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ב"ה .תו"א פ' תולדות ,ד"ה ראה ריח בני וגו' ]כ ,ב – כא ,ב[
פרק א

להבין :דהא יצחק הבין שהוא עשו ,ואיך היה
חשוב בעיניו כל כך.

קושיות ודיוקים על הפסוק 'ראה ריח בני וגו''

ֲשׁר ֵבּרֲכוֹ ה'" .
ֵיח ָשׂדֶה א ֶ
ֵיח ְבּנִי ְכּר ַ
" ְר ֵאה ר ַ
1

2

]אלו הם דברי יצחק כאשר יעקב בא לקבל ממנו
את הברכות ,ולאחר שיעקב נישק את יצחק
)כבקשתו( ,יצחק הריח את ריח בגדיו של יעקב,
שבאמת היו בגדי עשו ,ואמר :ראה ,ריח הבגדים של
בני )עשו( ,שבדרך כלל אינו טוב שהם היו משל שטף
העזים ,הוא טוב ,כריח של שדה תפוחים ,אשר ברכו
ה' ,שנתן בו ריח טוב ,מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן
)ע"פ רש"י(.
מאמר זה יבאר את המשמעות הפנימית של
הפסוק.
מקדים לשאול כמה שאלות בכללות פרשה זו[:

בברכה זו יצחק הבין וחשב שזה שמקבל את הברכות
הרי הוא עשו  ,ולא יעקב  ,ואם כן צריך להבין  :איך היה עשו
חשוב בעיני יצחק כל כך עד שאמר לו שריח בגדיו הם כריח
שדה אשר ברכו ה ' ,והרי עשו היה רשע? 3
"גם להבין מפני מה אהב יצחק את עשו ] עד [ שרצה
לבר ך אותו דוקא בכל הברכות האלו  ,ולא את יעקב " ) מאה " ז
תקס " ה ( .

גם באמת אינו מובן איך היה עשו בעיני יצחק.
צריך להבין מה באמת חשב יצחק על עשו .

כי פעם אמר הכתוב "כי ציד בפיו" ,שהיה
מרמהו בשאלות 'איך מעשרין את התבן' כו';
4

5

:ÂÏ‡ ÌÈ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ ‰Ê ˘Â¯„ Ï˘ ¯Â‡È·‰ (1
·' ) ÊÈ 'Ú ‰"Ò˜˙ Ó"‰Ò· ˙Â¯Á‡ ˙Â‡ÁÒÂלהלן :מאה"ז תקס"ה(.
.ÍÏÈ‡Â ‡ ,Â˜ ˙Â„ÏÂ˙ ˙"‰Â‡· ˙Â‰‚‰ ÌÚ ¯Ó‡Ó‰Ó ˙¯Á‡ ‰Á‰
Ê Í¯Î .· ,ËÎ˙˙ „ Í¯Î .ÍÏÈ‡Â · ,‡˜ Ì˘ ˙Â„ÏÂ˙ ˙"‰Â‡ Ì‚ ‰‡¯Â
˙˙˙) ‡ ,ËÈלהלן אוה"ת(.

פעם כתיב ' וַ יֶּ אֱ ַה ב יִצְ ָח ק ֶא ת ֵע ָשׂ ו כִּ י ַצ יִד בְּ פִ יו ' ,ופירש
רש " י ' כי ציד בפיו ' – " בפיו של עשו  ,שהיה צד אותו ומרמהו
בדבריו "  ,והיה שואל אותו ' איך מעשרין את התבן ' וכו ',
שאלות שמהן נראה שעשו מדקדק במצוות  ,ושמצד זה ' ויאהב
יצחק את עשו ' .

¯‡) ÂÊ ‰˘¯Ù ÛÂÒ ÌÈÈÁ ˙¯Â˙· ‰להלן :תו"ח(.
„"‰‡¯Â .‰Ê ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒÂÈÓ ÂÎ 'Ú ‡"Á Ë"Ï¯˙ Ó"‰Ò· ‰Ê ‰
·) Ì˘Ï Ó"Óלהלן :סה"מ תרל"ט(.
Ó"‰Ò· ÍÏ Ô˙ÈÂ ‰"„ :'ÂÎ ÌÈ¯Â‡È· 'ÒÂ˙· ¯Ó‡Ó‰ ÔÎÂ˙ ‰‡¯Â
˙¯"„ 'Ú Â"Ù¯˙ Ó"‰Ò· ‰Ú˘ ‰ÙÈ ‰"„ .Á˜-‚˜ 'Ú „"Ù¯˙ .‰Ò 'Ú
˜.77 'ÚÂ 66 'Ú ·"˘˙ Ó"‰Ò· Â‰ÈÏ‡ Á˙Ù ‰"„Â ÍÏ Ô˙ÈÂ ‰"„ .ÁÚ
„".‚Ò 'Ú „"Á Ë˜ÂÏÓ Ó"‰Ò· Á"Î˘˙ ÍÏ Ô˙ÈÂ ‰

 (2בראשית כז ,כו.

" (3ועיין במהרמ"א שהקשה מאד על זה שרצה לברכו" – אוה"ת כרך א.
 (4בראשית כה ,כח.
 (5ראה רש"י עה"פ.
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~ תולדות ~

ופעם אמר הכתוב "הקל קול יעקב" ,והיינו לפי
שאמר "כי הקרה ה' אלהיך כו' ] לפני [" ,וידע
]יצחק[ שעשו אין שם שמים שגור בפיו .
6

7

8

אולם " בהכרח לומר שיצחק ידע מהו עש ו ולא טעה בו "
) סה " מ תרפ "ד (  ,שהרי כשבא יעקב ליצחק לקבל ברכותיו ,
במקום עשו  ,שאל אותו יצחק איך מיהרת להביא את הציד
שבקשתי  ,והשיב לו יעקב ' כי הקרה ה ' אלקיך לפני ' את
הבהמה והיה קל למצוא אותה  ,ואחר כך ' וַיֹּא ֶמ ר יִצְ ָח ק ֶא ל
ֻשׁ ָך בְּ ִנ י ַ ,ה אַ ָתּ ה זֶה בְּ ִנ י ֵע ָשׂ ו אִ ם לֹא ',
יַ עֲקֹב ְ ,גּ ָשׁ ה נָּא וַ ֲא מ ְ
והטעם לכך  " :אמר יצחק בלבו אין דרך עשו להיות שם
שמים שגור בפיו  ,וזה אמר ' כי הקרה ה' אלהיך '" ) רש " י ( ,
וכדרשת רז " ל על הפסוק ' הקול קל יעקב ' ,שלכאורה זהו
קולו של יעקב שמזכיר את שם ה ' ,ולא קולו של עשו שאין
שם שמים שגור בפיו  .הרי שיצחק ידע שאין שם שמים שגור
בפי עשו .
ולפי זה נראה שעשו לא היה טוב וירא ה ' בעיני יצחק ,
שהרי התפלא על כך שהזכיר שם שמים  ,שזהו לא כפי הרגיל .
ואם כן ,צריך להבין :איך היה ע שו בעיני יצחק – טוב או
רע ?
"גם לפי כוונת יצחק שחושב שזה עשו  ,מה אמר ' ראה
ריח בני וג ו '' ,מהו הריח הנמצא בו " ) מאה " ז תקס " ה ( .

אך הענין:
לבאר וליישב כל הנ " ל  ,ו בהקדים :

כי הנה' ,עשו סוספיתא דדהבא'
פסולת הגבורות דיצחק.

9

] סיגי הזהב [

–

יצחק הוא בחינת הגבורה  ,כמ " ש ' ו פחד יצחק ' ,צד
שמאל  ,וכן זהב הוא בחינת גבורה  ,כמאמר הכתוב ' מצפון
זהב יאתה ' ,והצפון הוא בחינת הגבורה ) וכן צבע הזהב דומה
לצבע אדום הקשור עם גבורה (  .ועשו  ,תולדות יצחק  ,הוא
הפסולת – הארה חיצונית מאד – מהגבורות וה 'זהב ' של
בחינת יצחק  ,כפי שממשיך .

 (6בראשית כז ,כב.
 (7בראשית כז ,כ.
 (8ראה ב"ר פס"ה .פרש"י בראשית כז ,כא.
 (9ראה זח"ב רכד ,ד .זח"א קלז ,ב .ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע'
לג.

פרשה

שהוא בחינת מעלת הזהב על הכסף .
10

יצחק  ,כאמור  ,הוא בבחינת הגבורות  .ובעבודת ה ' תוכן
בחינה זו ומעלתה המיוחדת הוא ' בחינת מעלת הזהב
)גבורות ( על הכסף ) חסד ( ' .
כלומר :
" כסף הוא בחי ' חסד מלשון נכסוף נכספת לבית אביך
שהוא בחי ' אהבה וחסד " ) סה " מ תרכ " ט ע' י (  ,היינו  ,האהבה
שבבחינת חסד  ,שזהו בחינת אברהם ככתוב ' אברהם אוהבי ',
זו בחינת ' אהבה כמים ' ,שכדוגמת המים שיורדים ממקום
גבוה למקום נמוך  ,כך אהבה זו ענינה ומבוקשה הוא לרדת
למטה ולהשאר במציאותו כנשמה בגוף  .וההתבוננות
המעוררת אהבה כזו היא כשמתבונן בהאלקות הבאה להחיות
את העולמות בחיות פנימית  ,ומכיר שהחיות האמיתית היא
אלקות  ,ומכך מתעורר באהבה ותשוקה להדבק בחיות זו ;
" אבל שרש הזהב הוא מבחי ' הגבורות דבינה  ,והיא
אהבה כרשפי אש מבחי ' גבורות עליונות דבינה עילאה ,
דהיינו שע " י ההתבוננות בגדולת א " ס ב " ה דכולא קמי ' כלא
חשיב תתלהט ותתלהב הנפש ליקר תפארת ג דולתו
ולאסתכלא ביקרא דמלכא כרשפי אש שלהבת עזה העולה
למעלה וליפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהם " ) סה " מ שם ( .
כלומר  ,שאהבה זו שבבחינת הגבורות היא בבחינת ' תגבורת '
ורשפי אש  ,כטבע האש שמתנענע למעלה ורוצה להפרד
מהפתילה  ,כך אהבה זו מבוקשה הוא להפרד והגוף ולצאת
מגדרי ו הגבלת העולם  .ולכך  ,התעוררותה באה מהתבוננות
בכך שכל העולמות אינם תופסים מקום כלל לפניו יתברך ,
שכתוצאה מכך האדם רוצה לצאת מהעולם ולהכלל באוא " ס
ב " ה עצמו .
והנה  ,מעלת אהבה זו שהיא בבחינת ' רשפי אש '
וגבורות  ,שמבוקשה הוא לצאת ממציאותו ומגדרי העולם ,
היא ' כמעלת הזהב על הכסף ' ,שכשם שחשיבותו של זהב ע
לכסף הוא ) לא ענין של ' כמות ' ,כמו כמות גדולה ששוה יותר
מכמות קטנה  ,אלא הוא ענין ( מצד איכות הזהב  ,כך אהבה זו
– אין זה רק שהיא בתוקף יותר מבחינות אחרות של אהבה ,
אלא מעלתה – שהיא איכות אחרת לגמרי של אהבה ,
וכמבואר כאן  ,שענינה ו מבוקשה שונה לחלוטין מהאהבות
האחרות  ,כי באהבה זו רצון האדם הוא לצאת מגדרי העולם ,
ואילו באהבות אחרות רצון האדם הוא אמנם להתדבק

 (10ראה תניא פרק נ.
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באלקותו יתברך  ,אבל ביחד עם זה להשאר במציאותו  ,ורק
שבתוך מציאות העולם יתדבק בהאור האלקי שבו .

דקליפה  ,ובקליפה צריך להיות י " א בחינות דוקא  ,לעומת
עשר הספירות  ,וכפי שמבאר .

ומפסולת שלו יצא עשו.

והם כנגד 'יו"ד כתרין דמסאבותא'
) ספירות( של טומאה[ ,שהוא החיות שבקדושה
המחיה את 'זה לעומת זה' ,כמו שיש בקדושה י'
ספירות ,כך יש ממש בקליפה הארה מי' ספירות
דקדושה.
13

בפשטות עשו יצא מ יצחק  ,ו בפנימיות הדברים  ,הוא
הפסולת היוצאת מ בחינת גבורה ד קדושה של יצחק  " ,כמשל
הפסולת של הזהב כך הוא בחינת עשו שמסתעף גם כן מקו
שמאלי  ,שהוא בחינת גבורות קשות מקור הרע וסטרא אחרא
ממש  ,שהוא הפסולת של הגבורות דקדושה דיצחק שלמעלה "
) מאה " ז תקס " ה ( .

ו'רישא דעשו בעטפוי דיצחק' .
11

וזהו מה שמובא בספרים אשר הראש של עשו ] נקבר [
בחיקו של יצחק  ,היינו  ,ש ה ' ראש ' ,היינו מקור החיות של עשו
) כמו שהראש הוא מקור חיות כל הגוף (  ,באה ונמשכה
מדרגה תחתונה של יצחק  ,בחינת ' חיקו של יצחק ' בלבד ,
היינו מהפסולת שלו  ,כנ " ל .

] -עשר ה כתרים

עשר הכתרים דטומאה הם החיות שבקדושה המחיה את
'זה לעומת זה ' ,היינו קליפה ) שה יא ' לעומת זה ' דקדושה ( –
שכן  ,חיות כל דבר היא מן הקדושה  ,כי רק לה יש את הכח
להשפיע חיות וקיום  ,כמ " ש 'ו אתה מחיה את כולם '  .ומכיון
אשר 'זה לעומת זה עשה האלקים ' ,שכל דבר שבקדושה יש
לעומתו גם בקליפה  ,לכך כשם שיש בקדושה י ' ספירות  ,כך
יש דוגמתן ממש י ' ספירות בקליפה  ,רק שחיותן באה מהארה
חיצונית ומצומצמת מאד מעשר הספירות דקדושה. 14

אך ,בקדושה 'עשר ולא תשע ולא אחד עשר' ,
ובקליפה הוא י"א סממני הקטורת.
15

ולהבין ענין 'רישא'.
צרי ך להבין מדוע דוקא הראש של עשו נקבר עם יצחק ,
ולא שאר חלקי גופו  ,וכן בכלל יש להבין מדוע שום דבר
מעשו נקבר עם יצחק  ,הלא עשו ויצחק המה מובדלים זה מזה
בתכלית  ,שיצחק בבחינת הקדושה ועשו בבחינת הלעומת זה .
וצריך לומר שדברים אלו רומזים לסודות עליונים  ,ולפי זה יש
להב ין מהי הבחינה הפרטית של ' רישא ' דעשו .

אך  ,ההבדל בין הספירות דקליפה והספירות דקדושה
הוא שבקדושה יש עשר ספירות  ,ואילו בקליפה יש י " א
ספירות  ,שהם כנגד י " א סממני הקטורת  " ,ולהבין זאת מדוע
בקדושה נאמר בספר יציר ה עשר ולא תשע  ,עשר ולא אחד
עשר  ,ובסטרא אחרא נמצאים אחד עשר ספירות והם הי " א
סממני הקטורת " ) מאה " ז תקס " ה (  .היינו  " ,למה בסט רא א חרא

הנה ,יש י"א סממני הקטורת  :הצרי והצפורן כו'
12

] החלבנה  ,הלבונה  ,מור  ,וקציעה  ,שבולת נרד  ,וכרכום ,
הקושט ,קלופה ,קנמון[.
" מספר י״א סממני הקטרת  . .אינו מובן  ,דכל מספרי
התורה הם עשר  :עשרה מאמרות  ,ע שרת הד ברות  ,עשרה
עשרה הכף בשק ל הקדש  ,ובקט ו רת מספר י״א דוקא " ) סה " מ
תרנ "ד ( .
וזהו שממשיך  ,שהי " א סממני קטורת קאי ) לא על חיות
הקדושה  ,אלא ( על חיות הקדושה הבאה להחיות את הספירות

 (11תרגום יונת בן עוזיאל בראשית נ ,יז .ראה סידור עם דא"ח כב ,א בשם
הזהר .וראה לקו"ש חט"ו ע'  193הערה .21
 (12ראה שמות ל ,לד .כריתות ו ,א.

 (13ראה ע"ח שער יא )שער המלכים( פ"י .פע"ח שער ו' )שער הקדישים(
פ"ד.
הטעם שנקראים 'כתרים' )ולא ספירות כמו בספירות דקדושה( הוא ,כפי
שיתבאר להלן בסמוך ,משום שחיותם באה מבחינת האור המקיף ,דוגמת
הכתר הנמצא מעל ראש האדם בדרך מקיף עליו מלמעלה .משא"כ חיות
עשר הספירות דקדושה היא מהאור הפנימי המתלבש בהם ומאיר בהם בצורה
פנימית.
 (14בסה"מ תרנ"ד מביא דוגמאות בנפש האדם לההבדל בין ספירות
דקדושה לספירות דקליפה" :דנגד חסד דקדושה יש בלעו״ז חסד לאומים
חטאת ,וחסד הוא בחי׳ אהבה בקדושה ,ובלעו״ז היא אהבה זרה' ,ולא תתורו
אחרי לבבכם כו׳ אשר אתם זונים כו'' .וכן לעו״ז דיראה הוא ענין יראה זרה
וכעס ורציחה רתיחת הדמים כו' .וכן יש חכם להרע .וגם נגד תענוג דקדושה
יש בלעו״ז תענוגים גשמיים דעוה״ז".
 (15ספר יצירה בתחילתו .וראה זח"ב קפז ,ב .פרדס ש"א פ"ז .ראה לקו"ת
שה"ש ז ,ד .אוה"ת תולדות כרך א קנא ,ב ואילך .סה"מ תרל"ה ח"א ע' לא.

חסידישע
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פרשה

~ תולדות ~

י״א כתרין  ,דלכאו רה זה ח וטא נשכר! דבקדושה רק ע שר
ס פירות  ,ובלעו מת ז ה י״א " ) סה " מ תרנ "ד ( ! ?

מה שאין כן הקליפות הם מגביהים את עצמם
כנשר כו' בחוצפה.

והענין :

בניגוד לקדושה שהיא בבחינת ביטול והעדר הרגשת
ה ישות  ,הנה עיקר גדר הקליפה הוא ענין הישות והרגשת
עצמו  .ולכן נקראים ' קליפות ' להיותם בדוגמת הקליפה
המכסה על הפרי שבתוכה  ,כמו כן כחות הקליפה הם
מעלימים ומסתירים על אור הקדושה הנמצא בהם  ,שכתוצאה
מהעלם זה הם מרגישים את עצמם כ ' יש ' ודבר נפרד
מאלקות .
והנה  ,בגלל זה שהקליפות הן בבחינת ישות ומציאות
נפרדת לעצמן  ,הן מגביהות את עצמן בחוצפה – היפך
הביטול  ,למרות שגם הקליפות מקבלות את חיותן מהקדושה ,
כי כאמור הן מעלימות על חיות זו ואינה נרגשת בהן  ,ולכן הן
בבחינת גאוה וגסות  ,וכפי שממשיך ומבאר .

16

לבאר את ההבדל הזה בין קדושה לקליפ ה  ,עשר ואחד
עשר .
]נקודת הביאור דלהלן:
"הנה נודע שבקדושה עשר ולא תשע עשר ולא
אחד עשר ,אך הנה ,בקליפות הם אחד עשר ,שזהו
אחד עשר סממני הקטורת שהיו במקדש ,כנגד אחד
עשר כתרין דמסאבותא .והיינו ,מפני כי בעשר
ספירות דקדושה ,הנה האור והחיות הנמשך מאור
אין סוף ב"ה להעשר ספירות הוא מאיר בתוך העשר
ספירות ומתלבש בהם בבחי' פנימיות ממש ,ולכן הם
עשר ולא יותר ,כי האור נתאחד עם הכלי ממש כו' ;
אך בקליפות הם י"א ,והיינו כי החיות שנמשך להם
מהקדושה אינו מתלבש בהם בבחי' פנימי' ]כי אינם
'כלים' מתאימים לחיות זו[ ,כ"א ע"י מקיף
להחיותם ,וע"כ הם אחד עשר כי הם שני דברים,
שהאור והחיות הנמשך להם הוא בחי' בפ"ע ,לפי
שאינו מתלבש בהם כלל" )סה"מ תרל"א ח"א ע' טו(.

]מבאר הטעם מדוע אין הקליפות בביטול לחיות
הנמשכת להן מהקדושה[:

והיינו ,לפי שהחיות הנמשך אליהם הוא אצלם
בסוד 'גלות'  ,ולפיכך ,הגם שנמשך אליהם מחיות
דקדושה ,אינם בטלים ]אליה[.
20

וזהו שממשיך ומבאר[:

כי על ידי החיות שנמשך בקדושה ,הנה ,כתיב
"וצבא השמים לך משתחוים" ,שהם בטלים
מחמת שמשיגים החיות שנמשך עליהם מקדושתו
יתברך.
17

19

18

 כי החיות היא בהעלם בתוכן  ,ו כאמור לעיל שהביטולבקדושה בא מחמת זה שהם משיגים החיות האלקית הנשפעת
בהם כל רגע  ,שהשגה היא ענין של גילוי  ,שכשדבר שכל
מושג אצלו זאת אומרת שהוא נתגלה במוחו  .והיות שהחיות
הנמשכת ב קליפה אינה בגילוי ) אלא בהעלם וגלות (  ,לכך אין
בקליפה שום ביטול כתוצאה מחיות זו  .דמאחר שחיות זו אינה
בגילוי אצלם ובמילא אינו מורגש בהם  ,לכן אינם בטלים
אליה .

לגבי החיות שנמשכת בקדושה  ,כתיב ' וצבא השמים לך
משתחוים ' ,והשתחויה מורה על ביטול מוחלט ) כעבד
המשתחוה לאדונו מתוך ביטול עצום ( .היינו שנבראים אלה
שמצד הקדושה  ,מחמת שיש להם השגה בהחיות האלקית
הנמשכת בהם ובמילא " מרגישים החיות  ] . .היינו [ זיי דער
הערי ן דעם כח הא " ס " ) סה " מ תרל " ט ח " א ע ' קצד (  ,לכך ממילא
הם מתבטלים  ,כי מכירים בכך שכל חיותם וקיומם הוא
מאלקות  ,וכתוצאה מכך הם בטלים לה ' המשפיע בהם אור
וחיות זה .

לא רק שאין הקליפות מתבטלות כלפי חיות זו ) כמו
שהוא בקדושה (  ,אלא אדרבה  ,מגביהות את עצמן כנשר
בחוצפה וגסות  ,היות ש החיות מקדושה שנמשכת להן היא

 (16ראה אוה"ת תבוא ע' תתרעב.
 (17נוסח אחר :על החיות.
 (18נחמי' ט ,ו.

 (19ראה עובדי' א ,ד.
 (20ראה הערות וקיצורים לתניא לכ"ק אדמו"ר הצ"צ לפרק ו .ובליקוט
פירושים שם.
 (21ראה בד"ה פתח אליהו תש"ב ע' .80

ואדרבה ,מגביהים את עצמם כנשר כו' ,והחיות
שנמשך להם הוא 'נבלע' בתוכם.
21

חסידישע

פרשה

~ ראה ריח בני ~

' נבלעת ' בתוכן " בהבלעה והעלמה בתוכם ממש "
תקס " ה (  ,כדבר הנעלם ונמצא בגלות  ,שאינו גלוי ואינו ניכר
ונרגש בהם כלל  ,ובמילא  ,יכולים להיות בבחינת גאוה וחוצפה
ממש  ,למרות שחיות זו נמצאת בהם. 22
נמצא  " ,שהאור האלקי אי נ ו מוסיף בהם דבר לטובה ,
וכמו בשבע פרות הרעות  ,שבלעו שבע פרות הטובות  ,ולא
נ ו דע כי באו אל קרבנה  ,שלא הוסיפו בהם שום טוב  .וכמו מי
שהולך בשרירות לבו  ,גם כשעושה איזה עשיית טוב  ,אין
מעשה הטוב ההוא פועל בו שיהי ה טוב משום זה  ,כי הטוב
הזה ' נבלע ' ונאבד בתוכו כ ו׳ . 23וכמו״כ בלעו״ז  ,האור
הקדושה ' נ בלע ' בהם  ,שאי נ ו נ רגש בהם כלל ) " 24סה " מ תרנ "ד ( .
) מאה " ז

]לסיכום :כשם שיש עשר ספירות בקדושה כך יש
עשרה כחות בקליפה ,אלא שבקדושה יש דווקא
עשר ,ואילו בקליפה יש אחד עשר .והחיות האלקית

 (22כלומר :יכול להיות מצב שדבר מסוים לא יהיה בטל אל הדבר המחיה
אותו ,אך ביחד עם זה לא שילך כנגדו ממש ,בבחינת חוצפה וגסות ,אך ,זהו
רק כאשר החיות שבו נרגשת במקצת ,שמאחר שהחיות יש לה קצת גילוי
בהדבר בו הוא מלובש ,לכן אין ביכולת אותו הדבר ללכת כנגד חיותו ממש.
אמנם ,אם החיות היא בבחינת העלם והסתר גמור בתוך אותו הדבר ,כי היא
בגלות בתוכו ,אז אין היא משפיעה עליו כלל ,ובמילא יכול הדבר ללכת ממש
לנגד ענינו של חיות זו .וזהו ענין הקליפות המבואר כאן ,שעם היות שבהם
ישנה חיות אלקית המחיה אותן כל רגע ,מכל מקום ,מכיון שחיות זו היא
בהעלם גמור בהם ,אינה משפיעה בהם כלל ויכולות ללכת ממש כנגד חיותם,
להיות בבחינת ישות וגאוה וגסות.
 (23ראה בסה"מ תרפ"ד שמבאר משל זה באריכות יותר ובעבודת האדם
לקונו :וכן הוא מי שהולך בשרירות לבו ,הגם שעושה גם איזה עשיות טובות
הנה הטוב שעושה אינו פועל עליו להיות גם הוא טוב עי״ז והרי הוא עושה
טוב והי׳ צריך דבר הטוב ההוא שעשה לפעול עליו שגם הוא יהי׳ טוב ,ואינו
פועל בו עליו מאומה ,לפי שהטוב שעושה הרי 'נבלע' ונאבד בתוכו ,והוא לפי
שהלך בשרירות לבו ,ער האט ניט קין שום הטי׳ וקער אל הטוב ,דמי שהוא
הולך בדרך ישרה ,אז כל פועל טוב שעושה ה״ז פועל בו ועליו ,שמצד
עשייתו את הטוב ,נעשה טוב יותר בעצמו ,והיינו שפועל הטוב שעושה,
נעשה עי״ז רושם בעצמו ,וכמו שנראה במוחש דכאשר עוסק בתורה קודם
התפלה ,אז בתפלה הוא באופן אחר לגמרי ,וגמ מי שהוא בעל עסק וטרוד כל
היום ,בכ״ז בהקדמת התורה לתפלה אז הוא בתפלה במסירה ונתיגה לזה,
וכאשר תפלתו הוא כדבעי ,אז פועל עליו אור רושם בעבודתו ועסקו
שבהמשך חיום ,דגם בהלוכו בעניניו ועסקיו ,פועל עליו אור רושם מהתפלה
בעמדו לפני הוי׳ ,דכך היא המדה ,דכל דבר טוב שהאדם עושה פועל גם
עליו .אמנם כ״ז הוא בהולך בדרך ישרה דוקא בכללות עכ״פ .אבל מי
שהילוכו הוא בשרירות לבו ואין לו הטי׳ בפנימיותו ,אז גם בעשיותיו הטוב
אין זה פועל עליו כלל .והגם שהטוב שעושה הוא טוב באמת ,אבל הטוב
ההוא הוא נאבד ונבלע בתוכו באופן שאינו פועל עליו שום הטבה ,ונשאר כמו
שהי׳ תחלה קודם שעשה הטוב ההוא.
 (24בסה"מ תרנ"ד מוסיף :ואפשר י״ל שזהו ע״ד כמו ענין הגלגול ,שנפש
האדם מתגלגל בבעל חי ,רחמנא ליצלן ,דהנפש האדם אינו מחיה את הבעל
חי שיהי׳ גם להבעל חי שכל ומדות האדם כו' ,כמ״ש במ״א.
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הנמשכת בקדושה פועלת בה בביטול ,כי החיות באה
בגילוי וממילא מתבטלים כלפי חיות זו .מה שאין כן
החיות מן הקדושה הבאה בקליפה ,איננה מתגלית
בה אלא נמצאת בגלות בתוכה ,ולכן ,אין הקליפה
מתבטלת כנגד חיות זו ,אלא אדרבה ,מגביהה את
עצמה בחוצפה וגסות כנגדה[.

אך ,כיצד הם חיים וקיימים מקדושה מאחר
שהחיות 'נבלע' בתוכם?
" לפי שהחיות ושפע אור האלקי הבא אליהם הוא ' נבלע '
בהם  ,פירוש  ,שנתעלם נתלבש מאד בהם בתכלית עד
ש ' נבלע ' ונעלם בהם כאילו אי נו במציאות בהם כו ' – ולכך
יוכלו להיות בבחינת ' יש ' מפני עוצם ההעלם ושנתעלם
ו ' נבלע ' ונכסה בו האור האלקי  . .אם כן  ,יש להבין איך יהיה
קיום ומעמד מציאותם מאין ליש אחר אשר נעלם בהם האור
האלקי בתכלית  ,דאין לך דבר חי וקיים בלתי אור ושפע
האלקי כידוע " ) מאה " ז תקס " ה ( .
]נקודת הביאור היא:
שישנן שני מיני חיות של קדושה הנמשך
בקליפה ,אחת שנמשכת בצורה פנימית בקליפה,
וחיות זו להיותה באה בפנימיות ,הרי היא נמצאת
בגלות בקליפה ,שהיא מעלימה ומסתירה על חיות זו
עד שהיא בבחינת 'גלות' בתוכה ממש כך שאינה
מורגשת בה כלל .וישנה עוד חיות שהיא בבחינת
'מקיף' מעל הקליפות ,היינו חיות גבוהה ונעלית
יותר שאינה בגדר להיות בהתלבשות פנימית
בקליפות ,אלא למעלה מהן ,ולכך חיות זו לא יכולה
להיות 'נבלעת' על ידי הקליפות ואינה נשפעת
מהקליפה כלל ,כי היא למעלה מלבוא בהן בפנימיות,
אלא נשארת באופן מקיף עליהן ,ומשפיעה בהן חיות
בדרך מקיף .ומחיות זו דוקא שאינה נבלעת בקליפות
ולא הופכת למציאות של קליפה ,יכולה הקליפה
לקבל חיותה וקיומה ,כי היא תמיד נשארת דבוקה
לשרשה האלקי.
וזהו שממשיך[:

הנה ,זהו ענין 'לבונה' שבי"א סממני הקטורת .
25

ענינה של הלבונה הוא להשפיע חיות בקליפות  ,שמחיות
זו דוקא יכולה הקליפה לחיות ולהתקיים  ,כפי שממשיך .

 (25ראה תו"א ה ,ג .המשך זאת חנוכת המזבח תר"מ סעיף יז .ראה ביאורי
הזהר להצ"צ כרך ב ע' תתקמו.
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חסידישע

~ תולדות ~

שהוא אור המקיף עליהם מלמעלה ואינו 'נבלע'
בתוכם.
לבונה היא אור עליון ביותר שנקרא " מקיף " מאחר
שהוא נעלה מלבוא באופן גלוי בנבראים " ואינו מתערב
עמהם " ) סה " מ תרנ "ד (  ,וחיות הקליפות באה מבחינה זו שמפני
מעלתה איננה נבלעת בתוך הקליפות  ,אלא משפיעה בהן
חיות בדרך מקיף .
וזהו הטעם " שנק ' בשם ' לבונה זכה ' ע ל ש ם שהיא עדיין
'זכה ' לגמרי  ,אלא שממנה נמשך חיות לה ' יו " ד כתרין ' "
) סה " מ תר " ם ח " ב ע' תרכא (  .כלומר  ,זה שחיות הקליפות באה
מבחינת הלבונה מרומז בכך שנק ' ' לבונה זכה ' ,שהי א 'זכה '
וטהורה עדיין מלהיות קשור לקליפות וטומאה  ,מכיון שהיא
אור מקיף עליון שלמעלה משייכות לקיפות  ,רק שממנה באה
חיותם בדרך מקיף  ,אבל אין להלקיפות שום השפעה על חיות
עליונה זו  ,שכאמור אינה ' נבלעת ' בהן .

ולפי שהוא אור המקיף מלמעלה מן הדעת שלהם
ואינם מרגישים בו ,והחיות שנמשך להם בפנימית
'נבלע' ,כנ"ל ,לפיכך הם מתגאים ומגביהים את
עצמם בחוצפה ,כנ"ל.
אילו היו מרגישים את החיות האלקית  ,לא היו יכולים
להיות בגאוה וגסות  ,אלא בביטול מוחלט  .ולכן ,מאחר
שהחיות הפנימית ' נבלעת ' בהם ואינה נרגשת בהם  ,והאור
המקיף שמשפיע בהם חיות ו קיום ) היות שאינו ' נבלע ' בהם (
הוא למעלה מהם ואינו מתגלה ונרגש בהם  ,לכן אין הם
בביטול כלפי החיות  ,אלא בגאוה וגסות  .כלומר  " ,אף שהם
מקבלים חיות מן ה קדושה  ,הנה  ,מאחר שקבלתם החיות
מקדושה הוא דרך המקיף שלהם  . .והוא מקיף עליהם
מלמעלה שאינם משיגים אותם ששורה בהעלם עליהם
מלמעלה  ,לכך לא ירגישו פועלם ובוראם ליבטל נגדו ממש
כאותן המלאכים דקדושה  ,כי אם הם בחינת ' יש ' גמור
בהתנשאות וחוצפא אף כלפי שמיא " ) מאה " ז תקס " ה ( .

ובחינת 'לבונה' הוא המחבר י' ספירות דקדושה
להאיר ל'עשר ספירות דמסאבותא'.
נתבאר לעיל אשר חיות עשר הספירות דק ליפה באה
מהארה מבחינת עשר ספירות דקדושה  .אך  ,צריך ביאור :
הרי קדושה וקליפה הם רחוקים זו מזו בתכלית הריחוק  ,עד
שהם הפכיים זו מזו  ,ואם כן  ,איך יתכן אשר מעשר ספירות
ד קדושה יומשך חיות  ,אף שזהו רק ' הארה ' בלבד  ,לעשר

פרשה

ספירות דקליפה  ,הרי אין כל קשר ויחס כלל בין קליפ ה
לקדושה ?
אך הענין הוא  ,שזהו בחינת הלבונה הנ " ל  ,ש היא חוץ
מי ' הסממנין האחרים  ,כי ענינה הוא שונה מהם  ,שכן היא
דרגה ממוצעת המחברת בין עשר ספירות דקדושה לעשר
ספירות של טומאה  ,כי מצד אחד היא מאפשרת לקליפות
לקבל את חיותן  ,ומצד שני היא למעלה מהן ואינה באה בהן
בהת לבשות פנימית .
כלומר  :כדי לחבר בין שני דברים שהם רחוקים בתכלית
זה מזה  ,יש צורך בממוצע שעומד ביניהם  ,כביכול  ,לחברם .
וזהו ענין הלבונה  ,שמצד אחד היא בבחינת הקדושה  ,שהיא
' לבונה זכה ' ,אור מקיף שהוא 'טהור ' לגמרי מכל ענין
הטומאה  ,ומאידך גיסא  ,הרי היא אחד מי " א סממנ י הקטורת ,
שהם י " א כתרין דמסאבותא  ,היינו  ,שהוא אור מקיף להשפיע
חיות ל קליפה דוקא  ,שיש לו קצת שייכות לקליפה  .ובגלל זה
הלבונה יכולה להיות ' ממוצע ' לחבר בין חיות הקדושה של
עשר ספירות הקדושות  ,לעשר ספירות דקליפה .
ונמצא  ,ש " י ' סממנים הן כנגד י ' אורות פנימיים הנמשך
אליהם ] לי ' כתרים דמסאבותא [ מי ' ספירות דקדושה  ,והאור
הי " א הוא בחינת המקיף  ,הוא הלבונה " ) מאה " ז תקס " ה ( .
כלומר  " ,בזה מת ו רץ מה שבקדושה ע שר ספירות
ובלעו מת ז ה י״א  ,דבקדושה החיות נמשך בפנימיותם ומתאחד
עמהם  ,כנ״ל  ,וה״ה עשר בחי נות אורות וכלים  .ובלע ומת זה
הם ג ם כ ן עש ר  ,אלא שהם בלי ח יות  ,והחיות שלהם עומד
מובדל מהם  ,כי א י א פשר לימשך בתוכם  ,שהי ה נבלע בהם ,
כ״א עומד בדרך מקיף ואינו מתערב עמהם  ,והרי צריכים
לחשוב גם החיות  ,ולכן הם י״א ,דא י א פשר לחשוב עשר ,
שה רי ה ם בלי ח יות  ,והרי צריכים לכלול גם את החיות שלהם
בהמספר  ,והחיות של הם אינו מתערב עמהם  ,וה״ה נחשב בפ ני
ע צמו  ,לכן הם ' י״א כתרין ' כ ו ' " ) סה " מ תרנ "ד ( .
]לפי זה מיישב כמה שאלות מתחילת המאמר[:

והוא 'רישא דעשו' ,דהיינו בחינת ה'מקיף'
מלמעלה ,הוא נכלל ב'עטפוי דיצחק' ממש –
בקדושה.
וזהו ענין ' רישא דעשו ' ,היינו בחינת המקיף מלמעלה
) ה ' רא ש ' שלמעלה מכל הגוף ( המשפיע חיות בקליפות בדרך
מקיף  ,כנ " ל  .ובחינה זו עצמה היא נכללת ' בעטפוי דיצחק ',
" שיש לו קירוב אל הקדושה " ) סה " מ תרנ "ד (  ,דהיינו  ,שלמרות
שהיא משפיעה חיות לקליפה  ,היא גם נכללת בבחינת

חסידישע

~ ראה ריח בני ~

הקדושה ) יצחק (  ,כי היא המדריגה המחברת את עשר
הספירות ד קדושה עם עשר הספירות דקליפה .

ולכן ,מצד בחינת ה'מקיף' – עשו שואל 'איך
מעשרין את התבן' ,ומצד הפנימיות – 'אין שם
שמים שגור בפיו'.
ולפי זה מובן מה שהובא לעיל לגבי עשו  ,שהיו בו שתי
הקצוות  ,שמצד אחד היה שואל את יצחק שאלות בהלכה ,
דבר שבקדושה  ,ומצד שני ' אין שם שמים שגור בפיו ' ,היפך
הקדושה – שכן  ,מצד בחינת המקיף  ,לבונה  ,המשפיע בו
חיותו  ,שהיא בחינה בקדושה  ,עשו היה שואל בהלכה  ,שזהו
ביטוי להאור המקיף שבו ; ומצד החיות הפנימית שכאמור
' נבלעת ' בקליפה ואיננה מתגלית בה  ' ,אין שם שמים שגור
בפיו ' ,כי חיות זו אינה פועלת בקליפה ביטול  ,ו אדרבה ,
מאפשרת לקליפה להיות בגאוה וחוצפה .
נמצא  ,שבעשו  ,קליפה  ,יש ב ' קצוות – מצד המקיף
) בכוח ( הוא טוב מאד  ,ומצד הפנימי ) בפועל ( הוא רשע .
]על פי הנ"ל שבעשר ספירות דקליפה יש הן חיות
פנימית ש'נבלעת' בהן ואינה מורגשת בהן כל ,והן
חיות מקיף שהיא נותנת חיות וקיום אל הספירות
דקליפה להיותה למעלה מהם ואינה מתערב עמהם,
כנ"ל ,יש להבין מהי התכלית והכוונה בהחיות
הפנימית ,הרי אין מחיות זו שום תועלת לכאורה,
שהרי אינה משפיעה חיות אל הקליפה להיותה
'נבלעת' ובלתי נרגשת בה.
וזהו שממשיך ומבאר[:

והנה ,נודע כי החיות ב'עשר כתרין דמסאבותא'
הוא מפני כי " ַחיִל ָבּלַע ַוי ְִק ֶאנּוּ"  ,ו"עֵת ֲא ֶשׁר ָשׁ ַלט
ָה ָאדָם ְבּ ָאדָם ְלרַע לוֹ " .
26
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כלומר :
הכוונה והמטרה הפנימית בכך שיש חיות אלקית פנימית
בעשר ספירות דקליפה  ,אף שחיות זו ' נבלעה ' בגלות בתוכם
) ' חיל בלע ' ( ואינה משפיעה בהם חיות כלל ) כנ " ל (  ,היא כדי
לברר אותה ולהוציאה משם ) ' ויקאנו ' ( .וזהו גם הפירוש
הפנימי של ' עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ' ,היינו  ,חיות

 (26ראה לקו"ת האזינו עח ,ב.
 (27איוב כ ,טו.
 (28קהלת ח ,ט.
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זו נמשכה בקליפות באופן שהקליפה שולטת עליה  ,והיא
בגלות בתוכה  ,אבל הכוונה בכך היא שבסוף תהיה ' לרע לו ',
כי כאשר חיות זו תצא מהקליפה  ,כתוצאה מעבודת ה בירורים
של בני ישראל " ,אז ממילא ישארו בלא חיות כלל וימותו
ויאבדו  . .והיינו ' לרע לו ' " ) מאה " ז תקס " ה (  ,ש הקליפה תתבטל
לגמרי .

והוא מפני הנצוצות שנפלו בהם בתחילת בריאת
העולם ב'שבירת הכלים'" ,וימלך ,וימת כו'".
בתחילת הבריאה היו ' אורות מרובים וכלים מועטים ',
היינו אור עצום וחזק ביותר  ,שלא יכלו הכלים לסבול ולהכיל
אור עליון זה  ,וזה גרם ל ' שבירת הכלים ' ונפילת ניצוצות
אלקיים בתוך הקליפות להשפיע בהן חיות וקיום ) כפי שנרמז
בכתובים בפרשת וישלח המדברים במלכי אדום שנאמר בהם
' וימלוך וימות ' ,וקאי על המידות העליונות דעולם התוהו ,
והמיתה שלהם מורה על שבירתם מחמת עוצם גילוי האור
האלקי (  .ומזה באה החיות הפנימית של הקליפה  ,מענין
' שבירת הכלים ' שגרם לנפילת הניצוצות האלקיים וגלותם
בתוך הקליפות .
כלומר :
תכלית הכוונה היא שיהיה עולם גשמי שיהיה " מלא
קליפות וסטרא אחרא שהן נגד ה ' ממש לומר אני וא פסי עוד "
)תניא ר " פ לו (  ,היינו עולם שאין שם גילוי אלקות ואור
הקדושה מתעלם ומסתתר בו בתכלית בבחינת 'גלות ' ,ובנ " י
ע " י עבודתם יגלו את אור הקדושה שבו  .והנה  ,ע " י
' השתלשלות העולמות ' ,שהיא ירידה בסדר והדרגה מעולם
עליון לעולם תחתון  ,אי אפשר שמעולם של קדושה
' ישתלשל ' עולם הקליפה שהוא הפכי בתכלית ואין שום ערך
והשוואה ביניהם  .ומטעם זה  ,כדי שייברא עולם גשמי ,
שהחיות האלקי מוסתרת בו כל כך עד שהוא " מלא קליפות
וסטרא אחרא " – היה צורך ב ' שבירה ' הגורמת ל ' נפילת '
וירידת החיות אלקית בדילוג גדול  ,מעולם שכולו קדושה
לעולם הקליפות .

וגם מחמת חטא עץ הדעת ,כמו שכתוב בספר
הגלגולים .
29

30

 (29נוסח אחר :והוא.
 (30פרק ב.
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החיות בקליפות היא גם מחמת חטא עץ הדעת טוב ורע ,
שגרם עירוב הטוב והרע בעולם  ,עד שאין טוב ללא רע ואין
רע ללא טוב  .ה 'טוב ' הוא הניצוץ האלקי שבכל דבר שנפל
למטה בשבירת הכלים  ,וה ' רע ' של הדבר הוא חלק הגשמי
והחומרי של א ותו הדבר  ,שמצד עצמו הוא ' רע ' ומות  ,שאין
לו חיות כלל  .ובנוסף להניצוצות שנפלו בקליפות בסיבת
שבירת הכלים בתחילת הבריאה  ,גם חטא עץ הדעת גרם
לנפילת עוד ניצוצות בקליפה .

ולפיכך ,נמשך להם החיות בם שהוא בסוד
'גלות'.
31

ובגלל שבירת הכלים וחטא עץ הדעת – שמחמת דברים
אלו נעשה ירידת ונפילת ניצוצות הקדושה למטה – נמשכה
חיות לקליפות  ,וחיות זו באה בהן בבחינת 'גלות ' ,היינו
בהעלם והסתר  ,והכוונה בזה היא לגלות את האור האלקי הזה
הנמצא בגלות בתוך הקליפה  ,על ידי שהאדם יברר את הרע
מהטוב ויעלה את הטוב לקדושה  ,ועד שיהפוך את הרע לטוב
ממש  ,כפי שממשיך .

כמאמר רז"ל 'לא גלו ישראל אלא כדי להוסיף
עליהם גרים'.
32

ולכאורה תמוה  ,שהרי אמרו רז " ל דקשים גרים לישראל
כספחת? וגם " לפי פשוטו אינו מובן ,שהרי מספר הגוים
שניתוספו בישראל בגלות הוא מתי מעט  ,ומספר בני ישראל
שהוגלו לגלות הוא בריבוי  ,ועד שמספר הגרים הוא באין
ערוך לגבי מספר בני ישראל  ,ואם כן אינו מובן איך אפשר
שכדאי שיגלו רבים מישראל בשביל מתי מעט הגרים " ) סה " מ
תשי " ג ד " ה ויהיו חיי שרה ( ?
אלא הפירוש הפנימי בזה הוא שמטרת הגלות  ,היינו
גלות החיות האלקית בתוך הקליפות  ,היא כדי ' לגייר '
ניצוצות קדושה אלו ולהעלותם ולהפכם לקדושה  " ,דפי רוש
'גרים ' קאי על העלאת הניצוצות  ,וכמו הגר שהיה מרו ח ק
ת ח לה ונתקרב  ,כמו״כ הנצוצות שהיו מרוחקים ת ח לה
בלעו״ז  ,וע״י הבירור מתקרבים אל הקדושה " ) סה " מ תרנ "ד ( .
]על פי זה – שבקליפות ישנם ב' מיני חיות ,חיות
פנימית שהיא בבחינת גלות בהם ואינה משפיעה
בהם חיותם ,וחיות מבחינת המקיף שלהיותה

 (31נוסח אחר :גם.
 (32פסחים פז ,ב.
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מובדלת מהן ואינה מתערבת עמהם ביכולתה
להשפיע בקליפה חיות מבלי שתהיה בגלות בתוכה –
יתחיל לבאר מדוע יצחק רצה לברך את עשו .שכן ,על
פי נתבאר אשר עיקר הכוונה בקיום הקליפות היא
לענין הבירורים ,לברר את הניצוץ האלקי שבהם
ולהעלותו לקדושה ,וזהו כל סיבת קיומם .וכך הוא
לגבי עשו ,שהוא מצד הקליפה ,ויצחק רצה לקיים
ענין זה בעשו ,לברר ולהוציא ממנו את ניצוצות
הקדושה המלובשים בו בגלות.
וזהו שממשיך[:

וכן בעשו היו ניצוצות ] ש' נתגרייו' ונתבררו[ ,כמו
רבי מאיר ,ואונקלוס ,ושמעיה ואבטליון,
ועובדיה.
וכשם שבכל הדברים שבעולם ישנו ניצוצות קדושה
שצריכים להתברר  ,כמו כן הוא בעשו  ,שנפלו בו ניצוצות
קדושה ) ע " י שבירת הכלים וחטא עץ הדעת (  ,ועיקר הכוונה
בגלות ניצוצות אלו בתוך הקליפה דעשו הוא כדי לברר
אותם  ,כנ " ל  " .וזהו כל הגרים שנתגיירו מעשו  ,כמו אונקלוס
הגר  ,עובדיה שמעיה ואבטליון ורבי מאיר כו ' ,הם הכל בחינת
ניצוצי דקדושה שהיו מובלעים בתוכו  ,שנתבררו הימנו ,
ולזאת הכוונה גלו ישראל לבין האומות  ,בכדי לברר בירורין
מהם  ,הוא הניצוצין דקדושה המובלעים בתוכן כנ " ל ,והיינו
להוסיף עליהם גרים  ,כנ " ל " ) מאה " ז תקס " ה ( .

ומהם היה 'ציד בפיו'.
ומניצוצות אלו שבעשו היה ' ציד בפיו ' של יצחק  ,היינו
שיצחק ראה את ניצוצות הקדושה הנעלים שבעשו  ,ולכן אהב
את עשו ורצה שהניצו צות שבו יעלו לקדושה ) כפי שאכן היה
בדורות הבאים על ידי הגרים הנ " ל שהיו מגדולי ישראל (.

והיה רוצה יצחק להוציא ממנו
בעצמו ,שלא על ידי יעקב.

] ניצוצות אלו [

יצחק רצה לפעול את בירור הניצוצות הגבוהים הללו
מעשו שלא על ידי בחינת יעקב  .וזהו הטעם הפנימי לכך
שרצה בכלל לברך את עשו  ,כי ,כפי שיתבאר להלן בסמוך ,
על ידי ברכה זו יומשך אור עליון שבכוחו לברר את הניצוצות
שבעשו .

כי הרי גם עכשיו 'חיל בלע ויקיאנו'.

חסידישע

פרשה

~ ראה ריח בני ~

גם בזמן הזה  ,כמו שהיה אצל יצחק ועשו  ,ישנו ענין
' חיל בלע ויקיאנו ' ,היינו בירור ניצוצות קדושה מדברים
גשמיים וקליפה .

רק שהוא על ידי יעקב ,שהוא בחינת ז"א.
ההבדל הוא  ,שיצחק היה רוצה לפעול בירור זה בעצמו
שלא ע " י בחינת יעקב  ,דקאי על זעיר אנפין – המדו ת
העליונות דאצילות – ואילו בזמן הזה בירור זה נפעל דוקא
ע " י בחינת יעקב דוקא  " ,וכמו שכתוב במקום אחר  ,שאין
בירור זולת כח המברר דשם מ " ה דז " א " ) מאה " ז תקס " ה ( .
]מבאר הטעם לכך שכעת הבירור הוא ע"י בחינת
יעקב ,ז"א דאצילות[:

שכל האורות שלמעלה נכללים בו.
" והיינו  ,לפי שכל אורות המאציל העצמיים לא ירדו
ולא יומשכו למטה כי אם על ידי ז " א דאצילות דוקא  ,מפני
שהוא בחינת הממוצע והמחבר בין עצמות המאציל לאורות
השפע הנמשכים למטה בעולמות  ,בהיות שכל האורות
עליונים שבמאציל כלולים בו  ,ולכך נק ' ' אדם ' – ' אדמה
לעליון ' ,כמו שכתוב במקום אח ר " ) מאה " ז תקס " ה ( .
כלומר :
אור אין סוף ב "ה עצמו הוא אין סוף ובלי גבול ,והוא
מושלל מכל הגדרים וההגבלות  ,ולכך הוא אין ערוך נעלה
מהעולמות המוגבלים  .ולכן  ,כדי לחבר ביניהם יש צורך
בממוצע ) כנ " ל ( שבו שני הקצוות הללו יכולים להתחבר
ולבוא במגע זה עם זה  .וזהו ענין עשר הספירות בכלל ,וז " א
בפרט ) שהוא עיקר הספירות דאצילות (  ,שהן מורכברות
מאורות וכלים  ,שהאור הוא התפשטות של אור אין סוף ב "ה
ולכן יש לו שייכות אליו  ,ואילו הכלים הם מגדירים ומגבילים
את האור  ,ולכן יש להם שייכות אל העולמות  .ובאמצעות
עשר הספירות דאצילות )ז " א ( ההארות מאור אין סוף ב " ה
עצמו יכולות להאיר למטה בעולמות  ,היות שהן בבחינת
' ממוצע ' ) שכלול מב ' הקצוות (  ,ליצור חיבור וקשר בין
הארות אלו מאוא " ס ב " ה והעולמות .
והנה  ,משום שכל האורות העליונים " נכללים בו "  ,בז " א
דאצילות  ,לכך על ידו נפעל בירור הניצוצות שלמטה  ,כי
לצורך הבירור נדרשים אורות עליונים מאד שיאירו בתוך
ניצוצות אלו ויעלו אותם שיוכללו באלקותו יתברך .

13

והוא מתלבש ביצירה ביומין דחול ,בחינת "עבדו
זקן ביתו"  ,להעלות משם ולברר ,כנ"ל.
33

בימות החול  ,בחינת יעקב )ז " א דאצילות ( יורדת
ומתלבשת ומאירה למטה ) בעולם היצירה ( כדי לפעול עלייה
ובירור באורות הנמצאים שם .
וזהו ענין ' עבדו זקן ביתו ' ,שזה רומז להלכות התורה
שבעולם היצירה  ,וכן מלאך מט "ט  ,המלאך של הלכה  ,נקרא
' עבדו זקן ביתו '  .ובימות החול הניצוצות מתבררים על ידי
בחינת ה ' עבד ' – הלכות התורה ) ואילו פנימיות התורה
מקשרת את האדם לה ' עצמו  ,ה מלך של הבית (.
]זהו הכל כפי שהבירורים נעשים כעת ,ועתה
יבאר מה היתה כוונת יעקב ,שיהיה הבירור שלא על
ידי בחינת יעקב[:

אך ,יצחק רצה שיהיה זה שלא על ידי ז"א ,רק
שיהיה התגלות האורות העליונים בעשו עצמו,
והוא ענין תוספת ורבוי האור.
יצחק רצה שהבירור של עשו יהיה על יד י שיתגלו בו
עצמו אורות עליונים מאד  ,מבלי צורך להתלבש תחילה
בבחינת יעקב – ז " א דאצילות – מתחילה  .היינו  ,ש " רצה
שיהיה התגלות אורות עליונים שבמאציל בעשו עצמו שלא
על ידי ' ממוצע ' כו ' " ) מאה " ז תקס " ה ( .
שכן  ,על ידי התלבשות אורות עליונים אלו תחילה בז " א
הרי הם יורדים ממדריגתם הנעלית ומתצמצמים לרדת
למדריגת ז " א  ,ורק על ידי זה מאירים בעשו כדי לבררו  ,אבל
אילו היו מאירים ישירות בעשו  ,ללא ההתלבשות בז " א  ,אזי
האורות היו נשארים במדריגתם העליונה  " ,והוא ענין תוספת
וריבוי האור "  ,להאיר בו אור גדול ביותר כדי לפעול בו את
הבירור .
]מבאר מדוע רצה יצחק שיהיה הבירור בדרך זו,
היינו מה היתה סברתו ומדוע באופן כזה דוקא
)"תוספת וריבוי האור"( יהיה הבירור[:

כי הרי לברר הטוב מן הרע צריך להאיר שם אור
רב ,כדי שעל ידי זה יקלוט ְו ְי ַל ֵקט כל הניצוצות
הנשפעים שמה.

 (33בראשית כד ,ב.

חסידישע
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~ תולדות ~

שכן  ,כדי לברר הטוב מן הרע יש צורך להאי ר שם אור
רב ונעלה מאד  ,ואזי " מתבטלים ] הניצוצות [ כנר בפני
האבוקה ' ,פי רוש  :כשדולקת אבוקה גדולה מאד  ,אזי כל נר
יחידי הדולק ב ס מו ך לה הול ך אורו ונכלל באור האבוקה והיו
לאחדים ממש " ) לקו " ת ברכה צח ,ב (  " .והיינו  ,לפי שכל כח גדול
יאסוף ויכלול בו את כח הקטן ממנו  . .ו כמו כן יובן למשכיל
למעלה שבהיות הריבוי והתוספת אור ושפע המאציל למעלה
מן המדה הקצובה בראשית ההשתלשלות  ,אזי מחמת זה
ישאוב ויכלול בו גם בחינות האורות והניצוצות הקטנים שבו
שנפלו בשבירה כו' ויהפכו לקדושה אלקית  ,גם ניצוצי קדושה
שנפלו בעשו ונשקעו בו כו ' ,כי יקלוט ו ממנו יצאו " ) מאה " ז
תקס " ה ( .

וזהו " ְוי ִֶתּן ְל ָך ָה ֱא ֹל ִקים ִמ ַטּל ַה ָשּׁ ַמיִם"  ,הוא 'טלא
דעתיקא' דנטיף לז"א ,בחינת שמים ;
34

35

פרשה

36

וע " פ זה שבירור הטוב מן הרע בא ע " י גילוי אור רב
מאד  ,יבואר המשמעות הפנימית של הברכה שיצחק בירך את
יעקב  ,בחשבו שהוא עשו  ' ,ויתן לך האלק ים מטל השמים ',
ומבואר בזוהר ש ' טל ' זה קאי על ' טלא דעתיקא דנטיף לזעיר
אנפין '  .כלומר  ' ,טל ' הוא גילוי והמשכה מבחינת ' עתיק '
) פנימיות הכתר ( – גילוי אור נעלה ביותר – ש ' נוטף ' ונופל
למטה ל 'זעיר אנפין ' ,המכונה בספרי קבלה ' שמים '  .וזהו
' ויתן לך  . .מטל השמים ' ,היינו ש הקב " ה ימשיך למטה
מבחינת 'טל העליון ' דעתיק  ,שהוא אור רב ונעלה מאד ,
לבחינת ' שמים ' ,זעיר אנפין .
]ומבאר תוכן המשך הברכה[:

" ִוּמ ְשׁ ַמנֵּי ָה ָארֶץ".
ברכת יצחק היא ' משמן הארץ '  ,היינו  ,שבחינת שמן
תומשך למטה לבחינת ' ארץ ' .

" דהיינו  ] ,שיומשך [ מהארת המוחין דאבא ואימא שנקראים
' שמני הארץ ' " ) מאה " ס תקס " ה ( .
]מבאר )בדרך אגב( מדוע נק' 'שמני הארץ' ,מהו
הקשר של שמן לבחינת 'ארץ'[:

ו'אבא יסד ברתא'  ,הנקרא 'ארץ';
38

האב יסד את הבת  ,היינו  ,ששורש בח ינת המלכות ) בת ,
מקבל ( הוא מחכמה ) הנקראת ' אב ' להיותה ה ' אב ' והמקור
שממנו נמשכות המדות ( . 39ו ספירת המלכות ) בת ( נקראת
' ארץ '  ,כי כשם שהארץ היא למטה ביותר  ,כך ספירת
המלכות היא הספירה האחרונה והת חתונה ביותר. 40
ומטעם זה נק ' החכמה ' שמני ה ארץ '.

ורצה ]יצחק[ להמשיך בחינת ה'טל' וה'שמן'
דלעילא ,שעל ידי זה יהיה העלאת הניצוצים.
כמבואר לעיל יצחק רצה שיהיה הבירור על ידו  ,ללא
בחינת יעקב  ,שבזה הרי ההארה היא גדולה מאד  ,וענין זה
מתבטא בברכה זו שאמר ' מטל השמים ומש מני הארץ ',
שמשמעה – המשכת הארה מבחינת ' עתיק ' ובחינת חכמה ,
שעל ידי הארה גדולה זו  ,תהיה העלאת הניצוצות שבעשו ,
כמבואר לעיל שדוקא בכח הארה גדולה מאד ניתן לפעול
הבירור .

כמו שאנו רואים על דרך משל כשהשמש זורח על
הארץ כחום היום ,שואב לחלוחית הארץ ,ו'אד
יעלה מן הארץ' .
41

" ויובן זה עד״מ כשאור השמש זורח בארץ כחום היום
בתגבורת החמימות  ,הנה אז ישאוב כח זה המחומם דאור
השמש גם הלחלוחית שבארץ ויוציאנו לחוץ  ,והוא האידים

– שמן הוא חכמה .
37

כשם שחכמה היא הספירה הכי נעלית  ,כך השמן צפה
על פני כל המשקין ) וכמו שמכל דבר אפשר להוציא שמן ,כך
החכמה נמצאת בכל דבר כמ " ש ' כולם בחכמה עשית ' ( .

 (34בראשית כז ,כח.
 (35ראה זח"א קמג ,ב.
 (36ראה מאירי אור מערכת שמים סמ"ט.
 (37מאורי אור אות ש ,מח.

 (38זח"ג רמח ,ב.
 (39הבנת דבר זה ששורש המלכות הוא מחכמה יובן על דרך משל:
"וכנראה ממשל התינוק ,שכל זמן שאין לו מוחין דיניקה בשלימות )חכמה(,
אף על פי שיש לו קול אותיות פשוטים ,אף על פי כן ,אינו יכול לדבר ולצרף
את האותיות ,והוא מחמת שאין החכמה בשלימות לחלק הקול ולצרף
האותיות כרצונו כו'" )לקו"ת פ' שלח ,מאמר ד"ה שלח לך(.
 (40עוד קשר בין מלכות לארץ :הארץ מקבלת בתוכה את הגרעין לפעול
את צמיחתה ,כך בחינת המלכות מקבלת את האורות של הספירות שלמעלה
הימנה ומשפיעה אותם לעולמות שלמטה.
 (41בראשית ב ,ו.

חסידישע

פרשה

~ ראה ריח בני ~

העולין מן הארץ מחמת כח זריחת השמש בתגבורת החום
דוקא " ) מאה " ז תקס " ה ( .

וכן בנר לפני האבוקה הגדולה שואבת אור הנרות
)כמובא לעיל (.
" או כמשל ביטול הנר בפני האבוקה  ,שמסתלקת אור
הנר מפתילה ליבטל במדורה ואבוקה  ,שהאבוקה שואבת את
אור הקטן של הנר אליה " ) מאה " ז תקס " ה ( .

כך על ידי הארה עליונה ,הבאה בתוספת ורבוי
מלמעלה' ,שואב' ולוקט כל הניצוצין שנפלו
למטה.
כמו כן האור הגדול של אלקות יכול לפעול בירור
והעלאת ניצוצות האלקיים שלמטה  ,ובדרך זו רצה יצחק
לברר ולהעלות את הניצוצות הנמצאים בעשו  ,ולכן רצה
לברכו  ,למרות שבגלוי היה רשע  ,כדי להמשיך אור עליון
מאד שבכוחו דוקא יברר את הניצוצות שבעשו .

אך ,הארה זו צריך להיות בתוספת ורבוי דייקא
] כדי שתוכל לפעול את הבירור[.
 כי אם לא כן  ,לא יהא בכוחה להעלות את הניצוצותשלמטה  ,כמו שכדי לשאוב נרות רבים יש צורך באבוקה
גדולה מאד  ,ולא די בנר קטן .

בחינת 'ברכה' שהיא למעלה מסדר ההשתלשלות,
שלפי סדר ההשתלשלות לא היה עשו כדאי לו.
להמשכת הארה גדולה כזו יש צורך בברכה והמשכה
מיוחדת שמקורה למעלה מכל סדר השתלשלות העו למות
המוגבלים  ,שהרי לפי החוקים  ,הכללים והגדרים של סדר
השתלשלות  ,אור אלקי נמשך רק לדבר שבטל אליו  ,ועשו לא
היה ראוי לקבל המשכה כזו  ,כי היה היפך הקדושה והביטול .
" אך  ,על ידי הברכה שבירכו שהוא ענין תוספות ורי בוי אור
השפע למעלה מסדר ההשתלשלות  ,אז גם עשו יוכל לקבל
האור " ) מאה " ז תקס " ה ( .
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וזוהי הכוונה הפנימית במה שאמר יצחק לעשו
' ואברככה לפני ה ' לפני מותי ' ,שמדייק לומר ' לפני הוי ''
) שלכאורה לשון זה מיותר  ,שהיה יכול לומר ' וא ברככה לפני
מותי ' , (43היינו  ,כוונת יצחק היתה להמשיך ) ' ברכה ' לשון
המשכה  ,כידוע ( לעשו אור גדול ונעלה מבחינה שהיא ' לפני
הוי '' ,למעלה מסדר השתלשלות הנרמז באותיות שם הוי '. 44

והרצון שהיה ליצחק להמשיך לעשו עצמו ,שלא
על ידי יעקב ] -זעיר אנפין ,כנ " ל[ ,הוא מפני שראה
אותו מלמעלה למטה על ידי בחינת 'לבונה' ] שבו[,
שהוא בחינת ה'מקיף' ,על כן רצה להמשיך בו
בחינת גלוי ה'מקיף' בתוספת ורבוי אור.
כמבואר לעיל  " ,לבונה " היא החיות של הקליפות הבאה
בדרך מקיף  ,והיא הבחינה שמחברת את הקדושה עם
הקליפה  ,כנ " ל  ,ויצחק ראה את עשו דרך אור עליון זה שמצד
הקדושה  ,על כן רצה להמשיך בו בחינת גילוי המקיף
בתוספת וריבוי אור  ,היינו ש חשב שיכול להמשיך את האור
הגדול הזה בעשו כדי לבררו  ,לא באמצעות בחינת יעקב  .שכן
" הגם שבאמת לא יועיל לעשו גם ריבוי האור ותוספת השפע
מפני שנבלע בו החיות אלקי ונעלם כו ' ,ואין ביכולתו כלל
לקבל בבחנית אור פנימי כו' ) כנ " ל (  ,אבל מפני בחינת אור
המקיף שעליו הנק ' ' לבונה ' ,כנ " ל  ,על ידו יוכל גם עשו לקבל
רוב טוב העליון  ,להיותו קרוב מאד לקדושה העליונה  ,ורצה
להמשיך על ידו בבחינת גילוי אור המקיף  ,וזה היתה סיבת
הרצון והחפץ ביצחק לברך את עשו ולבררו ש לא ע " י יעקב "
) מאה " ז תקס " ה ( .

אך ,מכל מקום] ,יצחק[ טעה בזה ,שאין עשו כדאי
בבחינה זו כי אם על ידי יעקב.
יצחק טעה במחשבה וברצון זה להאיר אור גדול בעשו
שלא על ידי בחינת יעקב .
]והטעם שזהו טעות[:

שלפי שאם היה החיות נמשך אל עשו 'יבלע' ח"ו
כמקדם;

וזהו "ואברככה לפני ה'" ' ,לפני הוי'' דוקא.
42

 (42בראשית כז ,ז.

 (43בראשית כז ,ז.
 (44ובאוה"ת כרך א מוסיף ומבאר ענין 'לפני מותי' :ופירוש 'לפני מותי',
היינו שיומשך מבחינה שלמעלה משרש היתה ,דהיינו ,למעלה משבירת
הכלים שהם ז' מלכין דתוהו ,שמתו ,משום יומשך הברכה כו'.
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אם היה ממשיך בעשו אור גדול זה  ,היה ' נבלע ' בו ) כמו
שקודם לכן נבלע בו האור פנימי בגלות (  ,ולא היה פועל בו
בירור והעלאה .

כו ' " )אוה " ת כרך א (  ,ולכך לא יבטל את הרע לגמרי כי אינו
אור גדול כל כך  ,ואז ניתן להתברר  ,שהניצוץ קדושה שבו
יופרד מהרע  ,ובזה הניצוץ יתעלה לקדושה  .ועל ידי זה הרע
ישאר ללא שום חיות  ,כי הניצוץ כבר הסתלק ועלה למעלה ,
ובמילא הרע ' יודח ' .

 " שיהי ' בטל במציאות ממש  ,ע " ד ' הושיט אצבעוהקטנה ביניהם ושרפן ' " ) סה " מ תרל " ט ח " א ע ' לא (  ,היינו  ,ש אור
גדול זה היה מבטל אותו לחל וטין , 46ולא היה פועל בו בירור
והעלאה כי אם איבוד כל מציאותו  ,ואין זה כפי הכוונה .

ולכן הסכים יצחק גם כן לברכת יעקב אחר כך.

או שלא יהיה מבחינת עשו כלום.
45

אבל שיהא 'לאהפכא חשוכא לנהורא ומרירו
למיתקא'  ,אי אפשר כי אם על ידי יעקב – ז"א
דקדושה ,שעל ידו יתברר מעשו ויוכלל בקדושה.
47

כדי שיוכל להיות הפיכת החושך של עשו לאור וקדושה
) ולא רק הביטול והאיבוד שלו (  ,אי אפשר כי אם על ידי
בחינת יעקב  ,זעיר אנפין דקדושה  ,שעל ידו דוקא יתברר
מעשו ויוכלל בקדושה .
כלומר  :כדי " שיבורר ממנו הטוב  ,ושמ כל מ קום ישאר
עשו במציאות קצת ולא יתבטל ממהות לגמרי  ,דהיינו  ,שהרע
שבו ישאר ולא יוכלל למעלה בטוב – זה בלתי אפשר אם
היתה ההמשכה עליונ ה נמשכת לו שלא ע״י יעקב  ,מצד
גריעת א ור פ נימי של עשו  ,שאינו יכול לקבל לתוכו אורו ת
עליוני ם שלא ע״י אמצעות יעקב ; ואם הי ה מקבל  ,הי ה
מתבטל לגמרי והי׳ כלא הי׳ ממש ) .דהיינו  ,שגם הרע שבו
הי ה נכלל בטוב וקדושת האורות הללו  ,וזה אין מצטר ך
להיות  ,כי הרע צריך שיודח  ,ולכן צריך להיות שלא יתבטלו
החיצוני ם לגמרי עד שיבורר מהם כל ניצוצי קדושה דר ך
בירור  ,ואז ממילא יאבד הרע ( " ) מאה " ז תקס " ה ( .
היינו  ,שהכוונה היא לא ביטול מציאות הרע לגמרי ,
היינו שהרע שבו יוכלל בטוב  ,אלא צריכים לפעול שהרע
' יודח ' ,וזה נעשה דוקא על ידי כך שלא מאירים בהרע אור
גדול ונעלה מאד שיבטל את מציאותו לגמרי  ,אלא שהאור
יאיר באמצעות בחינת יעקב  ,שעל ידי זה ירד ממדריגתו
הנעלית ויתצמצם " שעל ידי זה נמשך הגילוי במדה ומשקל

 (45נוסח אחר :בבחינה.
" (46ולכן כתר אותיות כרת ,שעל ידי גילוי זה 'וכל אויביך יכרתון'"
)אוה"ת כרך א(.
 (47ראה זהר בהקדמה ד ,א .סה"מ תרכ"ט ע' פח ואילך .וש"נ .מאמר ד"ה
זאת חוקת התורה ש"פ פרה תשכ"ו.

מפני טעות זו ) אותה הכיר יצחק בסוף ( הסכים יצחק
לברכת יעקב  ,אף שבתחילה לא רצה שיהיה בדרך זו .

ולעשו אמר " ִהנֵּה ִמ ְשׁ ַמנֵּי ָה ָארֶץ כו'
וּמִ ַטּ ל ַה ָשּׁ ַמ יִם ֵמ ָע ל["' ,משמני' – מקצת שמני
)וליעקב אמר "ומשמני" בתוספת וא"ו( ,דהיינו,
מתמצית הנשאר משמן שנמשך אל הארץ ,שם
יהיה 'מושבך' ,בחינת פנימיות.
מוֹשׁ ֶב ָך
] יִהְ יֶה ָ

48

49

50

וע " פ זה שי צחק הכיר בטעותו ) להמשיך אור גדול
ומרובה בעשו שלא ע "י יעקב (  ,יובן מה שיצחק אמר לעשו
כאשר בירך אותו לאחר שהתברר שנתן את הברכות
הקודמות ליעקב ' הנה משמני הארץ יהיה מושבך ' ,ועל כך
אמרו רז " ל ' משמני ' במ " ם יתירה – מקצת משמני הארץ .
והמשמעות הפנימית  :לא שיומשך לעשו בחינת ' שמן ' עצמה ,
חכמה  ,שזוהי הארה רבה וגדולה מאד ) שזה הי ' טעותו של
יצחק בראשונה (  ,אלא רק הארה ומקצת מבחינה זו ,
באמצעות ההתלבשות ב בחינת יעקב .
" פירוש  ,שלפי שנמשכה השפע תחלה מן המאציל
יתברך לבחינת ז " א דאצילות  ,שהוא בחינת ומדריגת יעקב ,
אזי יכולה השפע לירד אחר כך ממנו לעשו לברר הניצוצות
שבו  ,ואז לא יתבטל עשו ממציאותו לגמרי  ,לפי שאז אין
השפע בבחינת גילוי אור גדול כל כך כמו שהיתה מאירה
אילו לא נמשכה על ידי יעקב  ,בחינת ז " א  ,שאזי היה עשו
מתבטל לגמרי  ,משא " כ עכשיו שנמשכה ע " י בחינת יעקב ,
שכבר נתצמצמה השפע להתלבש תחלה בבחינת יעקב וממנו
תרד לעשו  ,לכך לא יתבטל לגמרי  ,כי אם יתברר בלבד
) דהיינו  ,שהטוב וניצוצי קדושה שבו יוכללו בהאר ה והשפע ה
שנמשכ ה מיעקב  ,והרע הגמור ישאר עד עת קץ הימין  ,שהוא
כשיוגמרו להתברר כל הניצוצי קדושה שנבלעו בו ,שאזי
 (48בראשית כז ,לט.
 (49ב"ר פ' ס"ז.
 (50בראשית כז ,כח.
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~ ראה ריח בני ~

יתבטל הרע ויכלה לגמרי  ,וכמ״ש ' ואת רוח הטומא ה אעביר
מן הארץ ' (" ) מאה " ז תקס " ה ( .
וזהו שממשיך ' משמני הארץ יהיה מושבך ',
ש ' התיישבות ' מורה על המשכת האור בפנימיות  ,והביאור אם
כן הוא שמכיון שמדובר באור אחרי ירידתו והתלבשותו
בבחינת יעקב תחילה  ,לכך מן ההכרח שאור זה הוא מוגבל
ומצומצם  ,ואור כזה שמתייחס כבר לגדרי הגבול מאיר בצורה
פנימית במקבל ההמשכה .
) ואילו ליעקב אמר ' ו משמני הארץ ' ,בתוספת וא " ו  " ,כי
וי " ו זה מורה על שנתלבש תחילה בבחינת ז " א הנק ' וי " ו "  ,כי
ז " א הוא המדות דאצילות מחסד עד יסוד שהן ו ' מדות דוקא ,
" או שהוי " ו הוא המשכה " ) מאה " ז תקס " ה ( כצורת אות וי " ו
שהיא קו הנמשך מלמעלה למטה  ,להורות ש נמשך לעשו
הארה בלבד מבחינת ' שמן הארץ ' (.

'ומטל השמים' של יעקב יומשך לך גם כן ,אבל
אינו אלא 'מעל' ,דהיינו בחינת 'מקיף' בלבד )מה
שאין כן ביעקב "ויתן לך"(.
' שמים ' קאי על זעיר אנפין  ,כנ " ל ,ו ' טל השמים' הוא
המשכת ' עתיק ' )טל ( על יד י ' זעיר אנפין ' ) יעקב ( .וגם
מבחינה עליונה זו תומשך לעשו  ,אבל אינה אלא ' מעל ',
ככתוב ' ומטל השמים מעל' ) בשונה ממה שאמר תחלה ' ויתן
לך מטל השמים ' מבלי להזכיר ' מעל ' (  ,דהיינו  ,בחינת ' מקיף '
בלבד  ,ולא בבחינת ' מושבך ' בהתיישבות פנימית  .שכן  " ,א י
א פשר להיות נמשך להאיר לך מן המקור ההוא עצמו מטעם
שנת באר ל עיל "  ,שאם תומשך בו תהא ' נבלעת ' בעשו
כמקדם  ,או תבטל את מציאותו לגמרי  " ,א לא א ם כ ן  ,ע״י
יעקב אחיך  ,וזהו ' מעל ' ,שבחי נת 'טל השמי ם ' עצמו הוא
נעלה מעלה מעלה ממך  ,רק ע״י יעקב יאיר לך קצת " ) מאה " ז
תקס " ה (. 51
) משא " כ ביעקב כתיב ' ויתן לך מטל השמים '  ,ולא
שהטעל הוא ' מעל ' בבחינת מקיף  ,היינו  ,שמבחינת ' טל
השמים ' – עתיק – עצמה  ,תומשך ביעקב בבחינת פנימיות
) לך (  ,ולא הארה בלבד מבחינה זו בבחינת מקיף כמו שהוא
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בעשו  ,כי יעקב הוא כלי ראוי לקבלת הארה זו היות שהוא
בבחינת הקדושה (.

ובתנאי "ואת אחיך תעבוד"  ,שתהיה בטל אל
בחינת יעקב ,שעל ידו יהיה עלייה דוקא ,כנ"ל.
52

והמשכה זו תהיה רק בתנאי ש ' ואת אחיך תעבוד ',
היינו שעשו יהיה עבד ליעקב  ,שתהיה עשו בטל אל בחינת
יעקב  ,כעבד שבטל לאדונו  ,שכדי לפעול את הבירור
וההעלאה של הניצוצות הנמצאים בעשו  ,האור צריך לעבור
דרך בחינת יעקב דוקא  ,כאמור לעיל .
]לסיכום :יצחק רצה לברר את עשו שלא על ידי
בחינת יעקב ,היינו ,להאיר בו אור גדול שיפעל בו
בירור והעלאה )כמשל האבוקה שמושכת את הנר
בדרך ממילא ,מחמת אורה הגדול והחזק( .אבל טעה
בכך ,כי אילו היה עושה בדרך זו היה עשו 'בולע' את
האור או שהיה מבטל את מציאותו לגמרי ולא היה
מברר אותו ,ואין זה כפי הכוונה ,כי אם שיהיה
בירור הטוב מתוך הרע והעלאת הטוב לקדושה.
ולכן ,כאשר יצחק בירך את עשו בפועל ,אמר לו
דברים שמשמעם שיומשך בו אור בבחינת מקיף
ובאמצעות בחינת יעקב ,כי הכיר בטעותו וידע אשר
רק באופן זה יכול להיות הבירור וההעלאה[.

ועתה יבואר הכתוב "ראה ריח בני כו'".
על פי כל הנ " ל בביאור ענינו של עשו  ,יבואר הכתוב
המובא בתחילת המאמר ' ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו
ה '  .שיש להבין תוכן הפנימי של הכתוב " לפי מחשבתו ודעתו
של יצחק אבינו ע " ה  ,שחישב שזה המתברך היה עשר בנו
הגדול  ,אם כן  ,מניין לו ריח כריח שדה אשר ברכו ה ' " ) מאה " ז
תקס " ה (?

כי הנה ,יצחק רצה להמשיך בחינת 'מקיף'
ו'לבונה' ,כנ"ל.
 להמשיך בעשו תוספת וריבוי אור ,שלא באמצעותבחינת ' יעקב ' ,כדי לברר ו .

וכל המשכה הוא על ידי העלאת 'מיין נוקבין',
כנודע .
53

 (51במאה"ז תקס"ה מוסיף בביאור הטעם שהזכיר 'מעל' לגבי עשו" :וגם
אפשר ,לפי שההארה היא בבחינת 'מקיף' ,ועל דרך הנ״ל בענין הלבונה ,וגם
כל האורות שנמשכים לעשו ע״י יעקב נמשכים ג״כ דרך מקיף זה ,על כן
אמר 'מע״ל' ,שהוא בחינת מקיף מלמעלה".

 (52בראשית שם ,מ.
 (53ראה זהר ח"א פ' לך פח ,א .ויצא קסד ,א .ויחי רלה ,א .רמד ,א .וראה
אוה"ת מגילת אסתר ע' ב'שמח.
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ידוע הכלל  ,ש ' באתער ותא דלתתא אתערותא דלעילא ',
היינו שעל ידי התעוררות האדם למטה בעבודת ה ' ,יומשך
מלמעלה המשכה עליונה בהתאם להתעוררות זו ) אם תוכן
ההתעוררות הוא מדת החסד  ,אזי היא גורמת מלמעלה
המשכה מבחי ' חסדו של הקב " ה ; וכך הוא בגבורה וכיוצא
בזה (  ,ע "ד מאמר רז " ל ' אדם מקדש עצמו מע ט מלמטה ,
מקדשין אותו הרבה מלמעלה ' ,כי לכל המשכה הבאה
מלמעלה מוכרחת להיות קודם התעוררות מלמטה מצד
האדם .
והנה  ,שני אופני התעוררות אלו ) ' אתערותא דלתתא ',
ואתערותא דלעילא ' ( נקראים בכתבי האריז " ל בשם ' העלאת
מיין נוקבין ' ,ו ' המשכת מיין דכורין ' ) ראה תו "א ויקהל פח ,ג ( .
פירוש ' :זכר ' ו ' נקבה ' הם כינוי לבחינות ' משפיע '
ו ' מקבל '  ' .איש ' הוא בחי' ' משפיע ' ,ו ' אשה ' היא בחינת
' מקבל '  .וכמו כן הוא בהקשר והיחס שיש בין הקב " ה לכנסת
ישראל  ,שהקב " ה נקרא ' איש ' ) חתן (  ,וכנסת ישראל נקראת
' אשה ' ) כלה (.
' מיין נוקבין' ) מימי הנקבה ( – הם הכחות של ה ' מקבל '
] בני ישראל [  ,וענין ' העלאת מיין נוקבין ' הוא  ,שעבודת בני
ישראל ' עולה ' למעלה וגורמת נחת רוח ותענוג לפניו ית ';
ולאידך ' מיין דכורין ' ) מימי הזכר ( – הם הכחות של
ה ' משפיע ' ] הקב " ה [  ,ופירוש ענין ' המשכת מיין דכורין' הוא
ירידת הכחות וההשפעות הרוחניות מלמעלה אל ב ני ישראל
) והשפעות אלו הן תוצאה מן ' העלאת מיין נוקבין ' ,שהיא
עבודתם של בני ישראל (.

והנה ,להמשכת 'מיין דכורין' של פנימיות ,די
בהעלאת 'מיין נוקבין' בבחינת פנימיות.
כדי להמשיך המשכה מלמעלה ' של פנימיות ' – היינו
המשכה מאורו יתברך המצומצם והמוגבל שמתלבש באופן
פנימי בכל נברא ועולם לפי ערכו – די בהתעוררות מלמטה
מצד האדם ) העלאת מיין נוקבין ( ' בבחינת פנימיות ' ,היינו
בעבודת ה ' בסוג זה שהוא בבחינת פנימיות  ,היינו עבודה שעל
פי טעם ודעת עם כחות נפשו הפנימיים כשכלו ומדותיו ,
שעבודה זו היא בהגבלה לפי ערך שכל והתבוננות האדם ,
ו לכן נק ' ' פנימיות ' ,כי באה לפי ערך כח האדם  ,ולא למעלה
מהכלים שלו .

אבל להמשכת 'מיין דכורין' של 'מקיף' ,צריכה
להיות העלאת 'מיין נוקבין' גם כן בבחינת 'מקיף'.

 כי ההעלאה צריכה להיות בהתאםלהמשיך  .וצריך להבין  ,היות שיצחק רצה
המקיף  ,כמ בואר לעיל שרצה להמשיך
ו ' לבונה ' ,מהי בחינת ההעלאה והעבודה
לאור המקיף שביכולתה לפעול המשכתו .

להמשכה שרוצה
להמשיך מבחנית
מבחינת ' מקיף '
מלמטה ששייכת

]וזהו ענין הכתוב 'ראה ריח בני כריח השדה',
שתוכן פסוק זה הוא בענין העלאה זו לבחינת
המקיף ,שכן ענין ה'ריח' בא להורות על העלאת מיין
נוקבין והתעוררות מלמטה שמגיעה לבחינת המקיף,
כפי שממשיך ומבאר[:

והנה' ,ריח' הוא העלאת 'מיין נוקבין'.
ריח הוא בבחינת העלאת מיין נוקבין  ,כמו הריח הגשמי
שעולה מלמטה למעלה ) כמו בעת שריפת דבר ריחני (  .וכפי
שיתבאר להלן שריח הוא בגדר ' מעורר ' ,שכאשר האדם
מריח איזה ריח זה ג ורם להמשכה בקרבו  ,ומזה מוכח שריח
הוא בבחינת העלאת מיין נוקבין כדי לעורר ולהמשיך מיין
דכורין .
ובפרטיות  ,הנה הריח הוא העלאת מ " ן דאור מקיף ,
שהרי " אינו דומה לאכילה שהוא העלאת הטעם והממשל של
המאכל  ,שהוא בחינת פנימיותו  ,משא " כ ריחו הוא בחינת
מקיף  ,שהרי לא יחסר מח לקיו וממהותו וכמותו ] של המאכל [
כלל ממה שמריחים בו ,ונמצא הריח הוא בחינת מקיף בו .
ולכן  ,אין מצטרכים כל כך לחתכו ולפררו להוציא מתוך
הריח  ,כי גם על הבושם מבחוץ הוא חופף ומקיף כו ' " ) מהא " ז
תקס " ה ( .

שהוא בחינת 'אור חוזר'.
היינו  ,הריח מורה על בחינת האור שחוזר מלמט ה
למעלה לבחנית המקיף ) בניגוד ל ' אור ישר ' ,הנמשך מלמעלה
למטה  ,בחינת " מיין דכורין "(.

והוא מהגבורות ,כמו שרואים שתפוח מתוק אין
בו ריח ,רק החמוץ וכל הדברים החריפים יש בהם
ריח חזק.
היות שהריח הוא בחינת העלאת מ " ן העולה ממטה
למעלה להמשיך על ידי זה מ " ד מלמעלה  ,מזה מוכח שבחינת
' ריח ' באה מן הגבורות דוקא  ,שהרי " כל בחינת העלאה הוא
ע " י בחינת הגבורות דייקא  ,שכך טבע הגבורות לעלות ממטה
למעלה " ) מאה " ז תקס " ה (  .וזהו שרואים בגשמיות שתפוח מתוק
אין בו ריח ,כי המתיקות באה מן החסד  ,ו החמיצות מהגבורות
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~ ראה ריח בני ~

דוקא  " .ולכן נמצא הריח ביותר בדברי ם החריפים והחמוצים ,
שהכח והחיות שבהם הוא מבחנית הגבורות  ,ועל כן יהיה בהם
הריח  ,שהוא בחינת העלאה ממטה למעלה " ) שם ( .
]ומבאר הטעם הפנימי לכך[:

והוא לפי שהעלאת 'מיין נוקבין' הוא בירורים
מניצוצות שנפלו ב'שבירת הכלים'.
העלאת מיין נוקבין ,שהוא ענין ה ' ריח '  ,כנ " ל  ,היא באה
ע " י בירור והעלאת הניצוצות מתוך הדברים הגשמיים בהם
נפלו למטה בשבירת הכלים  ,היינו ענין ההעלאה מלמטה
למעלה  ,והרי " ענין הריח הוא בחינת העלאה ממטה למעלה
לחוטם המריח  ,ועולה מעלה מעלה עד שמשיב את הנפש  ,וכל
בחינת העלאה הוא ע " י בחינת הגבורות דייקא  ,שכך טבע
הגבורות לעלות ממטה למעלה " ) מאה " ז תקס " ה (  ,ולפי
שהעלאת מיין נוקבין ברוחניות באה ע "י הגבורות  ,לפיכך ,
כך הוא בגשמיות  ,שהריח בא מדברים שחיותם הוא מ בחינת
הגבורות דוקא .

ולכן ,בכל המצות לא נאמר "ריח ניחוח" כמו
בקרבנות ,שהוא על ידי שמעלין נפש הבהמה,
ומתהפך ועולה ונכלל ב'אש שלמעלה'.
וזהו הטעם לכך שבתורה נאמר ' ריח ניחוח לה '' – ענין
הריח והעלאת מיין נקובין – לגבי קרבנות דוקא  ,ולא בשאר
מצוות ) אף שלאמיתו של דבר כל המצוות קשורות לעבודה זו
של בירור הניצוצות מתוך ההעלם (  ,כי בעבודה זו במיוחד
באה לידי ביטוי ענין זה של העלאת מ יין נוקבין שבאה ע " י
הגבורות  ,כנ " ל ) שהם בטבע ההעלאה ממטה למעלה (  .שכן ,
ענין הקרבנות הוא שמקריבים בהמה גשמית על גבי המזבח ,
ו שורפים את הבהמה ובכך מעלים את נפש ה למעלה מעלה
ב ' אש של מעלה ' שהיה יורד על המזבח .
הרי שעבודה זו כל כולה היא ענין ההעלאה שבאה מן
הגבורות  ,משא " כ בשאר מצוות  ,לא רואים ענין ההעלאה
שבהם בפשטות בגשמיות  ,כמו במצות תפילין  ,אף שעל ידה
מעלים ניצוצות אלקיים מתוך הדברים הגשמיים בהם נעשים
התפילין וזהו ענין העלאת מיין נוקבין  ,אך  ,אין רואים ענין
זה בפועל ממש  .משא " כ בעבודת הקרבנות  ,פשוט לוקחים את
הבהמה וש ורפים אותה ונפשה היתה עולה ב ' אש של מעלה ' –
ענין של העלאה ממטה למעלה  .ולכן דוקא בקרבנות נזכר
בתורה ענין הריח  ' ,ריח ניחוח לה '' ,כי הריח הוא ענין
ההעלאה  ,ודוקא בקרבנות בא לידי ביטוי ענין זה .

19

והנה ,הריח משיב את הנפש ,דהיינו ,מה שהיה
בתחילה בבחינת הסתלקות המוחין ,חוזר ומאיר
]על ידי הריח[.
]מביא דוגמא לכך[:

כאדם שהוא נרדם ,ועל ידי הריח ,הוא חוזר
ומקיץ .דהיינו ,על ידי השינה היה השכל בהעלם
] בהסתלקות במקורו[ ,ואחר כך כשניער משנתו ,הנה,
השכל מאיר בו בגילוי .והכל נעשה על ידי הריח,
שהוא אור החוזר ממטה למעלה.
הריח הוא העלאה מלמטה למעלה כדי לפעול המשכה
מלמעלה למטה  ,והדבר בא לידי ביטוי בכך שכאשר האדם
מריח ריח חזק  ,הדבר פועל בו המשכת והתגלות המוחין
מלמעלה למטה. 54

וזהו ענין 'נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני' .
55

זהו שדרשו רז " ל על מה שנאמר ' ריח ניחוח לה ''  -שעל
ידי שמקיימים את רצונו יתברך בהבאת הקרבנות  ,גורמים
לה ' נחת רוח  ,והוא ענין השבת הנפש אצל הקב " ה  ,כביכול ,
שכתוצאה מההעלאה מלמטה על ידי הקרבנות  ,פועלים
המשכת אלקות מלמעלה למטה .

והנה ,עשו לא היה בו בחינת גילוי פנימיות ,כי
הפנימיות שלו 'נבלע' ,כנ"ל.
האור הפנימי המוגבל המתלבש בנב ראים להחיותם
בחיות פנימית  ,לא היה בגילוי אצל עשו  ,וטעם הדבר הוא ,
כמבואר לעיל  ,משום שהאור הפנימי שבו ' נבלע ' בבחינת
גלות  ,בהעלם והסתר ) שמכיון שאור זה מתלבש בכל דבר

 (54כלומר" :דכאשר יריח האדם איזה ריח ערב ממיני בושם הטוב בעת
התגברות השינה כשמתנמנם ,אזי יתעורר משנתו ויסור התנומה מעפעפיו.
בהיות כי על ידי ריח הערב שעלה באפו ,נפקחו עיניו וצללה דעתו .פירוש,
שכאשר השינה נופלת על האדם ,אזי מסתלק האור השכלי המאיר בכלי
המוח למעלה להיות שורה בבחינת 'מקיף' והעלם על המוחין )ולכן ,לא יוכל
להשכיל בכי טוב כשמתנמנם ,מפני שאז כח השכל הוא מסתלק מלהאיר
בבחינת גילוי כו'( ,וכאשר יעלה הריח באפיו ,אזי יומשך אור השכל להאיר
במוחו בבחינת גילוי ,ולכן יפקחו עיניו ויוצלל דעתו .והיינו ,לפי שהריח,
שהוא אור החוזר ועולה למעלה עד בחינת התענוג שבנפשו שלמעלה
מהחכמה ,וממשיך משם את אור החכמה שישוב ויתגלה בכלי המוחין"
)מאה"ז תקס"ה(.
 (55ספרי שלח טו ,ז .י .ראה לקו"ש ויקרא כרך לב ע'  .1וש"נ.
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בצורה פנימית  ,לכך הקליפות  ,שהן בבחינת ' יש ' ודבר נפרד
לעצמן  ,מכסות ומעלימות עליו (. 56

רק שהוא בחינת ה'מקיף' ו'לבונה'.
כדלעיל  ,שחיותו באה מהאור המקיף שאיננו ' נבלע ' בו
מחמת גודל מעלתו  ,אלא משפיע בו חיות מלמעלה  ,כביכול,
והוא בחינת הלבונה  ,הבחינה המחברת את הקדושה עם
הקליפה .
]ולפי זה יוצא ש"בענין העלאת מ"ן אין לעשו
בחינת העלאת מ"ן דאור פנימי דקדושה עד שיומשך
על ידי זה מיין דכורין מאור פנימי דקדושה ,מאחר
שהאור פנימי של עשו הוא רע )ואינו בבחינת ביטול
כלל ,כי אם בחינת 'יש' ונפרד ,שזהו היפוך ענין
העלאת מ"ן ,כנודע( ,אך ,ימצא בו בחי׳ העלאת מ״ן
דאור מקיף שלו ,שהוא מבחינת הקדושה עדיין ,וע״י
העלאת מ״ן דאור מקיף ,יומשך מ״ד כנגדו בבחינת
מקיף ג״כ" )מאה"ז תקס"ה(.
וזהו שממשיך ומבאר – ענין העלאת מ"ן דאור
מקיף שיצחק פעל בעשו[:

וזהו "וירח את ריח בגדיו"  ,הוא בחינת
ה'מקיפים'.
57

יצחק הריח את ריח הבגדים של יעקב  " ,לפי דעתו
שהמתברך הוא עשו  ,כי ריח זה הוא מבגדי עשו החמודות ,
כמו שכתוב ' וירח את ריח בגדיו כו ' ,ויאמר ראה ריח בני
כו '' " ) מאה " ז תקס " ה (  .והבגדים  ,שהם מעל האדם ומקיפים
אותו  ,מורים על בחינת האור המקיף שלמעלה מהתלבשות
פנימית  " .והמקיף דעשו כבר נתבאר שממנו יש בחינת
העלאת מ " ן  ,וזהו ענין הריח בגדיו  ,כי הריח הוא בחינת
העלאת מ " ן  ,העו לה ממטה למעלה להמשיך על ידי זה מ " ד
מלמעלה " ) שם (  ,וכפי שממשיך .
]וענין ריח הבגדים הוא[:

שיהיה מזה 'ריח' – הוא העלאת 'מיין נוקבין'
להמשיך ה'מקיף' 'מטל השמים'.

כדי לברר את עשו על ידי המשכת המקיף  ,יצחק הריח
את בח ינת המקיף שבו  ,בגדיו  ,כדי לפעול העלאה מלמטה
למעלה ) שזהו ענין הריח (  ,לבחינת המקיף ) בגדיו (  ,בכו ונה
לפעול את המשכת המקיף ' מטל השמים ' – ' טלא דנטיף
מעתיקא ' ,ואור עליון זה יומשך למטה כדי לברר את עשו .
" וזהו שאמר יצחק אחר כך ' וית ן לך האלקי ם מטל השמים ',
הוא ענין הברכה וההמשכה שביר ך והמשי ך אחר ההעלא ת
מ״ן והריח הנ״ל  ,וברכה והמשכה זו הוא בחי נת 'טלא דנטיף
מעתיקא ' ,ש ' עתיקא ' הוא בחי נת מקיפי ן  ,כנ״ל  ,ומשם נמשך
להאיר בבחי נת ' שמים ' ,שהוא ז״א דאצי לות " ) מאה " ז תקס " ה ( ,
ומשם יאיר לעשו לבררו .

"כריח שדה אשר ברכו ה'".
" מעתה יש לבאר מה שדימה יצחק ריח בגדיו דעשו
הנ " ל  ,ל ' ריח שדה אשר ברכו ה '' ,ואמר ' ראה ריח בני כריח
שדה אשר ברכו ה '' " ) מאה " ז תקס " ה ( .

הנה ,ה'שדה' הוא בחינת מלכות דאצילות.
" כי ' שדה ' זו הוא בחינת ' חקל תפוחין קדישין ' ,שהוא
בחינת מלכות דאצילות ) " 58מאה " ז תקס " ה ( .

שיש בה גם כן בחינת העלאת 'מיין נוקבין'.
כמו שיש ב חינת העלאת מ " ן למטה ) כפי שנתבאר לעיל
לגבי יצחק ועשו (  ,כך ישנה גם למעלה  ,ש בחינת המלכות
פועלת העלאה הגורמת להמשכה מלמעלה  .ובכך הרי יש
דמיון בין ריח בגדיו דעשו ל ' ריח שדה ' דמלכות  ,וכפי שהולך
ומפרט .

ויש בזה ב' בחינות:
כאמור לעיל בענין העלאת מ " ן למטה שיש בה ב '
בחינות  ,אחת בבחינת הפנימיות  ,ואחת בבחינת המקיף  ,כמו
כן הוא במלכות  ,כפי שממשיך .
]להבנת הדברים הבאים ,יש להקדים :

 (56במאה"ז תקס"ה מוסיף" :ואף שבתוכן ]-בתוך עשר ספירות דקליפה,
שהן האור פנימי[ יש יניקה וחיות מעשר ספירות דקדושה – הרי הוא בסוד
גלות בתוכן ומתעלם ו'נבלע' בהם ,כנ"ל".
 (57בראשית כז ,כז.

 (58כמבואר לעיל הטעם לכך ,שכשם שהשדה הוא למטה בארץ ,כך בחינת
המלכות היא הספירה האחרונה והכי תחתונה מבין עשר הספירות העליונות.

חסידישע

~ ראה ריח בני ~

"והנה ,במדת מלכות יש ג״כ ב׳ בחינות שונות
בהעלאת מ״ן שלה ,הא׳ :העלאת מ״ן דאור פנימי
שלה להמשיך מ״ד כנגדו באופן זה ממש מבחינת
אור פנימי שלמעלה; והב׳ :בחינת העלאת מ״ן דאור
מקיף שלה ,להמשיך מ״ד מבחינת אור מקיף  . .ולכן,
אמר יצחק ש'ריח בגדיו' דעשו ,שהוא בחינת העלאת
מ״ן דאור מקיף ,דומה ל'ריח שדה' ,שהוא העלאת
מ״ן דאור מקיף שבמלכות דאצילות .ואמר עוד :
'אשר ברכו ה׳' ,פירוש ,שנתן סימן על העלאת מ״ן
דאור מקיף שבמלכות ,והיינו 'אשר ברכו ה׳' ,כי
העלאת מ״ן זה הוא ע״י ברכת ה׳ תחילה.
"והענין ,שיש חילוק והפרש גדול בין ב' מיני
המ"ן דמלכות הנ"ל ,בענין ההעלאה" )מאה"ז תקס"ה(,
וזהו שממשיך[:

הא' – היא העלאת 'מיין נוקבין' בטבעה ומאליה
וממילא.
כמו דשאים הצומחים מעצמם מן השדה  ,כך במלכות ,
הנמשלה לשדה  ,יש התעורררות והעלאה מלמטה למעלה
מעצם טבעה הבאה בדרך ממילה .

כמו שכתוב "למען יזמרך כבוד ולא ידם" –
'קארי תדיר לנהורא עילאה ולא שכיך כו'' .
59

60

על הכתוב ' למען יזמרך כבוד ולא ידום ' מובא בזוהר
דקאי על האור התחתון  ,מלכות  ,שקורא תמיד לאור הע ליון
ואינו שוקט מקריאתו  .וזהו ' יזמרך  . .ולא ידום ' ,שמלכות
דאצילות אינה ' דוממת ' מהקריאה שלה ) ' קארי תדיר '(
בהעלאת מיין נוקבין אל האור העליון בכוונה להמשיך אותו .

והוא העלאת 'מיין נוקבין' לפנימיות ,דהיינו
לעורר המשכת ה'קו'.
והעלאת מיין נוקבין זו שבמלכות  ,היות שהיא בה מצד
עצמה ובדרך ממילא  ,היא במדריגה נמוכה יותר שאין בכוחה
לעורר אור עליון מאד  ,אלא היא באה לעורר את האור
הפנימי  ,דהיינו אור ה ' קו ' שהוא אורו יתברך המוגבל כקו דק
שענ י ינו להאיר בעולמות לפי ערכם בחיות פנימית .
" שהעלאת מ " ן דאור פנימי שלה אינו מצטרך לסיוע
שלמעלה  ,כי אם מנפשי ' ומגרמי ' סליק בבחינת העלאת מ " ן
מלמטה למעלה " ) מאה " ז תקס " ה ( .

 (59תהלים ל ,יג.
 (60תיקוני זהר תיקון ה.

פרשה
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]והבחינה הב' בהעלאת 'מיין נוקבין' של מלכות
דאצילות[:

ויש העלאת 'מיין נוקבין' שצריך סיוע מלמעלה,
שאין כח בה להעלות 'מיין נוקבין' מעצמה.
ישנה גם העלאה שאיננה במלכות בטבעה  ,אלא
מת עוררת בה רק על ידי סיוע מלמעלה ) כמו תבואה שזקוקה
לחרישה וזריעה וכו ' (.

והוא בחינת 'מקיף' ,שהוא בחינת גילוי אור אין
סוף ב"ה בעצמו )שה'קו' מאיר לתוך מקום החלל
עצמו(.
וזו העלאת מ " ן לבחינת האור המקיף  ,כי כדי שמלכות
תוכל לעורר בחינה נעלית זו  ,יש צורך בסיוע מיוח ד
מלמעלה  .והאור המקיף הנמשך ע " י התעוררות זו ממלכות ,
הוא בחינת גילוי אור אין סוף ב "ה בעצמו הנעלה באין ערוך
מהתעוררות הבאה ממלכות דאצילות מצד עצמה  ,וכדי לגרום
להמשכתו נדרש סיוע מלמעלה .
כלומר  " :העלאת מ " ן דאור מקיף שבמלכות דאצילות ,
אי אפשר לה להתעורר מעצמה לה עלות מ " ן בבחינה זו בלתי
שיומשך אליה שפע תחילה מלמעלה לעוררה בהעלאת מ " ן
ולסייע אותה  ,שאין בה הכח הזה להעלות מ " ן מבחינת אור
מקיף שלה לבדה זולתי סייעתא דלעילא  ,שמוכרח להיות
נמשך אליה שפע תחלה לסייעה ולעוררה בזה " ) מאה " ז תקס " ה ( .
]וביאור הטעם לחילוק זה בין העלאת מ"ן דאור
פנימי שבמלכות דאצילות ,שהיא באה באופן תמידי
בעצם טבע האור פנימי דמלכות ,ואילו העלאת מ"ן
דאור מקיף שבמלכות אינה בה מעצם טבעה ונדרשת
התעוררת מלמעלה :
"בהיות האור פנימי שבמלכות דאצילות כך דרכו
וטבעו ממש להעלות מ״ן מלמטה למעלה ,ולכך א״צ
לסיוע דלעילא בזה כלל ,וכנודע שטבע האור פנימי
לעלות אל האור מקיף ,ותשוקתו תמיד לעלות אל
האור מקיף כו׳ כמו שכתוב בעץ חיים; משא״כ האור
מקיף אין דרכו בכך להיות בבחינת העלאה ממטה
למעלה ,לכך מצטרך לסיוע דלעילא לסייעו ולעוזרו
בזה ,כנ״ל" )מאה"ז תקס"ה([.

והנה ,העלאת 'מיין נוקבין' של בחינת פנימיות
הוא בחינת 'בארה של מרים' ,שהוא מעיין הנובע
מאליו.

חסידישע

22

פרשה

~ תולדות ~

" והנה  ,דוגמת זה מצינו בתורה  ,והוא בחי נת ' בארה של
מרים ' ,שלא נזכר בתורה כריית בארה דמרים  ,ולא נז כר כלל
א חד שחפר את הבאר הזה  ,כמו בבארות דאברהם ויצחק
שנז כר בתורה שהם חפרו הבארות  ,כמ ו שית בא ר  ,משא״כ
בבארה של מרים  .והיינו  ,כי בארה דמרים הוא בחי נת העלא ת
מין דא ור פ נימי שבמל כות דאצילות  ,שנובעת תמיד מיין
נוקבין להעלות מלמטה למעלה  . .ולא נמשך אלי ה קודם
בחי נת סיוע מלמעלה לעוררה בהעלאת מ״ן זה  ,כי העלא ת
מ״ן זה נעשה מעצמה וממילא  ,ואינו מצטרך לסיוע תחל ה ,
ע ל כ ן לא נז כר בבארה של מרים כריי ה  ,שענין הכריי ה הוא
ההמשכ ה מלמעלה המעורר את המ״ ן  ,וזה לא נצר ך כלל
בבחי נת באר זה " ) מאה " ז תקס " ה ( .

מה שאין כן העלאת 'מיין נוקבין' של ה'מקיף',
כתיב "באר חפרוה שרים".
61

 שיש צורך לחפור באר זה  ,כי אינו נובע מעצמו  ,היינוכאמור ל עיל שיש צורך בסיוע מלמעלה כדי שיהיה ענין
העלאת מ " ן זו של המקיף .
]ומבאר מהי ההמשכה שנותנת כח במלכות
להתעורר בהעלאת מ"ן כזו שמגיעה עד המקיף ,היינו
מהי בחינה ש'חופרת' ,כביכול ,באר זה[:

"ויכרו שם עבדי יצחק באר" ' ,עבדי יצחק' – הן
המשכות מבחינת יצחק ,שהוא עיקר האבות ,
מבחינת 'בוצינא דקרדוניתא'  ,מקור הגבורות,
כמו שכתוב "כי אתה אבינו".
62

63

64

65

' עבדי יצחק ' הם ) לא בחינת יצחק בעצמו  ,אלא העבדים
שלו הטפלים אליו ,היינו ( המשכות מבחינת יצחק  ,שהוא
בחינת מקור הגבורות  ,כנ " ל שהוא ענין ' מעלת הזהב על
הכסף ' ,ולכן מובא שיצחק הוא ' עיקר האבות ' מצד מעלה זו ,
וכדמוכח גם ממאמר רז " ל על הפסוק ' אברהם לא ידענו ,
ישראל לא יכירנו ,כי אתה אבינו ' ,שלעתיד לבוא יאמרו
ליצחק דוקא ' אתה אבינו ' .

והנה  ,כמבואר כדי שיכולה להיות התעוררות זו במלכות
עד לבחינת המקיף – אור אין סוף ב " ה עצמו – נדרשת
המשכה וסיוע מיוח ד במלכות לפעול התעוררות נעלית כזו .
וזהו ענין המשכות אלו מבחינת יצחק  ,מקור הגבורות ,
המשכה נעליות ביותר שמכוחה המלכות מתעוררת בהעלאת
מ " ן אל אוא " ס ב " ה  .והטעם שלצורך העלאת מ " ן זו נדרשת
המשכה מבחינת מקור ה גבורות דוקא ) ולא בבחינת החסד
וכד ' (  ,כי כאמור לעיל " העלאת מ "ן הוא בבחינת גבורות
ורשפי אש " ) מאה " ז תקס " ה (  ,כי כך טבע הגבורה להיות עולה
מלמטה למעלה  " ,ולפי שבארות אלו המה בחינת העלאת מ " ן
דמקיף שבמלכות  ,על כן לא נעשו ממילא כבארה של מרים ,
אלא ע " י חפירה דוקא  ,הוא בחינת ההמשכה מלמעלה ע " י
' עבדי יצחק ' לעורר העלאת מ " ן זה " ) מאה " ז שם ( .

ולכן ,כתיב "ַויּ ִָריבוּ ֹרעֵי ְגרָר ]עִ ם רֹ ֵע י יִצְ ָח ק[ לֵאמֹר
ַמּיִם" ,שבחינת ה'מקיף' נמשך גם אליהם
לָנוּ ה ָ
מלמעלה ,שאינו 'נבלע' כמו בחינת פנימיות
שלהם ,כנ"ל.
66

" וזהו שכתוב ' וי ח פרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר
מים חיים  ,ויריבו רועי גרר עם רוע י יצחק לאמר לנו המים
כו '' ,והיינו  ,מפני שענין חפירת הבאור הזה הוא לעורר
העלאת מ "ן בבחנית אור מקיף ) ולא בבחינת אור פנימי ,
דאילו לאור פנימי אין צריך לעורר ולחפור  ,ובארה של מרים
יוכיח (  ,וכיון שכן יש מקום לחיצונים לאחוז בו גם כן  ,מפני
שכל החיות והשפע שלהם הוא ע " י האור מקיף שלהם ,
שמשם מקבלים השפע דוקא  ,ולא מאור פנימי  ,כנ " ל  .ולכן
רבו עליה לאמר לנו המים  ,ורצונו לומר  ,שטענתם היה
שהארה זו הנמשכת לעורר בחינת העלאת מיין נוקבין דאור
מקיף  ,ראוי ומתייחס אליהם  ,כי גם בהם נמצא בחינת אור
מקיף  ,כנ " ל בענין בחינת לבונה כו ' ,וא ם כן  ,הארה זו רצונם
שיומשך להם לעורר בחינת מ " ן באור מקיף שלהם ) משא " כ
בהעלאת מ " ן דאור פנימי אין להם מקום ואחיזה  ,שאי אפשר
כלל להיות בחינת העלאת מ " ן באור פנימי שלהם  ,וכמו
שנתבאר לעיל " ) מאה " ז תקס " ה ( .
]על פי זה חוזר לבאר הפסוק 'שדה אשר ברכו
הוי''[:

 (61במדבר כא ,יח.
 (62בראשית כו ,כה.
 (63זח"ג צט ,ב.
 (64זח"א טו ,א.
 (65ישעי' סג ,טז.

 (66בראשית כו ,כ.

חסידישע

פרשה

~ ראה ריח בני ~

וזהו "אשר ברכו הוי"ה" ,שהוא על ידי סיוע
מלמעלה ,כנ"ל.
" וזהו ענין ' כריח שדה אשר ברכו ה׳ '  ,פי רוש ' ריח
שדה ' הוא ההעלאת מ״ן דאור מקיף שבמל כות דאצילות ,
כנ״ל  ,שא י א פשר להיות ' ריח ' והעלאת מ״ן מבחי נת המקיף
מבלי שיהי ה תחלה המשכה מלמעלה לעורר המ״ן  ,וזהו ' אשר
ברכו הוי׳ ' ,שנתברך תחלה מבחי נת הוי׳ לעזר ולסייע אותו
שיוכל להתעורר בהעלאת מ״ן  ,הוא ה ' ריח ' " ) מאה " ז תקס " ה ( .

והנה ,כל זה הוא הבנת הפסוק לפי דעתו של
יצחק ,שהבין שעשו היה לפניו.
כל המבואר לעיל הוא ביאור הפסוק לפי דעתו של יצחק
שחשב על יעקב שהוא עשו והתכוין לברר את עשו שלא
באמצעות יעקב  ,כנ " ל .

אך ,באמת היה זה יעקב ,ואיך יבואר בחינה זו על
יעקב?
אך  ,לאמיתו של דבר היה זה יעקב  ,ואם כן צריך לומר
שכל הדברים הללו נוגעים גם ליעקב  ,ואיך יבואר כל זה על
יעקב?67
" הענין הוא שבאמת יתכן מאמר זה אף על יעקב "
) מאה " ז תקס " ה (  ,וכפי שממשיך .

הנה ,איתא במדרש " :וירח את ריח בגדיו" –
'בוגדיו' ,בחינת בעלי תשובה ,שהוא בחינת
'מקיף' ,ד'משכין ליה בחילא יתיר' .
68
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המדרש מפרש תיבת ' בגדיו ' מלשון בגידה  ,כמו ' אשמנו
בגדנו ' ,שהוא ענין המרידה בה ' " ,והיינו על פי מה שכתוב
במדרש על פסוק זה ד ' ריח בגדיו ' – הן בעלי תשוב  ,ודרש
' בגדיו ' כמו ' בוגדיו ' וכוונתם ז " ל שביעקב ימצא בחינת

 (67היינו "איך יתכן בו מ"ש 'וירח את ריח בגדיו' כו' )שהוא בחינת
העלאת מ"ן דאור מקיף ,ולכאורה מניין זה ליעקב שהוא בחינת י' עקב,
בחינת אור המתצמצם להתלבש בתוך הכלים בבחינת אור פנימי דקדושה"
)מאה"ז תקס"ה(.
 (68ב"ר פ' סה.
(69

23

העלאת מ "ן דאור מקיף גם כן ,דהיינו בחינת בעלי תשובה "
) מאה " ז תקס " ה ( .
וע " י עבודת התשובה מגיעים לבחינת אור המקיף
שלמעלה מהשתלשלות העולמות המוגבלים  ,ולכן כל זה
מרומז בתיבת ' בגדיו ' ,שדוגמת הלבוש המקיף את גוף האדם ,
כך ע " י עבודה זו של תשובה מגיעים וממשיכים את אור
המקיף .
והטעם שעבודת התשובה ממשיכה מבחינת המקיף מובן
ממה שמובא בזוהר על המאמר רז " ל ' במקום שבעלי תשובה
עומדים  ,אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד ' ,והזוהר
מפרש הטעם  ' :דמשכין ליה בחילא יתיר ' ,משום שהם
נמשכי ם אחרי ה ' עם יותר כח  ,היות שהם באו מן החושך
והקליפה ממש  ,היפך הקדושה והאלקות  ,לאור הקדושה  ,הרי
' כיתרון האור מן החושך ' ,שנמשכים בתשוקה גדולה מאד אל
הקדושה כי מכירים עכשיו עד כמה התרחקו מהקדושה
והחיים האמיתיים  ,ומשום זה מתעוררים מתוך עומק לבם
לחזור בתשובה ול התקרב אל ה ' ,שרצון זה נובע מעצמיות
הנשמה שהיא למעלה מטעם ודעת ולמעלה ממדידה והגבלה ,
" עד שאין הכלי שלו יכולה לסבול ולקבל עוצם אור האהבה
רבה והתשובה להתקשר בו ית ' " ) מאה " ז תקס " ה ( .
והיות שבנפש האדם עבודה זו היא למעלה מהגבלת
הכלים שלו  ,לכך על ידה מגיע עד למעלה מסדר השתלשלות
לבחינת המקיף וממשיכה משם .

שבזוהר אמר על פסוק "ואברהם זקן בא בימים
כו'" – 'זכאין אינון מארי דתיובתא דמשכין כו''.
70
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שם איתא  :זכאים הם בעלי הנמשכים לה ' ברצון גדול
ברגע אחד וביום אחד  ,לא כאברהם ] שהיה צדיק[ שהתקרב
לה ' בכל יום  ,אך הגיע לשלמות דרגתו כאשר היה זקן .
כלומר  :ש " בחינת צדיקים ) כאברהם ( שמעולם לא נטה
מדרכי הצדק  ,עבודתן הוא בהדרגה וסדר מדרגא לדרגא ,
והאהבה ] שלהם [ היא מלובשת ומתיישבת בכלי הלב ,וזהו
בחינת העלאת מ " ן דאור פנימי  ,והיינו מה שכתוב בזהר על
פסוק ' ואברהם זקן בא בימים ' – באינין יומין עיל אין ) שבא
באותם ' ימים עליונים ' (  ,שהן בחינת לבושים וכלים  ,וכנודע "
) מאה " ז תקס " ה ( .

 (70זח"א קכט ,ב.
 (71בראשית כד ,א.

חסידישע
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~ תולדות ~

פירוש ,למעלה מכדי שתוכל הנפש שאת ,שאין
לו בחינת כלי להכיל.
ו " גדלה מעלת הבעל תשובה על הצדיקים בהיות עיקר
התשובה אשר שב מן ההיפוך הוא בכח גדול וחזק מאד ,
בבחינת ' מאדך ' שלמעלה מהכלי  . .עד ששיוכל להיות
שמעוצם תגבורת האהבה תצא הנפש ממש מהגוף " ) מאה " ז
תקס " ה (  .כלומר  ,ש רצון הבעל תשובה ' בחילא יתיר ' הוא
בבחינת המקיף  ,למעלה מיכולת הכלים שלו לסבול ולהכיל .

וכמעשה דרבי אליעזר בן דורדייא .
72

וכמו שמצינו בגמרא במעשה דר ' אליעזר בן דורדייא ,
" שגעה בב כייה עד שיצתה נשמתו ממש " ) מאה " ז תקס " ה (  ,וזהו
משום שעשה תשובה גדולה כל כך עד שיצתה נשמתו  ,כי
האהבה שהתעוררה בו כתוצאה מהתשובה שלו  ,היתה למעלה
מכ לי נפשו .
והטעם לרצ ון ותשובה גדולים אלו " שמפני שהצ עק ה
שלו בא מן ההיפוך דוקא  ,לכך היא בכח גדול מאד להעלות
מ " ן במסירת נפש ולמעלה מעלה מהגבלת הכלי  ,וזה הוא
בחינת העלאת מ " ן דאור מקיף  ,דהיינו שהאהבה והתשוקה
אינה יכולה להיות נגבלת בהלב מעוצם תוקף האור האהבה
רבה זו  ,עד שתהיה בבחינת מקיף כו ' ,ולפעמים תצא הנפש
לגמרי מהגוף  ,כמעשה דר " א בן דורדייא " ) מאה " ז תקס " ה ( .

מה שאין כן באברהם כתיב "בא בימים" ,בחינת
כלי ולבוש כו'.
 היינו  ,עבודה פנימית במוח ולב האדם ע " פ סדרוהדרגה  " ,ולכן מה שהי ' אברהם ' בא בימים ' בבחי נת העבודה
כל ימיו  ,הנה  ,ע " י התשובה נמשך בשעתא חדא וברגעא חדא
כו ' " ) סה " מ תרל " ט ח " א ע' לג ( .
]עד כאן נתבאר שעבודה זו של בחינת בעל
תשובה היא דוקא באדם כזה שעד כאן היה נמצא
בחושך שקוע בקליפות וכד' ,שדוקא הוא יכול
להתעורר ברצון גדול מאד לצאת מהקליפה ולהכלל
בקדושה ,אמנם מעתה יבאר שבפרטיות יותר עבודה
זו של העלאת מ"ן דאור מקיף שייכת לכל אחד
מישראל ,שכולם יכולים להגיע לאהבה ותשוקה
גדולה כזו שלמעלה מהגבלת הכלים שלו ,ובזה ניתן
להעלות מ"ן אל המקיף שלמעלה.

 (72ע"ז יז .א.

פרשה
וכעת יבאר כיצד אפשר לכל אדם להגיע לרצון
גדול זה[:

והעלאת 'מיין נוקבין' כזה ,שהוא בחינת 'מקיף'
] למעלה מכפי שהנפש תוכל שאת[ ,הוא מפני שמתבונן
בגדולת אין סוף ב"ה בעצמו ובכבודו.
 שהוא בלי גבול ול מעלה מכל הכלים ולגביו הרי איןלכל דבר תפיסת מקום וחשיבות כלל כידוע ד ' כולא קמיה
כלא חשיב ' ממש  ,שכתוצאה מהתבוננות זו מתעורר בהתאם
לכך ברצון לחזור להתקרב אל ה ' שלמעלה מהכלים שלו
עצמו  ,למעלה מיכולת נפשו להכיל .
]מבאר תוכן התבוננות זו בגדולת אין סוף ב"ה
עצמו[:

כי "אני הוי"ה לא שניתי" כתיב.
73

ועל אור אין סוף ב "ה עצמו כתיב ' אני הוי ' לא שניתי ',
ש הקב " ה עצמו לא מ שתנה כלל ממלאכת הבריאה  ,כי אין
סוף ב " ה עצמו הוא למעלה מגדר הבריאה ובמילא אין לכל
העולמות והנבראים תפיסת מקום וחשיבות כלל אצלו  ,ומשום
זה אינם בגדר כלל להיות ג ורמים בו שינוי והתפעלות כלל בין
קודם שנברא העולם ללאחר שנברא העולם .

רק "הודו על ארץ ושמים".
היות שהקב " ה עצמו הוא אין סוף ובלי גבול והוא באין
ערוך נעלה יותר מכל הבריאה המוגבלת  ,לכך כל העולמות
עליונים ותחתונים ) ' ארץ ושמים ' ( מקב ל ים רק הארה
והתפשטות אלקית מצומ צמת בלבד  ,ולכן כל הבריאה אינה
פועלת בו שום שינוי .

"וירם קרן לעמו" כו'.
74

ו אף שהקב " ה הוא למעלה מכל הבריאה  ,מכל מקום
' וירם קרן לעמו ' ,כי קרן הוא עצם הדבר ) כמו בקרן וחומש ( ,
ובני ישראל קשורים עם מהותו ועצמותו יתברך ממש ,
להיותם ' חלק אלקה ממעל ממש ' ) ראה תניא פרק ב ( .
והנה  ,המתבונן בכל זה יגיע לאהבה בלי גבול  ,בחינת
המקיף  ,למעלה מהכלים שלו .

 (73מלאכי ג ,ו.
 (74תהלים קמח ,יג.
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פרשה

~ ראה ריח בני ~

ונקרא בחינת בעל תשובה אף מי שאין עבירות
בידו ,רק צועק על הפירוד כו'.
המושג בעל תשובה במובן זה שמגיע לאהבה גדולה זו
לא שייך רק למי שעבר עבירות אלא לכל המתבונן בכך
שהוא נפרד מאור אין סוף ב " ה עצמו להיותו באין ערוך מכל
הבריאה  ,כנ " ל  ,שכתוצאה מהכרה זו  ,שזה דבר ששייך לכל
אחד מישראל  ,גם לצדיק שלא התרחק מה ' מחמת עבירות ,
יבוא האדם להתשוקה העצומה הנ " ל של הבעל תשובה .

הניצוצי ן המובלעי ם בו  ,וע ל פי דרך וסדר ההשתלשלות לא
הי ה הוא כדאי וראוי להמשכות אורות אלו  ,לכ ך  ,נצרך
לברכת אביו להמשיך לו ש לא כדר ך השתלשלות כו׳  .אבל
יעקב מה הי ה צרי ך לזאת  ,שהרי יעקב הוא מרכבה לבחי נת
אצילות  ,ששם בלא ו ה כי נ מי נמשכי ם האורות עליוני ם ,
כנודע " ) מאה " ז שם ( .
]נקודת הביאור דלהלן היא:
"דהנה ,האבות היו מרכבה והיו מקיימין את
התורה ברוחניות ,אבל כדי שיומשך התורה למטה
בגשמיות וע"י תורה ומצוות גשמיות יומשך המשכת
עליונות למטה ,זה דוקא ע"י הברכות שבירך אותו
שיומשך ג"כ למטה בתורה ומצוות גשמיים .וזהו
שאמרו רז"ל ש'מטל השמים' – הוא מקרא ,ו'משמני
הארץ' – זו משנה ,ו'רוב דגן ותירוש' – זו הלכות
ואגדות ,והיינו ,שהברכה היתה כדי שיומשך בחינת
תורה ומצות בגשמיות ,ואעפ"כ ,ע"י מצוה גשמית
יומשך ג"כ גילוי אור אין סוף למטה כו'" )סה"מ
תרל"ט ח"א ע' לא(.

והוא בחינת 'ריח' ,שהיא העלאת 'מיין נוקבין'
לבחינת 'מקיף',
" והנה  ,על בחי נת העלאת מ " ן דבעל תשובה הנ " ל
שבישראל נאמר לפי האמת פסוק זה ד ' וירח את ריח בגדיו '
כו ' ,שעל ידי התשובה בבחינת אתכפיא וביטול רצון  ,לבטל
כל רצונותיו מפני רצון העליון ב "ה ובבחינת אתהפכא
מחשוכא לנהורא ומרירו למיתקא  ,הנה בזה יתנו ריחם ,ונק '
' ריח בוגדיו ' ,שהוא גם כן ריח בגדיו  ,בחינת העלאת מ " ן
דאור מקיף " ) מאה " ז תקס " ה ( .

להמשיך בחינת מקיף דלעילא 'מטל השמים' כו'.
וזהו פירוש הפסוק ' וירח את ריח בגדיו ' כפי שמתייחס
ליעקב – עבודת התשובה הבאה מתוך ההכרה בגודל ריחוקו
מה ' השייכת גם לצדיקים גמורים כיעקב  ,ש " מעורר למעלה
מעלה המשכת מ " ד ממקור כל המקיפים  ,הוא בחינית עונג
העליון " ) מאה " ז תקס " ה (  ,שזהו מה שנאמר בהמשך ' ויתן לך
אלקים מטל השמים ' ,כאמור לעיל דקאי על ' טלא דנקטיף
מעתיקא ' ,שזה קאי על האור מקיף הנ " ל שנמשך דוקא ע " י
עבודה כגון זו שלמעלה מהגבלת הכלים שלו .

25

וזהו שממשיך לבאר[:

אך ,הברכה היא בתוספת ורבוי המשכה מלמעלה
מסדר ההשתלשלות ,שאינו לפי ערך
ההשתלשלות ]המוגבלת[.
" כי הנה  ,ענין הברכה הוא להרבות תוספת אורות מה
שלא היו נמשכים על פי דרך וסדר השתלשלות  .וכמ ו כ ן
יעקב הוצר ך ליקח הברכות כדי להמשי ך לו ממקור המקיפי ם
שלא כדר ך ההשתלשלות  ,כדי שיתלבשו התורה ומצות
בעשי ה כמו שהם עתה לפנינו  .כי ע ל פי סדר ההשתלשלות
לא היו התורה ומצות מתלבשי ם כ ל כך למטה בענינים
גשמיים דע ולם הז ה " ) מאה " ז תקס " ה ( .
]מבאר הכוונה בהמשכה נעלית זו כדי להמשיך
תורה ומצוות למטה בגשמיות[:

אך ,להבין כל זה :והלא יעקב הוא בחינת
קדושה ,ובלאו הכי נמשכים בו כל האורות
עליונים 'אריך אנפין' ו'אבא' ו'אימא' ,כנ"ל!
נתבאר לעיל שיעקב " הוא בחי נת ז " א  ,שכל האורות
שלמעלה נכללים בו " ) ל' המאמר לעיל (  ,ומדוע  ,אם כן  ,יצחק
היה צריך להמשיך ליעקב על ידי ברכתו אותו  ,הלא כבר
" נמשכים אליו האור ות העליונים " ) מאה " ז תקס " ה (  ,ומה זה
יוסיף ברכת יעקב? " דבשלמא עשו הי ה צרי ך להברכות
שיתוסף בו רבוי המשכות אורות עליונים ויתלקטו ע ל י די ז ה

כדי להיות 'ורב דגן ותירוש' – אלו הלכות
ואגדות .
75

" אך הענין  ,דאיתא במד רש ר בה  ' :מטל השמים ' – זה
מקרא  ' ,ומשמני הארץ ' – משנה  ' ,ורוב דגן ותירוש ' –
הלכות ואגדות כ ו ' ,וא״כ  ,ענין הברכות זהו ה משכת התורה "
) סה " מ תרנ "ד ( .

(75
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חסידישע

~ תולדות ~

שנתלבשו בלבושים גשמיים' ,זרעים' – בחסד כו';
וכן כל התורה ]היא[ סיפורי מעשיות כו'; וכן
נביאים שופטים – מעשה דשמשון ופלגש בגבעה,
וכן כל מעשה המלכים; וספורי מעשיות שבגמרא
דרבה בר בר חנה ודומיהן – הכל מרומז בהן
סודות התורה ] ונתלבשו בלבושים גשמיים מאד ) מאה " ז
תקס " ה ( [;
כל אלו מדברים בדברים גשמיים ואף דברים נחותים ,
וכולם הם רמזים לסודות נעלים ביותר  ,היינו דברים נעלים
המושרשים בדרגות אלקיות עליונות מאד .
ו על פי זה מובן ש עניינה של ברכת יצחק היה כדי
להמשיך אור עליון מלמעלה מ סדר השתלשלות בתוך התורה
המלובשת בדברים גשמיים  .ולכן אף שיעקב הוא בבחינת
הקדושה  ,היה צריך לברכה כדי להמשיך בו את האור
שלמעלה מסדר ההשתלשלות .

ועל דרך זה גם כן מעשה המצות ,שעל ידי סוכה
ולולב וציצית ותפילין גשמיים ,יהיה המשכת אור
אין סוף ב"ה שלמעלה מעלה מהשתלשלות.
ידוע שעל ידי קיום המצוות בגשמיות ממשיכים אורות
עליונים מאד  ,וזהו שמובא בזוהר שהמצוות הן ' רמ " ח אברים
דמלכא ' ,שהטעם שנמשלו לאברים הוא שכשם שאברי הגוף
הם כלים להמשכת אור הנפש  ,כך המצוות הן כלים להמשכת
אור אין סוף ב " ה עצמו בהם .
והנה  ,בדרך כלל ו " לפי ערך ו סדר ההשתלשלות הרי
החיות שבדברים הגשמיים שבהן נעשה המצוה הוא מצומצם
מאד " ) מאה " ז תקס " ה (  ,וכדי לפעול שבדברים תחתונים אלו
תהיה המשכת אור אין סוף ב " ה עצמו  ,היה צריך לברכה
מיוחדת מיצחק  ,שעל ידי זה נמשך מאור אלקי עליון
שלמעלה מסדר השתלשלות .

שלפי ערך וסדר השתלשלות בעשיה ] בגשמיות[,
החיות מצומצם מאד ] ולא נמשך בו גילוי אור אין סוף
ב "ה עצמו[ ,ובכדי שיאיר אור רב מאור אין סוף
ב"ה בעצמו ובכבודו ] ע " י קיום המצוות למטה בעשיה
גשמית[ ,הוא על ידי יצחק דייקא ,שהוא שרש
הגבורות' ,בוצינא דקרדוניתא' ,שהוא 'קו המדה',
שמודד להיות חכם כו'.

פרשה

ענין ' סדר השתלשלות ' הוא שכל עולם ' משתלשל '
ונמשך מהעולם שלמעלה ממנו  ,והאור האלקי נמשך על פי
סדר והדרגה  ,בעולם עליון יותר הוא במדריגה נעלית יותר ,
וככל שנמשך ויורד למטה יותר האור מתמעט ומתצמצם יותר
ויותר עד שבעשיה הגשמית האור נעלם לגמרי  .ונמצא  ,שלפי
ערך סדר השתלשלות האור האלקי שבעשיה הגשמית הוא
מצומצם מאד  ,וברור שלפי עצם גדריו של עולם זה לא מאיר
בו אור אין סוף ב " ה עצמו .
וכדי שיאיר בעולם הזה הגשמי " אור רב מאור אין סוף
ב " ה בכבודו ובעצמו ,הוא על ידי יצחק דוקא " ) מאה " ז תקס " ה ( ,
וטעם הדבר שברכה זו צריכה לבוא דוק א מיצחק :
" דהנה  ,יצחק הוא שרש ומקור כל הגבורות ) כנ " ל
שהוא ' פחד יצחק ' (  ,בחי נת ' בוצינא דקרדוניתא ' ) נר של
חושך (  ,שהוא גבורה דעתיק  ,והוא נק רא ' קו המדה '  ,פי רוש ,
הוא הוא שרש הדין והצמצום לצמצם השפע בגבולי ם  ,ומודד
לכל השפע להיות נמשכה בשיעור גבוליי ,כמו כשנתמש ך
ש פע החכ מה  ,אזי מודד ' קו המדה ' כמה בשיעור יומשך שפע
החכ מה בשיעור ומדה גבוליי  ,ולא יותר  ,וכן לעולם  ,כמ״ש
במ״א  .ולכן ביה ] -ביצחק [ תלי א הדבר הזה  ,להיותו מודד
השפע אור א״ס ב״ה להיות יורד בגבולין וצמצומי ם רבי ם
מאד עד שיתלבש בעשי ה גשמית בתורה ומצות מעשיות ,
כנ״ל  .ו לכן נצטר ך יעקב לברכת יצחק אביו  ,שהוא ' קו
המד ה ' ,שימדוד לו שפע אור א״ס ית׳ שיתלבש בעשי ה ממש
בתורה ומצות מעשיות  ,שע״י המצות דעשי ה ימשיכו אור
א״ ס ב״ה  ,שזהו שלא כדר ך ההשתלשלות כ ו ' " ) מאה " ז תקס " ה ( .

ומשם נמשך תוספת אור וגילוי גם בעשיה
הגשמית.
וזהו "ויתן לך האלקים" ,גם בבחינת צמצום.
זהו הטעם הפנימי לכך שבברכה זו נקט שם ' אלקים '
דוקא " דבכ ל מ קום ברכה הוא משם הוי׳  ,כמ״ש ' יברכך הוי׳
מציון ' ,וכאן נאמר שם ' אלקים ' ) " 76סה " מ תרנ "ד (  ,כי יצחק
מברך את יעקב ואומר שגם בבחינת הצמצום של עולם הזה ,

 (76וראה סה"מ תרפ"ד שמוסיף בזה" :דהלא בכ״מ הברכה משם הוי׳,
וכמ״ש 'כה תברכו את בני ישראל אמר להם יברכך הוי׳' ,יאר הוי׳ ,ישא
הוי׳ ,ובגמ׳)סוטה ל״ח א( 'כה תברכו את בני ישראל' בשם המפורש ,אתה
אומר בשם המפורש ,או אינו אלא בכינוי – תלמוד לומר' :ושמו את שמי',
'שמי' המיוחד בי ,ופרש״י :ככתבו .וכתיב 'יברכך הוי׳ מציון' ,וכתיב 'כי שם
צוה הוי׳ את הברכה' ,ומפני מה אומר כאן שם 'אלקים' דוקא".

חסידישע

~ ראה ריח בני ~

הנמשך משם ' אלקים ' ) ראה שער היחוד וה אמונה פרק ד (  ,יהיה
גילוי אור עליון שלמעלה מהשתלשל ות  ,על ידי לימוד התורה
וקיום המצוות .
]לפי זה שמפרש 'ויתן לך האלקים' שהגילוי יהיה
גם בבחינת 'אלקים' ,הרי אין 'ויתן' מתייחס
ל'האלקים' ,אלא יש מישהו אחר ,כביכול ,שנותן אל
בחינת 'האלקים' ,וזהו שמבאר ,על מי קאי 'ויתן'
כאן[:

וקאי 'ויתן' על בחינת 'הוי"ה' האמור למעלה
בפרשה – 'אשר ברכו הוי''.
וזהו ' ויתן לך האלקים ' ,ומי הוא הנותן – בחינת הוי '
האמורה קודם – ' אשר ברכו הוי ''  ,היינו אור אין סוף
שלמעלה מסדר השתלשלות  ,ומשם תומשך ברכה והמשכה
לבחינת ' האלקים ' ,הצמצום וההעלם  ,היינו שיוכל להיות
המשכת אוא " ס ב " ה עצמו גם במקום הצמצום וההעלם
בעשיות הגשמיות .
]על פי זה שברכה זו שרשה גבוה מאד ,בבחינת
מקור הגבורות ,ממשיך ומבאר הסיבה הפנימית לכך
שברכות אלו באו ליעקב במרמה" ,שלא ידע יצחק
אביו שהוא יעקב ,כי חישב שהוא עשו ,כמ"ש 'האתה
זה בני עשו וגו'' ,ולא הכירו כו'" )מאה"ז תקס"ה([:

ואף גם זאת ,בלי דעתו של יצחק ,רק "בָּא ָא ִחי ָך
ְבּ ִמ ְר ָמה ]וַ ִיּ ַקּ ח בִּ רְ ָכ ֶת ָך [" .
77

ברכה זו ) המשכת אור שלמעלה מהשתלשלות במצוות
מעשיות ( באה ליעקב מיצחק מב לי שיצחק יידע שהוא מברך
את יעקב .
]והטעם שברכות אלו נמשכו בלי דעתו של
יצחק[:

שאי אפשר להתלבש בבחינת הדעת.
כי ברכות אלו שלמעלה מהשתלשלות אי אפשר
שיתלבשו בבחינת הדעת המוגבלת של השתלשלות  .היינו ,
" שמאחר שעל פי דרך וסדר ההשתלשלות לא היה מחייב זאת
שיומשך אור א "ס ב " ה להתלבש בתורה ומצוות מעשיות
דעשיה  ,על כן היה צריך יעקב ל יקח הברכות בערמה  ,שלא
ידע יצחק ממנו שהוא יעקב ויברך אותו בלי דעת אותו כלל "
) מאה " ז תקס " ה ( .

 (77בראשית כז ,לה.
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וכענין שאמרו 'לאו בזכותא תליא מילתא ,אלא
במזלא תליא מילתא'.
78

אמרו רז " ל שבנים  ,בריאות ופרנסה אינם תלויים בזכותו
של האדם אלא במזל הרוחני שלו.

כי ענין 'בזכותא' ,הוא לפי ערך ההשתלשלות,
שכך ראוי לו ]ע "פ מעשיו[ .מה שאין כן 'במזלא',
הוא למעלה מלפי ערך ,אף שאינו ראוי כו'.
" פי רוש  ,שע ל פי זכותא דידי ה לא הי ה ראוי וכדאי
לזאת  ,שאם הי׳ נשפט בדעת היכל הזכות אם ראוי או אינו
ראוי לכ ך  ,הי ה פסק הדין שאינו ראוי לכך  ,רק הדבר ניתן לו
מבחי נת ' מזלא דלעילא ' ,שהוא למעלה מן הדעת והחכמה ,
ולכך נשפע לו שיהי ה לו בנים כדומה  ,אעפ״י שאינו ראוי
לכך עפ״י דין היכל הזכות  ,מפני שהשפע יורד אליו ] למעלה [
מן הדעת והחכ מה  ,שהוא בחי נת ' מזלא '  . .כנודע .
" כמ״כ כאן ,יעקב לא הי ה זוכה בדין ומשפט השכל
שיומש ך אור א״ ס ית ׳ למטה בעשי׳ כנ״ל  ,שאין השכל מחייב
כן  ,לכן הוצר ך להמשי ך מבחי׳ ' מזלא '  . .שלמעלה מן הדעת
והחכ מה כו׳  .אי לזאת  ,לקח הברכות במרמה  ,שברכו אביו
יצחק בלי דעת אותו כלל  ,שהדבר שלמעלה מהדעת – הוא
בחי נת ' מזלא '  . .נתלבש בבחי׳ שלמטה מן הדעת  ,שברכו
יצחק בבלי דעת אותו  ,כנ״ל  ,שלא הי ה באפשרי שיתלבש
הדבר בדעת דיצחק מטעם הנ״ל דלאו בזכותא תלי׳ מלתא כו׳
כנ״ל " ) מאה " ז תקס " ה ( .
]מבאר סיבה נוספת לכך שברכות אלו באו בלי
דעת יצחק ,אלא במרמה[:

והיה צריך לזה ] לברכות בדרך ' מרמה'[ לתקן חטא
עץ הדעת ,שהיה גם כן 'במרמה' ופתוי של נחש,
שעל ידו ] -חטא זה[ נתגשמו העולמות ונעשה עירוב
גשמיות ברוחניות.
" וכנודע שזה היה התיקון דחטא עץ הדעת שפיתה
הנחש את חוה בערמה וגרם להיות נתגשמו העולמות
שנתערב רע בטוב כו ' ,גשמיות ברוחניות " ) מאה " ז תקס " ה ( .

 (78מ"ק כח ,א.
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~ תולדות ~

ולתקן זה עשה ]יצחק[ מהפוך אל הפוך ,והמשיך
רוחניות ואורות העליונים ,שיהיה נמשך גם
לגשמיות.
וכדי לתקן ' פיתוי ' זה של הנחש  ,בא יעקב ועשה בדיוק
ההיפך  ,שהשתמש בפיתוי זה לשם הקדושה  ,כאמור שאלמלא
זאת לא היה אפשר להמשיך המשכה עליונה זו למטה כל כך ,
ועל ידי זה גרם גם כן בדיוק ההיפך ממה שנגרם על ידי חטא
עץ הדעת  ,בו נמשך הגשמיות ברוחינות  ,הנה כמבואר לעיל
בענין זה יצחק פעל המשכת אורות שלמעלה מהשתלשלות
בעולם הזה הגשמי  ,רוחניות בגשמיות .

מה שאין כן אילו לא קבל יעקב הברכות ,היה
נמשך מן התורה רק ברוחניות לבד ,כמו שהוא
למעלה.
אף שביעקב כבר ' נכללו ' כל האורות העליונים  ,להיותו
בחינת מרכבה דאצילות ממש  ,כנ " ל  ,מכל מקום  ,הרי כל זה
השתלשלות ,
סדר
של
אלקי
אור
הוא

ואילו על ידי ברכת יצחק נמשך אליו אור שלמעלה מסדר
השתלשלות ממש  ,כי כאמור יצחק הוא מקור הגבורות ,
שענינו הוא למדוד את המשכת האור האלקי  ,וביכולתו למדוד
גם שיהיה המשכת אור אין סוף ב " ה ממש למטה בעשיה
גשמית  ,אף שעל פי גדרי סדר השתלשלות לא היה מחייב
זאת  ,כנ " ל .
ולכן  ,לולי שיעקב קיבל הברכות מיצחק  ,הרי התורה
היה נשארה ברוחניות בלבד  ,שעל פי גדרי סדר השתלשלות
זהו מקום הראוי לגילוי אור התורה  ,אור אין סוף ב " ה  ,ולא
למטה מאד בגשמיות  " ,אבל על ידי הברכות נמש ך מלמעלה
מהשתלשלות להיות התלבשות התורה בעשיה ולשם יהיה
גילוי אור אין סוף ב " ה.

"וכדה על שכמה" כו'.
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' כדה ' רומז ל כ " ד ספרי התנ " ך
רבים ( – ו ללא הברכות של יצחק היתה התורה ) ' כד ה ' ( נשארת
' על שכמה ' למעלה  ,דוגמת השכם שהוא בחלקו העליון של
הגוף  ,כלומר  ,שהיתה נשארת ברוחניות  ,כמו שהיתה בימי
האבות .
) כמבואר ב מאמר הקודם מים

 (79בראשית כד ,טו.
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~ המאמר בלשונו כפי שמופיע בתורה אור ~
עם הוספת קצ ת סימני פיסוק  ,ופיתוח ראשי -תיבות  ,וחילוק לקטעים

ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' .להבין
דהא יצחק הבין שהוא עשו ואיך היה חשוב בעיניו כ"כ.
גם באמת אינו מובן איך היה עשו בעיני יצחק .כי פעם
אמר הכתוב כי ציד בפיו שהי' מרמהו בשאלות איך
מעשרין את התבן כו' ופעם אמר הכתוב הקל קול יעקב
והיינו לפי שאמ' כי הקרה ה' אלהיך כו' וידע שעשו אין
ש"ש שגור בפיו .אך הענין כי הנה עשו סוספיתא
דדהבא פסולת הגבו' דיצחק שהוא בחי' מעלת הזהב על
הכסף ומפסולת שלו יצא עשו ורישא דעשו בעטפוי
דיצחק .ולהבין ענין רישא הנה יש י"א סממני הקטרת
הצרי והצפורן כו' והם כנגד יו"ד כתרין דמסאבותא
שהוא החיות שבקדושה המחי' את זלע"ז כמו שיש
בקדושה י"ס כך יש ממש בקליפה הארה מי"ס דקדושה.
אך בקדושה עשר ולא תשע ולא י"א ובקליפה הוא י"א
סממני הקטורת .והענין כי ע"י החיות שנמשך בקדושה
הנה כתיב וצבא השמים לך משתחוים שהם בטלים
מחמת שמשיגים החיות שנמשך עליהם מקדושתו ית'
משא"כ הקליפות הם מגביהים א"ע כנשר כו' בחוצפה
והיינו לפי שהחיות הנמשך אליהם הוא אצלם בסוד
גלות ולפיכך הגם שנמשך אליהם מחיות דקדושה אינם
בטלים ואדרבה מגביהים א"ע כנשר כו' והחיות שנמשך
להם הוא נבלע בתוכם .אך כיצד הם חיים וקיימים
מקדושה מאחר שהחיות נבלע בתוכם הנה זהו ענין
לבונה שבי"א סממני הקטורת שהוא אור המקיף עליהם
מלמעלה ואינו נבלע בתוכם .ולפי שהוא אור המקיף
מלמעלה מן הדעת שלהם ואינם מרגישים בו והחיות
שנמשך להם בפנימית נבלע כנ"ל לפיכך הם מתגאים
ומגביהים א"ע בחוצפה כנ"ל .ובחי' לבונה הוא המחבר
י"ס דקדושה להאיר לע"ס דמסאבותא והוא רישא דעשו
דהיינו בחי' המקיף מלמעלה הוא נכלל בעטפוי דיצחק
ממש בקדושה ולכן מצד בחינת המקיף עשו שואל איך
מעשרין את התבן ומצד הפנימיות אין ש"ש שגור בפיו:

והנה נודע כי החיות בעשר כתרין דמסאבותא הוא
מפני כי חיל בלע ויקיאנו ועת אשר שלט האדם באדם
לרע לו והוא מפני הנצוצות שנפלו בהם בתחלת בריאת
העולם בשבה"כ וימלך וימת כו' וגם מחמת חטא עה"ד
כמ"ש בס' הגלגולים ולפיכך נמשך להם החיות בם
שהוא בסוד גלות כמארז"ל לא גלו ישראל אלא כדי
להוסיף עליהם גרי' וכן בעשו היו ניצוצות כמו ר"מ
ואונקלוס ושמעי' ואבטליון ועובדיה ומהם הי' ציד בפיו
והי' רוצה יצחק להוציא ממנו בעצמו שלא ע"י יעקב כי
הרי גם עכשיו חיל בלע ויקיאנו רק שהוא ע"י יעקב
שהוא בחי' ז"א שכל האורות שלמעלה נכללים בו והוא
מתלבש ביצי' ביומין דחול בחי' עבדו זקן ביתו להעלות
משם ולברר כנ"ל .אך יצחק רצה שיהי' זה שלא ע"י ז"א
רק שיהי' התגלות האורות העליונים בעשו עצמו והוא
ענין תוס' ורבוי האור כי הרי לברר הטוב מן הרע צריך
להאיר שם אור רב כדי שיע"ז יקלוט וילקט כל הניצוצו'
הנשפעים שמה .וזהו ויתן לך האלקים מטל השמים הוא
טלא דעתיקא דנטיף לז"א בחי' שמים .ומשמני הארץ
שמן הוא חכמה ואבא יסד ברתא הנקרא ארץ ורצה
להמשיך בחי' הטל והשמן דלעילא שעי"ז יהי' העלאת
הניצוצים כמו שאנו רואים עד"מ כשהשמש זורח על
הארץ כחום היום שואב לחלוחית הארץ ואד יעלה מן
הארץ וכן בנר לפני האבוקה הגדולה שואבת אור הנרות
כך ע"י הארה עליונה הבאה בתוס' ורבוי מלמעלה שואב
ולוקט כל הניצוצין שנפלו למטה .אך הארה זו צריך
להיות בתוס' ורבוי דייקא בחי' ברכה שהיא למעלה
מסדר ההשתלשלות שלפי סדר ההשתלשלות לא הי'
עשו כדאי לו .וזהו ואברככה לפני ה' .לפני הוי' דוקא
והרצון שהי' ליצחק להמשיך לעשו עצמו שלא ע"י יעקב
הוא מפני שראה אותו מלמעלה למטה ע"י בחי' לבונה
שהוא בחי' המקיף ע"כ רצה להמשיך בו בחי' גלוי
המקיף בתוס' ורבוי אור .אך מ"מ טעה בזה שאין עשו
כדאי בבחי' זו כ"א ע"י יעקב שלפי שאם הי' החיות
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חסידישע

~ תולדות ~

נמשך אל עשו יבלע ח"ו כמקדם או שלא יהיה מבחי'
עשו כלום אבל שיהא לאהפכא חשוכא לנהורא ומרירו
למיתקא א"א כ"א ע"י יעקב ז"א דקדושה שע"י יתברר
מעשו ויוכלל בקדושה ולכן הסכים יצחק ג"כ לברכת
יעקב אח"כ ולעשו אמר הנה משמני הארץ כו' משמני
מקצת שמני )וליעקב א' ומשמני בתוס' וא"ו( דהיינו
מתמצית הנשאר משמן שנמשך אל הארץ שם יהיה
מושבך בחי' פנימי' ומטל השמים של יעקב יומשך לך
ג"כ אבל אינו אלא מעל דהיינו בחי' מקיף בלבד
)משא"כ ביעקב ויתן לך( ובתנאי ואת אחיך תעבוד
שתהי' בטל אל בחי' יעקב שע"י יהי' עליי' דוקא כנ"ל:
ועתה יבואר הכתוב ראה ריח בני כו' .כי הנה יצחק
רצה להמשיך בחי' מקיף ולבונה כנ"ל וכל המשכה הוא
ע"י העלאת מיין נוקבין כנודע .והנה להמשכת מיין
דכורין של פנימי' די בהעלאת מיין נוקבין בבחי' פנימי'
אבל להמשכ' מיין דכורין של מקיף צ"ל העלאת מיין
נוקבין ג"כ בבחי' מקיף .והנה ריח הוא העלאת מיין
נוקבין שהוא בחי' אור חוזר .והוא מהגבורות כמו
שרואים שתפוח מתוק אין בו ריח .רק החמוץ וכל
הדברים החריפים יש בהם ריח חזק .והוא לפי שהעלאת
מיין נוקבין הוא בירורים מניצוצות שנפלו בשבה"כ.
ולכן בכל המצות לא נאמר ריח ניחוח כמו בקרבנות
שהוא ע"י שמעלין נפש הבהמה ומתהפך ועולה ונכלל
באש שלמעלה .והנה הריח משיב את הנפש דהיינו מה
שהיה בתחלה בבחי' הסתלקות המוחין חוזר ומאיר
כאדם שהוא נרדם וע"י הריח הוא חוזר ומקיץ .דהיינו
ע"י השינה היה השכל בהעלם .ואח"כ כשניער משנתו
הנה השכל מאיר בו בגילוי והכל נעשה ע"י הריח שהוא
אור החוזר ממטה למעלה .וזהו ענין נח"ר לפני שאמרתי
ונעשה רצוני .והנה עשו לא היה בו בחי' גילוי פנימי' כי
הפנימי' שלו נבלע כנ"ל רק שהוא בחי' המקיף ולבונה.
וזהו וירח את ריח בגדיו הוא בחי' המקיפים שיהיה מזה
ריח הוא העלאת מיין נוקבין להמשיך המקיף מטל
השמים:
כריח שדה אשר ברכו ה' .הנה השדה הוא בחי' מל'
דאצי' שיש בה ג"כ בחי' העלאת מיין נוקבין ויש בזה ב'
בחי' הא' היא העלאת מיין נוקבין בטבעה ומאליה

פרשה

וממילא כמ"ש למען יזמרך כבוד ולא ידם .קארי תדיר
לנהורא עלאה ולא שכיך כו' והוא העלאת מיין נוקבין
לפנימי' דהיינו לעורר המשכת הקו .ויש העלאת מיין
נוקבין שצריך סיוע מלמעלה שאין כח בה להעלות מיין
נוקבין מעצמה .והוא בחי' מקיף שהוא בחי' גילוי אור
א"ס ב"ה בעצמו )שהקו מאיר לתוך מקום החלל עצמו(
והנה העלאת מיין נוקבין של בחי' פנימי' הוא בחי'
בארה של מרים שהוא מעיין הנובע מאליו משא"כ
העלאת מיין נוקבין של המקיף כתיב באר חפרוה שרים.
ויכרו שם עבדי יצחק באר .עבדי יצחק הן המשכות
מבחי' יצחק שהוא עיקר האבות מבחי' בוצינא
דקרדוניתא מקור הגבורות כמ"ש כי אתה אבינו .ולכן
כתיב ויריבו רעי גרר לאמר לנו המים שבחי' המקיף
נמשך גם אליהם מלמעלה שאינו נבלע כמו בחי' פנימי'
שלהם כנ"ל .וזהו אשר ברכו הוי"ה שהוא ע"י סיוע
מלמעלה כנ"ל:
והנה כ"ז הוא הבנת הפסוק לפי דעתו של יצחק שהבין
שעשו היה לפניו .אך באמת היה זה יעקב .ואיך יבואר
בחי' זו על יעקב:
הנה איתא במדרש וירח את ריח בגדיו .בוגדיו בחי'
בעלי תשובה שהוא בחי' מקיף דמשכין ליה בחילא
יתיר .שבזוהר אמר ע"פ ואברהם זקן בא בימים כו'.
זכאין אינון מארי דתיובתא דמשכין כו' .פי' למעלה
מכדי שתוכל הנפש שאת שאין לו בחי' כלי להכיל.
וכמעשה דר"א בן דורדייא .משא"כ באברהם כתיב בא
בימים .בחי' כלי ולבוש כו' .והעלאת מיין נוקבין כזה
שהוא בחי' מקיף הוא מפני שמתבונן בגדולת א"ס ב"ה
בעצמו ובכבודו .כי אני הוי"ה לא שניתי כתיב רק הודו
על ארץ ושמים .וירם קרן לעמו כו' .ונק' בחי' בע"ת אף
מי שאין עבירות בידו .רק צועק על הפירוד כו' .והוא
בחי' ריח שהיא העלאת מיין נוקבין לבחי' מקיף להמשיך
בחי' מקיף דלעילא מטל השמים כו':
אך להבין כ"ז והלא יעקב הוא בחי' קדושה ובלא"ה
נמשכים בו כל האורות עליונים א"א ואו"א כנ"ל .אך
הברכה היא בתוס' ורבוי המשכה מלמעלה מסדר
ההשתלשלו' שאינו לפי ערך ההשתלשלו' כדי להיות

חסידישע

~ ראה ריח בני ~

ורב דגן ותירוש אלו הלכות ואגדות שנתלבשו בלבושים
גשמיים זרעים בחסד כו' וכן כל התורה ספורי מעשיות
כו' וכן נביאים שופטים מעשה דשמשון ופלגש בגבעה
וכן כל מעשה המלכים וספורי מעשיות שבגמ' דרבב"ח
ודומיהן הכל מרומז בהן סודות התורה ,ועד"ז ג"כ
מעשה המצות שע"י סוכה ולולב וציצית ותפילין
גשמיים יהיה המשכת אוא"ס ב"ה שלמע' מעלה
מהשתלשלו' שלפי ערך וסדר השתלשלות בעשי' החיות
מצומצם מאד ובכדי שיאיר אור רב מאא"ס ב"ה בעצמו
ובכבודו הוא ע"י יצחק דייקא שהוא שרש הגבורות
בוצינא דקרדוניתא שהוא קו המדה שמודד להיות חכם
כו' ומשם נמשך תוס' אור וגילוי גם בעשי' הגשמי' .וזהו
ויתן לך האלקים גם בבחי' צמצום וקאי ויתן על בחי'

פרשה
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הוי"ה האמור למעלה בפ' אשר ברכו ה' ואף גם זאת בלי
דעתו של יצחק רק בא אחיך במרמה שא"א להתלבש
בבחי' הדעת וכענין שאמרו לאו בזכותא תליא מילתא
אלא במזלא תליא מילתא כי ענין בזכותא הוא לפ"ע
ההשתלשלות שכך ראוי לו משא"כ במזלא הוא למעלה
מלפ"ע אף שאינו ראוי כו' והיה צריך לזה לתקן חטא
עה"ד שהיה ג"כ במרמה ופתוי של נחש שע"י נתגשמו
העולמות ונעשה עירוב גשמיות ברוחניות ולתקן זה
עשה מהפוך אל הפוך והמשיך רוחניות ואורות
העליונים שיהיה נמשך גם לגשמיות .משא"כ אלו לא
קבל יעקב הברכות היה נמשך מן התורה רק ברוחניות
לבד כמו שהוא למעלה וכדה על שכמה כו':

מנדבים חודשיים – 25
לזכות
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
ולזכות
הרבנית הצדקנית,
הרבנית חי' מושקא
***
לזכות
הרה"ת ר' אברהם דוד
ומרת רחל לאה
טיברג
***
לזכות
לוי וזוגתו מרת רבקה
לאה
ובניהם חי' מושקא,
מנחם מענדל ,ובתיה
מינא
געלב
***
לזכות
הרה"ת ר' שרגא פייועל
בראוד
***
לזכות
הרה"ת ר' יוסף
רסקין וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***

לזכות
הבחור התמים אליה
סילפין
שיתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' נפתלי
מיכאלאווסקי וכל
משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' אברהם
אברמסון וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הבחור התמים מיכאל
זהבי
שיתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' ישראל מאיר
אברמסון וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***

לעילוי נשמת
הרה"ת אברהם ישעי'
בהרה"ת
עובדי' ע"ה
שטראקס
***
לזכות
בת שבע שתחי' בת
הרה"ת יוחנן מרזוב
וכל משפחתו
***
לזכות
דינה בת שבע בת
מאירה אסתר
שתתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
פערל רייזל בת
אהובה ברכה
שתתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' יהושע
בירקאוויץ
וכל משפחתו שיתברכו
בכל טוב סלה
***

לעילוי נשמת
רבקה אלטא בת
חנה לאה
עליה השלום
***
לעילוי נשמת
הילדה היקרה עדאל
שיינא ע"ה בת הרה"ת
מרדכי אליה יבדל לחיים
טובים וארוכים
האנאווער
***
לזכות
הרה"ת ר' אביגדור
סימאנדס וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' חיים משה
וזוגתו מנוחה רחל ובניהם
מנחם מענדל ופעסיא
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לעילוי נשמת
ראובן אברהם בן אלתר
שלמה זלמן
תנצב"ה
***

לעילוי נשמת
הרה"ח הרה"ת ר'
שמואל אייזיק הלוי ע"ה
פאפאק
נפטר ליל ש"ק פ'
במדבר ,ה' סיון ערב חג
השבועות ,התשע"ב
ת.נ.צ.ב.ה.
נדפס על ידי ולזכות
משפחתו שיחיו לאורך
ימים ושנים טובות
***
לעילוי נשמת
בתיה בת שלמה הלוי
ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.
***
לזכות
ולרפואה שלימה וקרובה
עבור
חי' אלה שתחי' בת ריסא
ולזכות
עמנואל בן חי' סאשה
***
לזכות
רפו"ש ליוסף יצחק בן
איריס
ודורי בן אורה
לזכות אשר בן רינה
לזיווג משורש נשמתו
ולגאולה שלימה של עם
ישראל בקרוב ממש
***

לזכות
לרפו"ש לשאול אליהו
שיחי' בן חנה רבקה
שתחי'
***
לזכות
מרת חנה מינא בת
שושנה אביבה
שתתברך בכל טוב סלה
***
לעילוי נשמת
הרחמים רבים כתריאל
שלום בן
הרחמים רבים חיים
יצחק ע"ה
נלב"ע ביום הש"ק ח'
תשרי תשס"ז
תנצב"ה
***
לזכות
הרה"ת ר' יונתן מיכאל
הכהן
בן ריסא ,וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הרה"ת ר' נחמן דוב
שיחי'
בן מאלע ,וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה
***

לעילוי נשמת
יחזקאל בן יוסף חיים
ולעילוי נשמת
רבקה בת יחזקאל
***
לעילוי נשמת
ר' ראובן בן ר' יוסף
רובינשטיין ע"ה נדבת
חתנו ר' מיכל קארצאג
***
לזכות
בת מצוה
יהודית
כ"ח תמוז תשע"ג
ולזכות אחיותיה חי'
מושקא ,זעלדא ,ואחיה
שרגא פייוויש ,מנחם
מענדל
נדבת הוריו
מרדכי אברהם ישעיהו
וזוגתו מרת אסתר שפרה
טלזנר
***
לזכות הרב ומשפיע
שמואל לו ,שימשיך
בעבודתו הקודש
מאת תלמידו
שאול גנוגלי
***
לזכות
World Trade
Copiers
ואברהם הולצברג

שיתברכו בכל טוב סלה
***
לזכות
הת' מנחם מענדל בן
שיינא באשא
ליום הולדתו כ"ט תמוז
לברכה והצלחה בכל
המצטרך לו
לאריכות ימים ושנים
טובות
***
לזכות
אסתר בת
רחל
שתתברך בכל טוב סלה
***
לזכות
הילד חייל בצבאות ה'
אברהם זאב בן שיינא
באשא
ליום הולדתו כ"ב אלול
לשנת הצלחה רבה
ומופלגה בגו"ר
***
לזכות
ר' לוי יצחק הלוי
וזוגתו מרת חנה
קורינסקי
וכל יוצאי חלציהם
ולזכות
'חדר מנחם' מלבורן
אוסטרליה

מנדבים חודשיים 50 -
לזכות
הרה"ת ר' לוי הלוי בן שרה
וזוגתו מרת שיינא מלכה בת רחל
ובניהם יהודית ,צבי הירש הלוי ,חי' מושקא

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***
לזכות
משפחת באבי'ג

בת שיינא מלכה
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***

***

Refuah Sheleima for

לזכות
הרה"ת ר' שלום דובער
וזוגתו מרת חי' מושקא
גורביץ

Daniel Reuvein ben Dina
Donated
Anonymously

וכל משפחתם
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי מזוני ובכולם
רווחי

***
לזכות
משפחת אהרן

מנדבים חודשיים 150 -
לזכות
הרה"ת ר' שמואל דוד וזוגתו
שיחיו
ניומאן
וכל משפחתם
שיתברכו בכל טוב סלה בבני חיי
מזוני ובכולם רווחי

לזכות
ר' יעקב בן חנה שי'
גרסון
וכל משפחתו
שיתברכו בכל טוב סלה

לעילוי נשמת
הרה"ת הר' אליהו ציון בן הרה"ת ר' חנניה ומרת ברוכה
ולזכות
מרת סופי' בת גרז שתבדל לחיים טובים וארוכים
ולזכות
ר' חיים שמעון בן רחל ,ומרת חי' לאה בת ראשקא שיחיו
נדבת
אוריאל בן סופי'
וזוגתו מרת חנה טויבע בת חי' לאה
ומשפחתם שיחיו
להצלחה רבה בגו"ר

השליח הרה"ת ר' יוסף יצחק וזוגתו מרת שטערנא שרה שיחיו

מינץ
לזכות
הילדים מנחם מענדל ,אייזיק גרשון ,צמח ,משה ,וחי' מושקא שיחיו
מינץ
שיהיו להם ברכות בכל מכל כל בטוב הנראה והנגלה ,ושירוו מהם
הוריהם אידישע חסידישע נחת

נדבת
ר' יוסף הלוי וזוגתו מרת חנה מלכה שיחיו

גורביץ
לזכות
כל משפחתו
שיהיו להם ברכות בטוב הנראה והנגלה בכל מכל כל ,ושירוו מהם
הוריהם אידישע חסידישע נחת

www.ChassidusOnline.org

