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ה  יט  הכ תולדות ֶּ החותמים את הפרשה הקודמת, ולמה דווקא להמשיך על תולדות ישמעאל להוסיף על הראשונים, שהם ְוֵאל 

ן ַאְבָרָהם עשה תשובהישמעאל כי תולדות ישמעאל?  ֶּ ֹוְלֹדת ִיְצָחק ב  ַאְבָרָהם  ודיוקנו של אברהםבדמותו  ת 

ת ִיְצָחק הֹוִליד   ׃טו״בכמניין  17בגימטריה  אהא״יראשי תיבות  אֶּ
 כי הקליפה קודמת לפרי! –סוף הפרשה הקודמת סיפרה על תולדות ישמעאל ועכשיו תולדות יצחק 

יותר ויעקב שהוא לבדו חשוב , שהם עשו ויעקב, 2, ותולדות יצחק הם נשיאים 12תולדות ישמעאל הם 

 .ולא למעלה . וישמעאל היה רק למטהשבטים 12יצאו מיעקב ולכן  ,מעלה ומטה! כי הוא הקיום של מכולם

 

, וגם משרה יצא הפסולת שכתוב: ויצא ונפרד ממנו הפסולת בישמעאלאברהם אבינו התנסה בעשרה נסיונות, 

ְהיֹות ְלשָ  ים ָחַדל לִּ ים ַבָימִּ ים ָבאִּ יםְוַאְבָרָהם ְוָשָרה ְזֵקנִּ , היצר המיני בא מזוהמת הנחשהרי ש – ָרה ֹאַרח ַכָנשִּ

ושתה כל דם נידתה של ועל ידי עשו שיצא ראשון  להתמרק על ידי העקידהוגם הוא היה צריך  יצחקואז נולד 

ְשָרֵאלֵעדּות ְבַיֲעֹקב ְותֹוָרה ָשם בְ  ַוָיֶקם, ואז יצא יעקב נקי ושלם ומוכן לקבל התורה, שכתוב: רבקה  !יִּ

 

ָנה  כ ָ ִעים ש  ָ ן ַאְרב  ֶּ אני וחה מהבינה, בסוד: שנוטלת את כ, כי הוא בחינת הגבורה בן ארבעים לבינהַוְיִהי ִיְצָחק ב 

ת ִרְבָקה המוחין שבלעדיהם אי אפשר להזריעאלה הכוחות הם  – בינה לי גבורה ֹו אֶּ ַקְחת  רבקה  – בא״רראשי תיבות  ב ְ

אין האישה כורתת ברית הבאר הזו ועשה אותה שלו, בסוד:  , ויצחק חפר אתבאר מים חייםהיא סוד אות ה׳ תתאה של שם הוי״ה שהיא 

ן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרמ ִ  אלא למי שעשעה כלי ד ַ ַ י ִמפ  תו ֵאל ָהֲאַרמ ִ ת ב ְ ַ ידוע שהבן הראשון של י ב 

ה׃ ניהם מרמים את אביהםש, שעשו דומה ללבן ולכן, –שלה  האישה דומה לאח ָ ר ִיְצָחק כא לֹו ְלִאש   ַ ְעת   59בגיל  ַוי ֶּ

ֹו  ְיהָוהלַ  ת  ְשּתֹו. וכתוב: רבקה היא גלגול חוהשהרי  –חו״ה סופי תיבות ְלֹנַכח ִאש ְ כי יעקב  – רבקהא לנוח ול ,ְלֹנַכח אִּ

ְשּתֹולכן כתוב:  ,התנבא שיצא ממנו יעקב אבינו והוא רק לא ידע אם יצא מרבקה או לא י ֲעָקָרה ִהוא ְלֹנַכח אִּ קב״ה מתאווה ה כ ִ

 21הו״א בגימטריה . ולכן ה׳ עשה את רבקה עקרה כדי שיצחק יתפלל עליהלתפילות הצדיקים, כי הם מעלים מ״ן וגורמים זיווג למעלה, 

שנים בהם  11פחות  –כשנכנסה להריון  23 כשהתחתנו, ובת 3 , איך? היא היתה בתשנים 12שרבקה היתה עקרה במשך לרמוז  –

ר לֹו  12=  11-23 האישה לא יכולה לרדת: ָעתֶּ וֹ  ְיהָוהַוי ֵ ת  ַהר ִרְבָקה ִאש ְ ַ , 40ק לקח את רבקה כשהיה בן יצח ַות 

!!! כך תיקן עשר דרגות הזכר ועשר דרגות הנוקבא, ואחר שנה 20התפלל לה׳ במשך יצחק  – 60ורבקה ילדה את יעקב ועשיו כשיצחק בן 

  ׃אחד קדושה ואחד קליפה –כך הזדווגו להוציא נשמות התאומים 

! לעתיד לבוא יצר הרע לא יהיה עם האדם תמיד כמו שהוא עכשיו רבקה היתה ללא יצר הרע ולכן היתה עקרה

לעתיד לבוא הוא יהיה רק לצורך הזיווג והתעוררות היצר הרע אלא  –שהוא נמצא כל הזמן ומחטיא בני אדם 

י ָלֶכם ֵלב בָ , שכתוב: תהיה על הקב״ה בלבד ְבַשְרֶכם ְוָנַתּתִּ י ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן מִּ ֹרתִּ  בשרזהו לב להוציא  – ָשרַוֲהסִּ

 !תולדה –

 

ְתֹרֲצצו   כב ה   עשו רכב על הנחש, ויעקב רכב על הכיסא הקדושַוי ִ ָ ִקְרב  ִנים ב ְ ָ בחודש השביעי של ההריון. הם היו ַהב 

ה ז ֶּה ָאֹנִכי  ב׳ הפכים ואינם יכולים לשבת יחדיו בנושא אחד כי אם בקטטה ומחלוקת ָ ן ָלמ  ֵ ר ִאם כ  ֹאמֶּ רומז  – זהַות 

ְך  וג עם יצחק הצדיקרבקה הצדקת היתה תולה את הפגם בעצמה כאילו היא לא ראויה להזדו – אנכ״י גימטריה כס״אאל היסוד,  לֶּ ֵ ַות 

ת  ר  כג ׃היה עסק החכמה העליונה בקביעות, כי שם שםרבקה הלכה לבית מדרשו של ְיהָוה ִלְדֹרש  אֶּ  ְיהָוהַוי ֹאמֶּ

ִבְטֵנְך  ֵני )גיים( ]גֹוִים[ ב ְ ֵרדו  ו ְלֹאם הכללות של שני גוים ָלה  ש ְ ָ ַעִיְך ִיפ  ֵ ים ִממ  ֵני ְלֻאמ ִ ו ש ְ

ֱאָמץ כשהטוב מתקלקל הקליפה שלו שולטת עליו, וכשהטוב מתתקן הקליפה  –כשזה קם זה נופל וכשזה נופל זה קם  ִמְלֹאם יֶּ

, ויעקב הכבד הכועסעשו הוא סוד  –הילד שיצא ראשון יעבוד את הילד שיצא אחרון  ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר שלו משתעבדת תחתיו

יָה  כד ׃הקדושהכך הקליפה צריכה לשמש אל  – הכבד משמש את הלבבגוף האדם  – הלב המביןהוא סוד  ְמְלאו  ָימֶּ ַוי ִ

ֵה תֹוִמם  ת ְוִהנ  דֶּ שבטים שהיו ראויים לצאת ממנה ונחסרו לה,  י״אלרמוז על עוד  – י׳ -ו א׳אותיות  תאומיםמהמילה חסר ָללֶּ

׃ עשו הוציא עימו את השיליה בלידהכי  ִבְטָנה  ֹון ַאְדמֹוִני  כה ב ְ ֵצא ָהִראש  לרמוז על  – די״ן וא״םאותיות ַוי ֵ

ָער ששתה דם נידההדינים שיוצאים מאמא עילאה ומתעוררים ממנה, ולמה יצא אדמוני?  ת ש ֵ רֶּ ַאד ֶּ ֹו כ ְ ל  ֻ הדינים הם סוד  כ 

ו רש״ער אותיות שע״שהם שכ״ה דינים ופ״ר של מנצפך.  – שכ״ה פ״רגימטריה  אדר״ת. השערות מֹו ֵעש ָ ְקְראו  ש ְ מלשון  ַוי ִ

ְוַאֲחֵרי ֵכן  כו ׃ו׳לרמוז שמגמתו להתאחז בלבושים של יעקב כדי לינק מהם, ויעקב הוא סוד אות  – ע״ש ו׳. עשו אותיות עשוים אד
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ו ֲעֵקב ֵעש ָ ַ זֶּת ב  ְקָרא  הקליפה קודמת לפריסופו של עשו יהיה תחילתו של יעקב, שהרי  ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו ֹאחֶּ ַוי ִ

מֹו ַיֲעֹקב ְקְראּובפסוק הקודם  ש ְ ו  ַויִּ מֹו ֵעשָׂ ְקָרא, וכאן כתוב: רביםלשון  –שְׁ מֹו ַיֲעֹקב ַויִּ יצחק לבדו קרא לו , שהרי יחידבלשון  – שְׁ

, ועם עשר האותיות בגבורה והודשהיא מידתו של יצחק, בסוד ב׳ שמות אלקי״ם שהם  הגבורהכי הכוח לאחוז בעקב באה ממידת  – יעקב

ת ֹאָתםוְ  יעק״בשלהם יחד הם גימטריה  דֶּ לֶּ ָנה ב ְ ָ ים ש  ִ ש   ן ש ִ ֶּ אז השלים יצחק את מידתו, כי מהמלכות  ִיְצָחק ב 

ָעִרים כז ׃מידות 6עד הגבורה יש  לו  ַהנ ְ ְגד ְ ה 15היו בני  ַוי ִ דֶּ ו ִאיש  ֹיֵדַע ַצִיד ִאיש  ש ָ עשו  ַוְיִהי ֵעש ָ

כמחצית  – 104צי״ד גימטריה , וכך החיצונים צדים ומרמים בפיהם כמו הנחש הקדמוני. הקליפהשהיא  –לפי שורשו  החיצוניותאוהב את 

ב  מהפרסא ולמעלה יש קדושה שאינה ראויה לרשעיםעד הפרסא, כי  – 208מהגימטריה של יצח״ק  ֵ ם ֹיש  ָ ְוַיֲעֹקב ִאיש  ת 

  ׃ם המכוסה ועולם הנגלהעול – לאה ורחליעקב בעלה של המטרוניתא, שהיא מתחלקת לב׳ נוקבות:  ֹאָהִלים
 תםבעשיה,  רשעבאצילות,  חכםכנגד ארבעה בנים דיברה תורה, שהם כנגד ד׳ מלכיות של ד׳ עולמות אבי״ע: 

 מאיר במלכות. ב״ןכי שם  בניםביצירה. הם נקראים  ושאינו יודע לשאולבבריאה, 

צילות , ואינו יונק מב׳ מלכויות: ב״ן של בריאה וב״ן של אב״ן של עשיה וב״ן של יצירהיונק מב׳ מלכויות:  הרשע

 !חכם ותםוהם שמורים ליעקב שהיה  –

 

ִפיו  כח י ַצִיד ב ְ ו כ ִ ת ֵעש ָ ֱאַהב ִיְצָחק אֶּ איך מעשרים את שאלות כמו:  שהיה צד בפיו ומרמה את יצחק ושואלַוי ֶּ

ת  במצוות ולכן אהב אותו..., ויצחק היה סבור שעשו היה מדקדק התבן ואיך מעשרים את המלח ת אֶּ בֶּ ְוִרְבָקה ֹאהֶּ

  ׃שאינה תלויה בדברבשונה מעשו כאן האהבה היא אהבה  ַיֲעֹקב
, ולא היה שואל הדינים, ועל ענייני המלח שהם בחינת החיצוניותעשו היה שואל על ענייני התבן שהם בחינת 

 שהיו רחוקים ממחשבתו. פנימיותכי הם עניינים של  – הדגן והתירושאיך מעשרים את 

בזכות כיבוד , כי של צי״דכנגד  צי״ד, ולכן הביא עשו היה יונק בבחינת הציד מדרגות התחתונות של יצחק

אב שהיה טורח עשו להביא ציד חומרי, היה זוכה לקבל מיצחק ציד רוחני של בחינת השפע הנמשך 

 .מדרגות תחתונות של יצחק

דרגת הכהנים העוסקים בעבודתו  – עטרת החסדת ברכתו שהיא אחר מיתתו של אברהם, יעקב ייטול א

 .לכן סיבב הקב״ה שביום מיתתו של אברהם ירויח יעקב את הבכורה, ויטול מידיו של עשו הרשעיתברך. 

 

זֶּד ַיֲעֹקב ָנִזיד כט העדשים שעשה יעקב כדי להברות את יצחק מהאבל על אברהם.  עדשיםתבשיל  ַוי ָ

העדשים משברים את כח הכבד , והאבל הוא גלגל שחוזר בעולם, ובנוסף לגלגלמתוקנים כי הם דומות 

ה ְוהו א ָעֵיף !ומגבירים את כח הלב דֶּ ָ ו ִמן ַהש   ֹבא ֵעש ָ , רים חיצונייםמדבנפשו היתה עייפה  ַוי ָ

  ׃הגבורה, שהרי האדום הוא צבע כאילו מצא מין את מינו, מיד התעורר האדוםוכשראה את התבשיל 
 

ל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן  ל ו אֶּ ר ֵעש ָ ָהָאֹדם  שועשהוא מזרע  – המ״ןראשי תיבות ַוי ֹאמֶּ

כדי לשלם שכרו בעולם ניתנה לו , שמהמלכותלרמוז שהיה מבקש  – מל״ךגימטריה  אד״ם אד״ם ָהָאֹדם

י ָעֵיף ואז לא יהיה לו מקום לטעון כלום בעולם הבאהזה על כיבוד אב  ן ָקָרא ָאֹנִכי ַעל כ ֵ  ַהז ֶּה כ ִ

מֹו ֱאדֹום   ׃באדוםשנלכד  ש ְ
ין ֶאת זֹאתכתוב:  יל לֹא ָיבִּ יש ַבַער לֹא ֵיָדע ּוְכסִּ בר את כח מששהרי האדום שהיה בנזיד של יעקב היה  – אִּ

, והקב״ה סיבב שעשו הרשע יחמוד ויתאווה לתבשיל, וכך ישבור את כעס הכבד של עשו האדום של הכבד

 המכירה.בשעת 

, ואחר כך היו הקיסרים הרומיים שהיו בתחילה היו המלכים שמלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל

 מולכים כמעט על כל העולם, ואחר כך מלכי ספרד וצרפת וכל שאר המלכים הצפוניים.

, אדומהארצו , אדום, אהב תבשיל אדום. עשו נולד כל מה שיש בעשו הוא אדוםכי ? אדום פעמייםלמה כתוב 

י ַצח ְוָאדֹוםכתוב: ! שאדום, ומי עתיד להפרע מעשו? אדומיםאנשיו   .ּדֹודִּ

 

ֹכָרְתָך ִלי׃ לא ת ב ְ ר ַיֲעֹקב ִמְכָרה ַכי ֹום אֶּ ֵה ָאֹנִכי הֹוֵלְך  לב ַוי ֹאמֶּ ו ִהנ  ר ֵעש ָ ַוי ֹאמֶּ

ֹכָרה׃ ה ז ֶּה ִלי ב ְ ָ ֹר  לג ָלמו ת ְוָלמ  ְמכ  ַבע לֹו ַוי ִ ָ ש   י ֹום ַוי ִ ַ י כ  ְבָעה ל ִ ָ ר ַיֲעֹקב ִהש   ַוי ֹאמֶּ
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ֹכָרתֹו ְלַיֲעֹקב׃ ת ב ְ ָקם  לד אֶּ ת ְ ַוי ָ ים ַוי ֹאַכל ַוי ֵש ְ ְנִזיד ֲעָדש ִ ם ו  חֶּ ו לֶּ ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעש ָ

ֹכָרה׃ }ס{ ת ַהב ְ ו אֶּ ז ֵעש ָ בֶּ ַלְך ַוי ִ   ַוי ֵ
לנמרוד אשר הוריש לו  , ולקח את בגדי החמודות שהיונמרוד וערף את ראשו כשעשו היה בשדה, הוא פגש את

, ועשו החביא את הבגדים בביתו, ורץ לבית אביו כי פחד מאנשי גבר נמרוד על כל הארץבהם אותם אביו ש

 .אמר עשו ליעקב שהוא הולך למות ולמה לו בכלל הבכורהלכן  –נמרוד שיבואו להרוג אותו 

 

ץ  א כו ָארֶּ ָ ַבד ָהָרעָ  אחרי מות נמרוד וחלוקת ממלכו, ואחר מות אברהםַוְיִהי ָרָעב ב  ב ִמל ְ

יֵמי ַאְבָרָהם ר ָהָיה ב ִ ֶּ ֹון ֲאש  לקול הוא עניין , והקקלקולו של עשו גרם לטלטולו של יצחק ָהִראש 

, יצחק ידע על ווהרעב השני של עש. אברהם ירד למצרים מפני הרעב והוא עמד בנסיון הבזיון של הבכורה

לִ  הברית שכרת אברהם עם אבימלך לכן הלך אליו ְ ְך פ  לֶּ ְך מֶּ לֶּ ֶּ ל ֲאִבימ  ְך ִיְצָחק אֶּ לֶּ ים ַוי ֵ ת ִ ש ְ

ָרָרה׃ ָרא ֵאָליו  ב ג ְ ֵרד ִמְצָרְיָמה  ְיהָוהַוי ֵ ֵ ר ַאל ת  גום קדושתו בפגם הגדול של שלא יפַוי ֹאמֶּ

ר ֹאַמר  טומאת מצרים ֶּ ץ ֲאש  ָארֶּ ָ ֹכן ב  יָך׃ש ְ ץ ַהז ֹאת  ג ֵאלֶּ ָארֶּ ָ ו ר ב  הצדיק יהיה כמו גור שג 

ְהיֶּה  אריה ויתפוס את הניצוצות מיד החיצונים ו, שם הבינה הנותן כוח לצדיק להשלים הבירור המוטל עליְואֶּ

ְלַזְרֲעךָ  שורש הגבורה שהיא ענף של הבינהויצחק הוא  י ְלָך ו  ָ כ ִ ך  ָך ַוֲאָבְרכֶּ ת ֵ ִעמ ְ ל  אֶּ ָ ת כ  ן אֶּ

ת  לרמוז שהאלוקות מתגלה בהן וגם החסד הנקרא ״אל״ מתפשט בתוכןָהֲאָרֹצת ָהֵאל  ַוֲהִקֹמִתי אֶּ

י ְלַאְבָרָהם ָאִביךָ  ְעת ִ ַ ב  ר ִנש ְ ֶּ ֻבָעה ֲאש  ְ ת  ד ׃יצחק ישב בגרר שנה שלימה ַהש   יִתי אֶּ ֵ ְוִהְרב 

ל  ָ י ְלַזְרֲעָך ֵאת כ  ַמִים ְוָנַתת ִ ָ כֹוְכֵבי ַהש   ֲרכו  ְבַזְרֲעָך ָהֲאָרֹצת הָ ַזְרֲעָך כ ְ ָ ֵאל ְוִהְתב 

ץ ֹוֵיי ָהָארֶּ ֹל ג  יי ומישראל היה מתפשט השפע לכל גוהעבודה של ישראל היתה מושכת שפע לישראל,  כ 

ב  ה ׃הארץ יעקב התעורר ואזר כוח לדחות את הקליפה בכוח של ב׳ אלוקי״ם שבגימטריה עק״ב, והם ֵעקֶּ

 הקליפה, ואחר סילוק הקליפה נמשכים האורות של הקדושה אל הצדיקסוד הרגליים של הקדושה שדוחים את 
י ַמְרת ִ ֹמר ִמש ְ ש ְ ֹקִלי ַוי ִ ַמע ַאְבָרָהם ב ְ ָ ר ש  ֶּ שעומדת  המלכותא משמרת של הקב״ה הי ֲאש 

ֹוַתי  בסוף הדרגות, ועליה שומר הצדיק שלא יתאחזו בה החיצונים ולא יפגמו בקדושתה ִמְצֹוַתי ֻחק 

 ְותֹוֹרָתי׃
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