בס"ד .טבלת-סיכום לקו"ש חלק טו ,תולדות א – פעולת האבות על תולדותיהם
יצחק ועשו

אברהם וישמעאל
הקשר לאבותם

ישמעאל קרוב יותר לאברהם ,ועשה תשובה מחמת
השפעתו

הריחוק מאבותם

יצא ונפרד ממנו ישמעאל ,ואין לו דין ישראל או יורש ישראל (מומר) ,ו"ירושה נתתי לעשו"

אולי יש לומר ,שזה
מצד האמא*

ישמעאל אינו יורש לפי שהוא בן האמה.

עשו לא עשה תשובה ,ואדרבה עיכב קבורת יעקב

עשו יורש לפי שהוא בנו של רבקה

אבל אאפ"ל כן שהרי ליעקב היו בני השפחות והם חלק
מ"מטתו שלימה".

מצד שרשו וראשו (כמו שהוא נפרד מהגוף) יש לעשו
שייכות ליצחק ונשאר "בגו עיטפי' דיצחק" ,אבל מצד
גופו (כשראשו מתלבש למטה) הוא רשע ורע גמור.

הביאור:

תמיד נשאר בהם
"כח האב" ,החילוק
הוא איך זה מתבטא

ישמעאל עשה תשובה אבל נשאר בגדר הראשון,
העדר השייכות לאברהם

מצד גופו ,לא עשה תשובה .אבל מצד ראשו ,נשאר
הוא "בגו עיטפי' דיצחק" – וזהו המעלה דעשו על
ישמעאל

דוגמא בהלכה

שליח שנשאר מציאות בפ"ע – ועד"ז עוה"ז
(ישמעאל) נשאר נפרד מאברהם ,ולא נשתנה
מציאותו

שליח שהוא כמותו ממש דהמשלח – ועד"ז עשו
(בשרשו עכ"פ) הוא בחיקו של יצחק

באופן העבודה

מלמעלה למטה (להמשיך אלקות למטה).

מלמטה למעלה (זיכוך והעלאת העולם).

עסק להביא ידיעה והכרה בבורא עולם גם להברואים
הכי שפלים ועד לערביים שמשתחווים לאבק רגליהם

חפירת בארות ,להסיר העפר וכו' (שבפנימי' הוא זיכוך
המטה) ולגלות המים חיים (שבפנימי' הוא שהמטה יכיר
את המקור וחיות אלקי)

המעלה מאיר לתוך המטה אבל אינה משנה גדרו
ומהותו.

שייכות המטה להמעלה בא מצד המטה שנשתנה
מהותה.

לכן "ויקריא" אברהם פעל על הערביים לקרוא בשם
ה' אבל לא עשו א"ז מצד עצמם

לכן בחפירת הבארות ,העבודה הוא לחפור ולגלות
המים באותו מקום (ולא להביא ממקום אחר)

היתרון בהעבודה
מלמעלמ"ט

האור אלקי נמשך למקום המטה השפל .לכן אפשר
שהערביים – בציורם הם – יקראו בשם ה'

צריכים להעלות המטה ממקומו השפל ,אבל מקום
המטה עצמה אינה מוארת

מקום עבודתם

(לפי שעבודתו מלמעל"ט יכול לירד גם למקום השפל ,לכן)
ירד אברהם למצרים ,והאיר גם את חוץ לארץ

יצחק ,עולה תמימה ,מתעסק רק עם הארץ הק' ,ואין
לו שום שייכות לחו"ל (ע"ד הנ"ל שמקום המטה אינה

כשתולדותיו יוצאין
לתרבות רעה

מצד הא' היות שזה מלמע' יכול עדיין לפעול
ולהשפיע עליהם ,גם במקום שפלותם ,וכמ"ש לו
ישמעאל יחי' לפניך ,וישמעאל עשה תשובה

היתרון בהעבודה
מלמטלמ"ע

משתנה)

מצד השני ,היות שזה השפעת אברהם ואינה משנה
מהותו של ישמעאל ,לכן כשנפסק ההשפעה ,ה"ה
נפרד מאברהם
להנשא לשפחה

יכול ,לפי שעבודת אברהם הוא להמשיך האור למקום המטה
(גם אם אינם שייכים ומתקשרים לו)

מצד א' היות שמעלה ומשנה את המטה ,הראש
(חלק העליון) יש לו תמיד שייכות לדרגת יצחק,
ומצד השני היות שאינו מתעסק עם המטה
בשפלותו ,לכן הגוף יצא ונפרד ,ואינו עושה תשובה
(ומצד זה קליפת עשו נמוך יותר מקליפת ישמעאל).
אינו יכול ,לפי שאז התולדות לא ישתייכו לדרגתו ,ובעבודה
מלמטלמ"ע

