
תולדות פרי א הארץ פרשת

תולדות  פרשת

הקדמה 
רביבמאמר  הרה"ק  של  מויטעבסק זה מנדל  ממעזריטש ,מנחם  המגיד  תלמידי מזקני

של  תורתו  מיסודות כי ידוע החסידות. דרך פי על  ממש  האמונה יסודות נתבארו 

אור  מציאות את יתברך ה' שהסתיר הצמצום כי והידיעה ההכרה היא  טוב שם הבעל 

בערך  הסתרה רק  הוא  העולמות, כל  את וסובב העולמות כל  את הממלא  ית' אלקותו 

חושך  הוא  עצמו  שמצד  במצב אפילו  האור גילוי הוא  הצמצום ותכלית בלבד , המקבלים

המשכת  ידי על  הצדיקים שיעשו  בתענוג  כביכול  התבונן הקב"ה כי המגיד  וכמאמר והסתר,

כל  וחיות וראשית מקור הוא  זה וגילוי ממש , בתחתונים ה' מציאות וגילוי ית' אלקותו 

במחשבה  מעשה הסוף דווקא  היא  וההסתרה  הצמצום מהות שכל  ונמצא  והצמצום  הבריאה

שבו . הגילוי שהוא  תחילה

בכל וידוע  שמתגלה ית"ש  התורה כח והיא  הצמצום, בתוך ית"ש  אורו  קו  נטע שהקב"ה

והביטול  ההסתר מהות את לבטל  אפשר ידו  שעל  ההשגה כח שורש  והיא  העולמות,

שעל  בעולם הקב"ה שממשיך האמיתית והאמונה הדעת והבינה החכמה ידי על  ית', לאורו 

והצדיקים  מיניה. פנוי אתר לית כי ולגלות הצמצום, בתוך גם ית' אורו  להשיג  אפשר ידו 

להצמצום  שייכות להם אין זה ומטעם ית"ש , אורו  אחדות באמיתיות אלא  דבוקים אינם

כלל .

אורווהנה קו  היא  והתפשטותה ית"ש , אורו  אחדות הוא  כולה התורה כל  שורש  מכיון

כדי  ודיניה התורה בחוקי שנתלבש  א "ס  האור והוא  התורה, במצוות שנתלבש  ית"ש 

לפי  נמצא  שהוא  במקום התורה את משיג  אחד  שכל  נמצא  א "כ לקבלם, הנבראים שיוכלו 

גם  אזי התחתונים עולמות בעומק  ודרגתו  מעלתו  מצד  שנמצא  ומי נמצא , שהוא  הבחינה
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שאין  מי אבל  לעשות, לא  ומה לעשות מה עשיה של  באופן בשפתו  אליו  מתגלית התורה

ומצוחצח  צח אור הוא  התורה אמיתיות אליו  מתגלה אזי כלל  עוה"ז  לתאוות שייכות לו 

ית"ש . אורו  לקבל  נפשותם את שזיככו  לצדיקים המושג 

א' פרק
והצמצום  האור  כנגד תעשה  והלא עשה  המצוות 

אברהםואלה בן  יצחק יט )תולדות  ועשו(כה יעקב ז"ל  פירש "י .

דרך  על  הוא  הענין  בפרשה . ע"א)האמורים לא תשובת (שבת ,

רגל  על  התורה  כל  שילמדנו  מנת  על  להתגייר שבא  להגר הלל 

שהוא  ז"ל  פרש "י תעביד לא  לחברך  לך  דסני מה  ולמדו  וקבלו אחת 

אמר  לא  למה  שמקשה  במהרש "א  עיי"ש  כמוך . לרעך  ואהבת  מצות 

עשה  בלשון  עכ"פ תרגום בלשון  ואפי' בתורה  שנצטוינו  בלשון  לו 

מה  תעשה  לא  ובלשון  שלילה  בלשון  ואמר כוותך  לחברך  ותרחם

תעביד: לא  לחברך  לך  דסני

ארז"ל אבל הוא  א)הענין  ה העולם (אבות נברא  מאמרות  בעשרה 

כארז"ל  הדברות  עשרת  כנגד ב)והם א בתורה (ב"ר  שהסתכל 

מתחלה  שהיה  ידוע  העולם בריאת  ענין  והנה  העולם. את  וברא 

שהוא  וגבול  השגה  תפיסה  שום בלי פשוט  אחדות  אחד ושמו  הוא 

כידוע  עצמו  את  צמצם לברוא  הפשוט  ברצונו  וכשעלה  סוף  אין 

בפתיחה) חיים  אנכי (עץ דבור הוא  וא "ס  פשוט  אחדות  ענין  והנה  .

ב) כ הלא (שמות הוא  הגבורות  שהוא  והצמצום עשה , המצות  וכל 

התורה  שבכל  תעשה  הלא  פרטי כל  עם לך  יהיה  לא  ודבור תעשה 

והענפים  השרשים כל  הנה  פרטים. בפרטי לעלול  מעילה  כולה 

במעשה  למטה  פרי עשו  למעלה  שורש  להם שיש  ופרטים כללים

ותורותיה : חקותיה  מצותיה  כל  עם הקדושה  תורתנו  היא  וזו  המצות .
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אברהם ואלה  בן יצחק יט )תולדות האמורים .(כה ועשו  יעקב  ז "ל פירש "י 
צווחובפרשה. בזה וכבר רש "י בעי מה  קמאי, על .1בזה  הוא  הענין

ע"א)דרך לא כל ,(שבת שילמדנו  מנת על להתגייר  שבא  להגר  הלל תשובת
פרש "י  תעביד, לא  לחברך לך דסני  מה ולמדו  וקבלו  אחת רגל על התורה
לא  למה שמקשה במהרש "א  עיי "ש  כמוך. לרעך ואהבת מצות שהוא  ז "ל

בתורה, שנצטוינו  בלשון לו  כמוך,אמר  לרעך ואהבת  בלשון דהיינו ואפי '
בירושלים תרגום  אז לשונם  היה  לומרעכ"פ ,1שכן לו ותרחם היה  עשה בלשון

כוותך  אונקלוס ,לחברך שתרגם  תעשה,כמו לא  ובלשון שלילה בלשון ואמר 
תעביד: לא  לחברך לך דסני  מה

ארז "לאבל  הוא  א)הענין ה כנגד (אבות והם העולם נברא  מאמרות בעשרה
כארז "ל הדברות ב)עשרת א העולם (ב"ר  את  וברא  בתורה .1שהסתכל

פשוט  אחדות אחד ושמו  הוא  מתחלה שהיה ידוע, העולם בריאת ענין והנה
וגבול, השגה תפיסה שום באלקותו בלי  השגה  שום  כלל להשיג  אפשר היה  שלא 

סוף מפני אין כידוע,,שהוא  עצמו  את צמצם לברוא  הפשוט ברצונו  וכשעלה
שאז  סוף , אין בבחינת  יהיה  לא  שהגילוי באופן האור והעלמת  הסתר ענינו הצמצום 

השגתינו, אופן כפי מצומצם  אור אלינו שיתגלה  אלא  ית "ש , בו להדבק  נוכל לא 

ערך  לפי דהיינו הכלי וערך שיעור לפי מתגלה  שהאור וכלים , אורות  בבחינת 

.1המקבלים 

והערות1 2הוספות

יש.א. ובזה ד"ה חקת פרשת יוסף יעקב תולדות לשון

שם.ב. המהרש"א לשון

עשרה ג . כנגד הדברות עשרת נאמרו קמייתא), פ' הדברות י' - כא (פיסקא רבתי פסיקתא ראה

קודשא  בעא וכד א) עמוד קסא דף (תרומה וז"ל ובזוה"ק עכ"ל. העולם נברא שבהם מאמרות

אומנותא  לקבלה ועבד ומלה מלה בכל באורייתא בה מסתכל הוה עלמא למברי הוא בריך

הוה  הוא בריך קודשא דא ועל אינון, באורייתא עלמין דכל ועובדין מלין דכל בגין דעלמא,

באסתכלותא  הוא בריך קודשא אלא עלמא ברא דאורייתא לאו עלמא, וברא בה מסתכל

עלמא. ברא דאורייתא

ויגש ד. פרשת הארץ בפרי אותיות, ידי על שהוא הצמצום בענין רבינו ביאור  בארוכה ראה

פ"ד. והאמונה היחוד בשער  ועיין לקמן, המובא
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אנכי והנה  דבור  הוא  וא "ס פשוט אחדות אלקיךענין ב)ה ' כ וכל (שמות
עשה, עשה המצות המצוות  ידי על יתברך בהשם  האדם  דביקות  שהוא 

בנאצל, המאציל אור והתדבקות  אהבה  הגבורות שענינם  שהוא  שהוא והצמצום

המקבלים , יכולת  כפי ומדה  גבול כפי אך עצמו לגלות  הקב "ה  שמדד הלא מה  הוא 
כולה  התורה שבכל תעשה הלא  פרטי  כל עם לך יהיה לא  ודבור  תעשה

פרטים, בפרטי  לעלול את מעילה מקיים  הוא  תעשה  לא  מצוות  מקיים  כשהאדם 

המצוות  בקיום  כי להשיגו, שיוכלו מנת  על אורו את  כשצמצם  יתברך השם  רצון

מלעשות  הנפש  התפשטות  את  שמגביל במה  זה  כעין עושה  האדם  גם  תעשה  לא 

ית "ש . אורו את  בה  מגלה  והוא  ה ' רצון כנגד

השרשים הנה  שהוא כל הכלי והצמצום  העולמות , בכל אורו שורש  ה ' אחדות 

העולמות , בכל הפרטי הצמצום  ופרטים שורש  כללים פרטי והענפים

העולמות , שבכל האור גילוי ופרטי פרי הצמצום  עשו  למעלה שורש  להם שיש 
המצות. במעשה מופשטים למטה הם  אלו עניינים  שני הצמצום , וגם  ה ', האור

ה ' אור את  להשיג  האדם  ביכולת  שאין וכמו השגה , מכל למעלה  דקים  ורוחניים 

היא  אלוקים  שם  שהיא  הצמצום  מידת  כך מהשגה , שלמעלה  הקב "ה  מידת  שהוא 

מהשגה  למעלה  שהיא  הקב "ה  של מידתו כן שיתגלה 1גם  רצה  הקב "ה  אמנם  ,

כן  על ורע , הטוב  הבחירה  אפשרות  שענינו הצמצום  גם  ועמו בתחתונים  אלקותו

בעשין, ית ' ואורו בלאוין הצמצום  נתפשט הקדושה בתחתונים  תורתנו  היא  וזו 
ותורותיה: חקותיה מצותיה כל עם

ב ' פרק
גמורים  לצדיקים המצוות  שרשי התגלות 

ה)ארז"ל והנה כו, בראשית עה"פ כח . אברהם (יומא שמע  אשר עקב

אבינו אברהם שקיים מלמד וכו ' משמרתי וישמור בקולי

ואם  ידע , מנא  תמיה  לכאורה  אשר תבשילין , ערובי אפילו  ע "ה 

אעפ"כ  מחייב שהשכל  והמשפטים המצות  מעשה  שהשיג  נאמר

מחייב, שכל  שום ואין  טעם להם שאין  החוקים השיג  האיך  יקשה 

אמרו כאשר יובן , דברינו  לפי אבל  חוקים. ושארי אדומה  פרה  כמו 

והערות1 2הוספות

ופ"ה.ה. פ"ד והאמונה היחוד שער 
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ד)רז"ל  יט  רבה פרה (במדבר  טעמי מגלה  אני לך  למשה  שאמר

בסדר  למעלה  ושורש  טעם להם יש  החוקים שכל  חוקה  ולאחרים

סביל  מוחא  כל  לאו  כי רק התורה  ע "פ היתה  הבריאה  כי הבריאה 

כמשה  בגדולים תורה  דברה  לא  אבל  חוקה . לאחרים לכן  דא 

אבל  חוקה , להיות  בפניהם עומד דבר לך  שאין  ע "ה  אבינו  ואברהם

ושרשם: טעמם והשגתם לידיעתם מצות  אצלם הם החוקים כל 

לפניואבל למצות  החוקים שיתהפכו  להיות  אפשר אי זה  דבר

דרך  על  אצלו  נוהגים ואינם מפניו  המצות  בהתבטל  לא  אם

אלו האזהרות  שאין  תגנוב לא  תנאף  לא  תרצח לא  הל "ת  כל  משל 

שאינו גשמיות  המדות  כל  עם תאותו  שבירת  מחמת  לפניו  ראוים

הם  צרכיו  עשיית  וכל  לבדו , לה ' בלתי כלל  לצרכו  עמם משתמש 

להזהיר  צריכים שאינם והצואה  הטיט  כלכלוך  אצלו , מאוסים

דרך  ועל  המיאוס . מפני יעשה  בלא "ה  כי מהם שירחק אדם לשום

המע "ה  דוד אמר כב)זה  קט  לאדם (תהלים הנה  בקרבי. חלל  ולבי

ונעשים  החוקים טעמי לו  מגלים אצלו  נוהגים המצות  שאין  כזה 

ארז"ל  וזהו  למצות . החוקים ע"ב)לו  סא המצות (נדה שיתבטלו 

ה ' את  דעה  הארץ  מלאה  כי המשיח, ט )לימות  יא להם (ישעי' ויהיה  ,

והיה  חיל  אל  מחיל  וכשהולך  מצות , יהיו  החוקים מן  אחרת  תורה 

שהוא  והמצות  התורה  כל  שורש  אל  שיגיע  עד למעלה  למעלה  רק

כנפי  תרפינה  שם בעמדו  סוף  ואין  פשוט  אחדות  אלהיך  ה ' אנכי

להיותו היצה "ר ביטול  הוא  שהרי בטלים וכולם והחוקים המצות  כל 

מנין : והיצה "ר הבריאה  התחלת  וקודם למעלה  עומד

ה)ארז "לוהנה  כו, בראשית עה"פ כח : בקולי (יומא אברהם שמע אשר  עקב 
ערובי  אפילו  ע"ה אבינו  אברהם שקיים מלמד וכו ', משמרתי  וישמור 

ידע,1תבשילין  מנא  תמיה לכאורה אשר  תורה ,, ניתנה  לא  עדיין ואם שהרי
האיך  יקשה אעפ "כ מחייב , שהשכל והמשפטים המצות מעשה  שהשיג נאמר 
ושארי  אדומה פרה כמו  מחייב , שכל שום ואין טעם להם שאין החוקים השיג

והערות1 2הוספות

אברהם ו. למד ומהיכן משמרתי, וישמור  באברהם כתיב ... צה) ויגש (ב"ר  המדרש לשון עוד ועי'

ומנין  תורה, נובעות והיו מים של כדים כשתי כליותיו שתי נעשו אומר  שמעון רבן התורה, את
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כו'.חוקים  מלפני היא  גזירה  נאמר אמרושעליהם  כאשר  יובן, דברינו  לפי  אבל
חוקה  ולאחרים פרה טעמי  מגלה אני  לך למשה שאמר  .1רז "ל

הבריאה שכל  כי  הבריאה, בסדר  למעלה ושורש  טעם להם יש  החוקים
התורה, ע"פ  מציאות היתה השתלשלות  הוא  בעוה "ז הבריאה  סדר

ענין  לה  יש  ומעשית  גשמית  מצוה  שכל ונמשל, משל דרך על העליונים  העולמות 

שלמעלה  בעולמות  השכל מהשגת  שלמעלה  אור גם  לה  ויש  השכלי, בעולם  שכלי

התורה , כל את  להשיג  אפשר הבריאה  בשורש  התבוננות  ידי על וממילא  מהשכל,

דא , סביל מוחא  כל לאו  כי  את רק להשיג  כח לו אין בגשמיות  שמונח מי

העוה "ז, מתאוות  עצמם  שהפשיטו הצדיקים  ורק  המצוות , של לכן השכליות 
חוקה. לאחרים

ע"ה אבל  אבינו  ואברהם כמשה בגדולים תורה דברה שכינתה לא  זה  כינוי

להם , נאמר לא  "חוקים " בשם  אלו מצוות  עומד התורה  דבר  לך שאין
חוקה  להיות נקראים בפניהם הם  אין וממילא  מהם  מוסתר החוקים  שורש  אין

חוקה , בשם  מצותלהם  אצלם הם החוקים כל מושגות ,אבל למצוות  כינוי שזה 

ושרשם: טעמם והשגתם לידיעתם

לפניואבל  למצות החוקים שיתהפכו  להיות אפשר  אי  זה שיתגלה דבר 

שכליות , למצוות  החוקים  יתהפכו ובכך החוקים , וטעם  שורש  אם לפניו
אצלו נוהגים ואינם מפניו  המצות בהתבטל המצות לא  של המעשי שחלק  דהיינו

אלו. ממעשים  ריחוקו מרוב  אליו שייך לא אינו תעשה, הלא  כל משל דרך על

והערות1 2הוספות

שנאמר תורה, למד מעצמו אמר  לוי רבי וגו', יסרוני לילות אף טז) (תהלים שנאמר  הוא שכן

עירובי  אפילו אמר  הבירה שר  יונתן ר ' טוב, איש ומעליו לב סוג  ישבע מדרכיו יד) (משלי

וגו'. אברהם שמע אשר  עקב כו) (בראשית שנאמר  יודע, אברהם היה תבשילין

הקב"ה ז. לו אמר  חנינא, ברבי יוסי א "ר  אדומה, פרה אליך ויקחו ו) יט  חקת פ' (רבה המדרש ז"ל

אּק ח  כּ י ג ) עה (תהלים כתיב הונא רב דאמר  חקה, לאחר  אבל  פרה טעם מגלה אני לך ©¤¦למשה

יקפאון  יקר וֹ ת אוֹ ר  לא־ יהיה ההוּ א בּ יּ וֹ ם והיה ו) יד (זכריה וכתיב אׁש ּפ ט , מיׁש רים אני ¨§¤§¦Ÿ§¨¨©©Ÿ§¤¦¨¥¦£¥מ וֹ עד

כהדין  לעוה"ב צופים להיות עתידים בעוה"ז מכם המכוסין דברים כתיב, יקפאון ¨¦§וקּפ אוֹ ן,
אדריכם  לא־ ידעוּ  [בּ נתיבוֹ ת ידעוּ  לא בּ דר ךְ  עורים והוֹ לכּת י טז) מב (ישעיה דכתיב דצפי, ¥¦§©§¨Ÿ¨¨¦§¦Ÿ¤¤§¦§¦¦§©§סמיא

ולא  עשׂ יתם הדּ ברים אלּ ה (שם ) וכתיב למיׁש וֹ ר ], וּ מעק-ים לאוֹ ר  לפניהם מח ׁש ךְ  Ÿ§¦¦£¦¨§©¤¥¦§¦©£©¨¤¥§¦¨§©¦̈אשׂ ים

נגלו  שלא דברים וחביריו, לר "ע עשיתי שכבר  עשיתים, אלא כאן כתיב אין אעשה ¦§©£עזבּת ים,

וחביריו. עקיבא רבי זה עינוֹ  ראתה וכל־ יקר  י ), כח  (איוב וחביריו לר "ע נגלו ¥¨£¨¨§¨§למשה
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פנים ,תרצח  הלבנת  גם  בו תגנוב ,שיש  לא  תנאף  דעת לא  גניבת  גם  בו שיש 

המדות וכו', כל עם תאותו  שבירת מחמת לפניו  ראוים אלו  האזהרות שאין
לבדו , לה' בלתי  כלל לצרכו  עמם משתמש  שאינו  בכל גשמיות שמשתמש 

אלא  לתאוותו משתמש  אינו שבגופו החסד במידת  ה ', לעבודת  רק  ומידה  מידה 

להתגבר  אלא  וכעסן מקפיד להיות  משתמש  אינו הגבורה  ובמידת  ה ', לאהבת 

הכל, וכן ה ' צרכיובעבודת  עשיית שמים וכל לשם  שלא  הגוף  מאוסים צרכי הם
והצואה  הטיט כלכלוך עליו אצלו  שורה  שמים  לשם  נעשה  שלא  דבר שכל מפני ,

מאוסה , שהיא  וטומאה  הרע  שירחק רוח אדם לשום להזהיר  צריכים שאינם
יעשה  הכי  בלאו  כי  המיאוס.ההרחקה מהם, מפני 

המע"הועל  דוד אמר  זה כב)דרך קט  ּבקר ּבי .ולּב(תהלים חלל שאמרו י  וכמו §¦¦¨©§¦§¦
ד:)חז"ל זרה עבודה ועי' פ"ט , ברכות רבינו (ירושלמי ומפרש  הרע , ליצר שהרגו

שהפשיט  מפני הרע  יצר לו שאין הדעת  לאמיתות  להגיע  שזכה  מי לכל הוא  דכן

נתן  דרבי באבות  שאיתא  וכמו עליו, שליטה  הרע  ליצר ואין התאוות  מכל עצמו

לב) יצר (פרק להם  ונותן הרע  יצר מהם  נוטל צדיקים  אומר פרטא  בן אלער רבי

בקרבי חלל לבי שנאמר כ"ב)טוב , ק"ט  הצדיקים (תהלים של הרע  יצר שגם  דהיינו .

שצרכיהם  בבירור אצלם  מושג  כי הטוב , ליצר נתהפך הגוף  לצרכי להתאוות  שהוא 

נצחית . שהיא  הנשמה  צרכי הוא 

ונעשים הנה  החוקים טעמי  לו  מגלים אצלו  נוהגים המצות שאין כזה לאדם
למצות. החוקים ודווקא לו  אותיות , תגין נקודות  טעמים  בה  יש  התורה 

וחלק בפועל, ולמצוות  העשיה  לעולם  השייך החלק  הוא  שבתורה  האותיות  חלק 

לעולם  שייכות  להם  שיש  אנשים  לאותם  שייך זה  חלק  כן ועל לצמצום , שייך  זה 

אזי  רע , מכל ורחוק  מופשט שהוא  מי אמנם  שבו, והרע  הטוב  ולעירוב  העשיה 

החלקים  והם  שבאותיות , וה 'תגין' וה 'נקודות ' ה 'טעמים ' חלק  להם  מתגלים 

והוא  רעיון, מכל המופשט הטעמים  חלק  עד מזה  למעלה  זה  שבתורה  הנסתרים 

התורה . מצוות  כל את  הצדיק  מקיים  זה  ובחלק  התורה , שורש 

המה  הצמצום  כללות  והנה  וז"ל, ויגש , לפרשת  רבינו בדברי בארוכה  נתבאר והענין

המשוטטת  מחשבתו בתחילת  האדם  יתבונן כאשר אלוק , אחזה  ומבשרי האותיות ,

צורת  המה  הכל צורה , ולובש  צורה  פושט ושוב  רצוא  והחיות  כלל, נחה  ואינה 

המחשבה  אותיות  בלי כי אותיות , מבלי מחשבה  השגת  אפשרות  בלתי כי אותיות ,

אחרי  אם  כי מחשבה  נקראת  ואינה  פשטותה  מגודל כלל מושגת  ואינה  פשוטה 

אח"כ  לחכמה , מצרף  כי אחרים , אותיות  צורת  ולובש  צורה  פושט הפשיטות  צמצום 

נברא  שהעולם  דמילתא  כללא  כו'... בהעלם  שהיה  הדעת  ומתגלה  בבינה  דבר מבין
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המשכה , ראשית  בשם  לאותיות  כאן מכנים  אנו ולכן הצמצום ... ענין שהוא  באותיות 

דבר  שום  אין כי אתוון, כ"ב  יש  ההוא  במקום  וישכב  פסוק  על בזוה "ק  כמבואר

טעם  לומר ואפשר וקיומו... דבר אותו חיות  הנה  והן אותיות , ידי על אם  כי שנברא 

הדבקות  שם  על נקראת  התפלה  כי ארמית , בלשון להתפלל שלא  ז"ל למאמרם  זה 

להיות  צריך ברחמיו השתנות  להמשיך כדי התפילה  ודביקות  אלקים , נפתלי כמאמר

כשמתחיל  תחילה  שהרי בהם , שהתחיל המדות  מן בדבוריו לצאת  זה , באופן

אבל  כו', גבורה  או חסד אם  המדות  מאחת  הוא  בוודאי דבר איזה  על להתפלל

וכלות  לפניו, העומד ית ' פחדו מפני המדות  מן להתבטל הוא  העיקר דבריו כשמדבר

היוצאים  דבורו באותיות  עצמותו להתקשר הוא  והדביקות  בו, לדבקה  עליו נפשו

מן  שיצא  ואפשר ושוב , ברצוא  שהם  המחשבה  אותיות  עד בהם  ולהגיע  הפה , מן

לעשות  יכול אז הצמצום  מן שיצא  ואחר ההתלהבות , מגודל שרשם  אל האותיות 

שממילא  וגם  כידוע , הרחמים  דרך  בחזירתו ית ' מאתו אחרת  והמשכה  השתנות 

עכ"ל. הצמצום  מן למעלה  בהגיע  רצונו נעשה 

אבל  בחיצוניותם , שהם  כפי התורה  לאותיות  שייך הצמצום  שעיקר מדבריו היוצא 

שייך  שאינו אדם  וממילא  הצמצום , מן שלמעלה  החלק  הוא  ושרשה  התורה  פנימיות 

הצמצום . מן שלמעלה  האותיות  חלק  את  להשיג  זוכה  אזי להצמצום 

ה'וזהו את דעה הארץ מלאה כי  המשיח, לימות המצות שיתבטלו  ארז "ל
ט ) יא ימות (ישעי' של שנים  אלף  ואחר שנים , אלפי שבעת  שישלמו שאחר ,

מלבדו  עוד שאין האמת  דעת  הארץ  כל שימלא  ידי על הרע  היצר יתבטל המשיח,

התורה  לחיצוניות  יהיה  לא  וממילא  דבר, ה ' פי כי יחדיו בשר כל לעיני ונגלה 

ביניכם " יש  הרע  יצר "כלום  הגמרא  ע "ד ישראל, לבני תורה ,ח שייכות  להם ויהיה
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איתא ח . סא:) (נדה בגמ ' אמנם ממש, המשיח  לימות המצוות שיבטלו קצת משמע רבינו בדברי

לעתיד  המשיח  ימות בין החילוק וידוע  לבא, לעתיד בטלות מצות אומרת זאת יוסף רב אמר  רק

הכת' המשיח  לימות ערים שלש עוד  לך ויספת ט ). (יט  לדברים תנאים במדרש וכדאיתא לבא,

תשמור כי ת"ל לבוא, לעתיד אלא מדבר  אינו או מדבר  הכת' המשיח  לימות אומר  אתה מדבר 

עוד  לך ויספת ת"ל מה הא לבוא, לעתיד נוהגות מצות יש וכי אמרת לע' הז' המצוה כל את

הקיני  בערי אותן מוסיפין והיכן ערים תשע ונמצאו מדבר  הכתוב המשיח  לימות ער ' של'

נכבשו. לא ועדין ברית עליהן אבינו לאברהם שנכרת  והקדמוני והקניזי

בהם  שאין המשיח  ימות אלו אוז"ל על ב), קנא (שבת הריטב"א בחידושי מבואר  הענין אמנם

אם  ידם על שיתחייב או עמהם שיזכה עניים ימצא שלא ז"ל פרש"י וז"ל, חובה ולא זכות לא
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מצות, יהיו  החוקים מן כאמור אחרת, מתגלים  שהם  התורה  טעמי להם  שיתגלה 

הענין. לחיצוניות  שייכות  לו שאין למי רק 

למעלה וכשהולך  למעלה רק והיה חיל אל העולם מחיל מחיצוניות  שיתפשט

התורה , לחיצוניות  שייכות  לו יהיה  כל ולא  שורש  אל שיגיע עד
סוף , ואין פשוט אחדות אלהיך ה' אנכי  שהוא  והמצות כל התורה שתכלית 

ממש , מלבדו עוד ואין זולתו אפס  מלכינו אמת  באמת  כי להכרה  להגיע  היא  המצוות 

כל  כי ממנו, חוץ  כלל מציאות  שום  שאין אלא  מבלעדו כח שום  שאין רק  לא 

בתוך  השמש  זיו כביטול הבריאה  קודם  שהיו כפי ממש  לבוראם  בטלים  הברואים 

בלבד, לעינינו שהוא  והסתר הצמצום  מצד רק  הוא  הנראית  והשתנות  השמש ,

כנפי  תרפינה שם חיצוניות בעמדו  בטלים דהיינו וכולם והחוקים, המצות כל
הבריאה  התחלת וקודם למעלה עומד להיותו  היצה"ר  ביטול הוא  שהרי 

מנין, לפני והיצה"ר  כמו ממש  הוא  שהעולם  העולם  אמיתיות  יתגלה  לבא  שלעתיד

בכל  נשמתו בו הנופח הוא  יתברך השם  ורק  לאדם  מציאות  שום  שאין בריאתו,

מציאות  שום  אין וממילא  האצלתה , לפני כמו במקורה  מיוחדת  והנשמה  עת ,

להמית  בחירה  לו אין אזי שוטה  בגדר ואינו שכל לו יש  אשר שהאדם  כמו לחטוא ,

עצמו, בקיום  שרוצה  הוא  הקב "ה  בו שטבע  נברא  כל של הפשוט מטבע  כי עצמו את 

דעתו  על עולה  יהיה  לא  אזי הקב "ה , הוא  האדם  של חיותו שכל זה  ענין וכשיתברר

עצמו. את  להמית  דעתו על עולה  שאין כמו לחטוא 

והערות1 2הוספות

ומה  כלל, המשיח  לימות בטלות אינן מצות לכ"ע דהא ז"ל הוא כיוון ויפה צדקה, להם יתן לא

שנחלקו  ב') (ס"א נדה במסכת וכדמוכח  המתים תחיית בזמן אלא אינו בטלות מצות שאמרו

המשיח  לימות המצוות שביטול מזה היוצא עכ"ל. בס"ד. כתבנהו ושם המת תכריכי גבי שם

תהיה  שא צדקה מצוות וכדוגמת המשיח , בימות שייך יהיה לא המצוות שחיצוניות מפני יהיה

עניים. יהיו לא כי שייך
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ג' פרק
טוב ועשה  מרע סור  בדרך העבודה  סדר 

ה 'והנה אנכי העשה  הוא  הבריאה  וקודם שבתחילת  באמת 

להיות  צריך  המצות  בהשגת  אבל  הל "ת , ואח"כ אלהיך 

בתחילה  האדם שהרי טוב ועשה  ואח"כ מרע  סור בתחילה  להיפך 

יולד אדם יב)פרא  יא להוסיף (איוב וצריך  מטה  למטה  ומדרגתו 

שהגר  וזהו  אלקיך . ה ' אנכי עד מעלה  למעלה  הקדש  על  מחול 

והעמדה  קיום פי' רגל  על  התורה  כל  ללמוד רצה  להתגייר שבא 

אלהיך  ה ' אנכי הוא  הכל  שורש  אמנם אם למדו  באמת  והנה  אחת .

בדרך  לא  אם אנכי השגת  להבין  יכול  היה  לא  הגר אבל  כנזכר,

מטה  מטה  תחילה  מדריגתו  היות  מפני לך , יהיה  לא  תחילה , שלילה 

והשלילה  ואהבת  מצות  כי גמור. זיל  פירושא  ואידך  שאמר וזהו 

לך . יהיה  ולא  אנכי מצות  הוא  תעביד לא  לחברך  לך  דסני מה 

ז"ל : פרש "י וכהבנת 

ופי'וזהו הבריאה  סדר שהוא  אברהם בן  יצחק תולדות  ואלה 

חסדים  שהוא  אברהם בן  וגבורות  צמצום שהוא  יצחק

תולדות  ז"ל  שפירש "י זהו  הארץ . כל  נפצה  ומאלה  פשוט  ואחדות 

ז"ל  וכפירש "י בפרשה  האמורים ועשו  יעקב כה)הם עשו(כה, על 

פסוק  על  הזהר וכמאמר הוולדו  ביום  בשערותיו  ונגמר שנעשה 

כז) כב, נקרא (ויקרא הולדו  ביום תיכף  יולד כי עז או  כשב או  שור

אבל  אדם, כן  שאין  מה  הולדו  ביום נגמר היותו  מפני יומו  בן  שור

כמאמר נגמר הוולדו  ביום הגשמים במדותיו  אדם (בראשית באמת 

ז) וכסיל ד, זקן  מלך  רובץ , חטאת  יג )לפתח ד, ביום (קהלת ולכן  .

ידו ופי' עשו , בעקב אוחזת  ידו  יעקב ואח"כ עשו . נקרא  הולדו 

ואחר  ידו  וזהו  יו "ד, שהיא  תתאה  חכמה  שהיא  שלו  התפיסה  היא 

פשוט . אחדות  שהוא  אנכי ומצות  עילאה  לחכמה  יגיע  ממנה  כך 

יבין : והמבין 



תולדות פרי יא הארץ פרשת

ואח"כ והנה  אלהיך ה' אנכי  העשה הוא  הבריאה וקודם שבתחילת באמת
א "סהל"ת, אחדותו היה  שבתחילה  הבריאה , סדר הוא  כן כאמור שהרי

הקב "ה  חידש  הברואים  שלצורך ורק  כלל הסתר שום  היה  ולא  סוף  אין בבחינת  נגלה 

החיות  השתלשלות  הסדר כפי ונמצא  האור, והעלם  והסתר צמצום  שהוא  חדש  ענין

שהוא  בגילוי א "ס  אחדות  בחינת  הוא  בתחילה  אזי השי"ת  מצד למטה  מלמעלה 

הו  צמצום  של המצב  ואילו והמוכרח הפשוט חדשה ,המצב  ומציאות  בריאה  אבל א 
טוב , ועשה ואח"כ מרע סור  בתחילה להיפך, להיות צריך המצות בהשגת
העולם  את  לזכך בתחילה  צריך הגשמי הזה  בעולם  יתברך השם  אור שכשממשיכים 

למעלה , מלמטה  הוא  הסדר ובזה  האור, את  לקבל בתחילה שיוכל האדם שהרי 
יולד אדם יב)פרא  יא על ,(איוב מחול להוסיף  וצריך מטה, למטה ומדרגתו 

אלקיך. ה' אנכי  עד מעלה למעלה הקדש 

ל"א.)וזהו  פי '(שבת רגל על התורה כל ללמוד רצה להתגייר  שבא  שהגר 
אחת  והעמדה בגמרא קיום כמ"ש  והעמדה  קיום  על מרמז רגל (פסחים ענין

א) שמעמידו קיט  אדם  של ממונו זה  אלעזר רבי אמר ברגליהם , אשר היקום  כל ואת  ,

הבריאה , כל וחיות  בשורש  להתקשר רצה  והגר רגליו, אם על למדו , באמת והנה
כנזכר , אלהיך ה' אנכי  הוא  הכל שורש  שיסוד אמנם למדו אכן הזקן שהלל

ית "ש , אחדותו שהיא  אלקיך ה ' אנכי היא  הבריאה  כל היה ושורש  לא  הגר  אבל
מפני  לך, יהיה לא  - תחילה שלילה בדרך לא  אם אנכי  השגת להבין יכול

מטה מטה תחילה מדריגתו  מפני היות א "ס  אחדותו אור השגת  יכול היה  שלא 

הנחש מזוהמת  מזוהם  שגופו עכו"ם  בעודו בפרט שלו, הגוף  וטומאת  ריחוקו גודל

קמ "ו.)הקדמון עצמו (שבת ויפריש  לך יהיה  לא  מצוות  עליו שיקבל ידי  על ורק  ,

אלקיך, ה ' דאנכי הקדושה  אור עליו לחול יוכל אזי והסט"א  זרה  עבודה  מטומאת 

ואהבת  מצות כי  גמור . זיל פירושא  ואידך שאמר  כמוך,וזהו  והשלילה לרעך
תעביד  לא  לחברך לך דסני  לחברך,מה תעשה  אל עליך ששנוא  מצות מה  הוא 

לך. יהיה ולא  עלך אנכי  דסני מה  ממצוות  הקבלה  להתחיל צריך דהיה  וכאמור

ואהבת  מצוות  לקבל יוכל זה  ידי על ורק  לך, יהיה  לא  כנגד והיא  השלילה  שהיא  כו'

אלקיך, ה ' אנכי מצות  בעצם  שהיא  כמוך ז "ל לרעך פרש "י  ורעוכהבנת רע ךָ  ©¥§£¥וז"ל

אל־ ּת עזב  י)אביךָ  כז שנאוי (משלי עליך שהרי דבריו על תעבור אל הקב "ה , זה  ¨¦©©£Ÿ

עכ"ל  דבריך על חבירך .ט שיעבור

והערות1 2הוספות

ורע ט . רעך כז) (משלי  הה"ד יתרו, וישמע כז) פרשה יתרו (רבה המדרש יומתק רש"י ולדברי

אברהם  זה אביך ורע ורעי, אחי למען קכב) (תהלים כד"א  ב"ה הקדוש זה רעך תעזוב, אל אביך



תולדות פרי הארץ פרשת יב 

הבריאה,וזהו סדר  שהוא  אברהם בן יצחק תולדות יצחק ואלה ופירוש 
פשוט ואחדות חסדים שהוא  אברהם בן וגבורות, צמצום (עיין שהוא 

ע"א) שב שהוא זח "ג  הצמצום  יצחק  והוא  הבריאה , סדר זהו תולדות , ואלה  כלומר ,

א "ס , אחדותו אברהם  מבחינת  הבריאה  הארץ.קיום  כל נפצה הצמצום ומאלה ענין

ואלה  ד"ה  תולדות  פרשת  עינים  במאור מוסבר יצחק  של שכמו י והגבורות 

והערות1 2הוספות

אחיך  לבית תכנס שלא דעתך תן עזבת ואם תעזוב אל אוהבי, אברהם זרע מא) (ישעיה שנא'

ולפי  לסיפא, רישא בין השייכות מה מובן אינו ולכאורה עכ"ל, ועשו, ישמעאל זה אידם ביום

כי  הקב"ה, לנו אומר  לזה לך, יהיה ולא אנכי הוא התורה כל דיסוד מובן, ורבינו רש"י דברי

כמוך  לרעך ואהבת היא לגוף המושג  שכליותה שיסוד אלקיך ה' אנכי מצוות על עברנו אם גם

רעך דהיינו - לך יהיה לא והוא כו' עלך דסני מאי אל נעבור  לא אזי  תעזוב, אל אביך ורע

והמוסלמים. הנוצרים הם ועשיו ישמעאל של אידם לבית נכנס לא ולכן זרה עבודה

ארץ י. אלקים ה' עשות ביום פסוק על אחר  במקום אצלינו כתוב דכבר  הוא הענין סוד אך וז"ל,

העולם  שאין ראה הדין במדת העולם לברוא במחשבה עלה מתחלה ד) ב, (בראשית ושמים

להיות  הוצרך כי שם שמבואר  ממה והיוצא  הדין, למדת ושתפה הרחמים מדת הקדים מתקיים

עבור הרחמים, מדת עמו לשתף ואח "כ הדין במדת לברוא במחשבה עולה להיות כך דווקא

וחסדו  יבנה, חסד עולם ג ) פט , (תהלים הכתוב שאמר  כמו חסד, ידי על היא העולם בנין כי

שיתגלה, עד הגדול חסדו שיצמצם מה דבר  בלי לקבלו הנבראים יכולים היו לא יתברך הגדול

שמדת  הרחמים, למדת הדין מדת ששיתף ידי על העולם נברא לכך לקבלו שיוכלו מה כפי רק

היה  שלא המקבלים קבלת מכח  יותר  שירד מבלי לעכבו והחסד הרחמים את מצמצם הדין

הדין, מדת צימצום לא אם ממציאות מתבטל והיה החסד, הופעת מגודל כלל העולם בנין

שלולא  העולם, קיום כן גם שהוא מפני חסד כן גם הוא החסד במדת הדין מדת ששיתוף באופן

לקבלו, בנבראים כח  היה שלא המציאות ביטול ידי על לפועל יוצא החסד פעולת היה לא הדין

אלא  ח "ו רצון שינוי היה ולא העולם, קיום לצורך בחסד והתכללותו הדין המתקת היה והוא

כך. להיות שהוצרך

היה  העולם שבריאת זו כוונה על להורות למפרע, באברהם אותיות שהוא בהבראם כתיב ולכך

ומשא"כ  הישר  אור  בחינת הוא  כסדר  שאברהם  שם כמבואר  חוזר , ואור  ישר  אור  ידי על

יתפשט  שלא הישר  החסד את לצמצם די לעולמו שאמר החוזר  אור  על להורות הוא למפרע

הנהגות  כל גם כן כמו הנ"ל, לכוונה וגבורה חסד ידי על היה עולם שבריאת וכמו די, בלי עד

אפילו  בפרט  בין בכלל בין חסד איזה שבא שמקודם כן הוא בעולם יתברך הוא ברוך הבורא

שיוכלו  בכדי החסד השפעת לצמצם הגבורה מצד הבא צמצום תחלה להיות צריך אחד לאדם

צריך  קונו של למדותיו להתדמות בדרכיו ולילך להשי"ת להתקרב הרוצה באדם וכן לקבלו,

החסד. את המצמצמת מדה לו שיהא כך כן גם להיות



תולדות פרי יג הארץ פרשת

אורו  את  להשיג  המקבלים  שיוכלו כדי ית "ש  אורו צמצום  נצרך העולם  שבבריאת 

המות  אור באופן את  המצמצמת  היא  היראה  מידת  כך והשגתם , יכולתם  לפי אם 

אותה . לקבל המקבלים  שיוכלו התורה 

והערות1 2הוספות

שבתוכו  מה את מצמצם שהבית בית לשון שהוא בבי"ת התורה פתיחת סוד דנודע זה ולהבינך

לקבלה, שיוכל בכדי המצמצמת מדה לה להיות צריכה חסד תורת שנקרא' התורה כן כמו

שהיראה  לחכמתו, קודמת חטאו יראת שיהא היראה היא חסד התורת המצמצמת והמדה

לו  אין שאם העובדא, פרי ולידי מעשה לידי תביאנו שהתורה עד חסד התורת את מצמצמת

פעולתה  בו שתפעול בכדי לקבלו להמקבל כח  אין חסד שנקרא התורה את המצמצמת היראה

מציאת  ביטול נתהוה אורה הופעת מגודל יתברך, לבורא קירוב ולידי מעשה לידי לבא שהוא

פעול' קיום כדי עד אלא לו מופיע שאינו אורה נצמצם בית שהיא היראה ידי ועל פעולת',

רבותינו  כמאמר  ולעשות, לשמור  שהוא השי"ת כוונת פעולת יתפעל התורה ידי שעל חסדה,

כמ "ש  שהוא עביד, לדרתא ותרעא דרתא ליה דלית על חבל ב) לא (שבת לברכה זכרונם

כדי  עד חסד התורת לו מצמצמת שהיא המצמצם, כח  שם על ובית דירה נקראת שהיראה

דלית  על חבל כן ועל עובדות, לידי אותה להביא מעשה פרי ולהוציא לקיים שצריך שיעור 

לצמצם  בית לו שאין מאחר  כי עביד, לדרתא ותרעא היראה שהיא בית בחינת דרתא ליה

הבורא  כוונת פעולת בו שיפעול עד בו מוגבל שאינו למקום נכנס הוא התורה לשער  בכניסתו

מאחר לשומרה יכול אינו והוא ולעשות, לשמור  שהיא לישראל התורה בנתינת יתברך

הוא  כן ועל התורה, פעולת מציאת להתהוות לו הצריך שיעור  כפי מוגבלת אינה שלו שהתורה

שיראת  ידי על שאז היראה, שהיא בית לבחינת לבא צריך חכמתו שקודם בב' התורה פתיח '

שאין  וכל כאמור  קיום לכלל תבא פירוש פ"ג ), (אבות מתקיימת חכמתו לחכמתו קודמת חטאו

החסד  התפשטות גודל ידי על נתהוה כי מתקיימת, חכמתו אין לחכמתו קודמת חטאו יראת

ח "ו. מתקיימת ואינה הפעולה התהוות מציאות ביטול המצמצם מבלתי תורה של

שהיא  הברית וקיום ברית, נקראת שהתורה כא) יז, (שם יצחק את  אקים בריתי את וזהו ....

לתורה, קיום נעשה ידו שעל והצמצום היראה הוא יצחק, עם פירוש יצחק, את היא התורה

אל  מכח  שיוצא מתקיימת, חכמתו לחכמתו קודמת חטאו שיראת כל פ"ג ) (אבות וכמ "ש

עליו  אבינו אברהם כי אברהם, ידי  על יצחק עקידת היא זה ולסוד עובדא, לידי לבוא הפועל

אברהם  ח ) מא, (ישעי' הכתוב שאמר  כמו דורו, לבני מלמעלה החסד מדת המשיך השלום

ביטול  היה החסד אור  הופעת לגודל אך לעולם, והאהבה החסד מדת ידו על שנמשך אוהבי,

על  שנמשכה העליונה היראה יצחק פחד שהוא הגבורה  המשכת היה לכך הפעולה, מציאות

שעל להמשיך אברהם התחיל שכבר  החסד פעולת שיתקיים בכדי לעולם, יצחק פחד ידי ידי

לקבלו. המקבלים שיוכלו בכדי החסד צמצם יצחק
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וכאשר  ית "ש , אורו הוא  כי מהעולם  שלמעלה  אור בחינת  הוא  התורה  אור דהיינו:

אמנם  לקבלו, ביכולתו שאין זה  נעלה  באור מתדבק  הוא  אזי תורה  לומד האדם 

וכדי  בפועל, קיום  לו שיהיה  מעשה  לידי זה  אור להמשיך ביכולתו שיהיה  כדי

ועל  הזה , השפע  לקבל כלי איזה  בעצמו להכין עליו זה  אור לקבל יוכל שהאדם 

את  מצמצם  האדם  ית "ש , ממנו וענוה  רעדה  מתוך הביטול הרגש  שהוא  היראה  ידי

המגבילים  ודינים  גבורות  בבחינת  היא  היראה  כי מעשה , לידי שיבוא  באופן האור

ומכינה  הנפש  לתוך החודר הרגש  היא  היראה  שהרי הקיבול, כלי לפי האור את 

המעשה  לעולם  התורה  אור את  הממשכת  היא  ולכן ית "ש  אורו לקבל כלי להיות 

קדושתו  מפני ורצונו עצמו את  המבטל הגוף  ביטול רגש  היא  שהיראה  מפני ולגוף ,

ית "ש .

ז "ל זהו וכפירש "י  בפרשה, האמורים ועשו  יעקב  הם תולדות ז "ל שפירש "י 
כה) הזהר (כה, וכמאמר  הוולדו , ביום בשערותיו  ונגמר  שנעשה עשו  על
ע"ב) צא פסוק(ח "ג  כז)על כב, ביום (ויקרא תיכף  י ּולד ּכי  א ֹו־ עז  א ֹו־ כׂשב  ¥¨¦¦¥¤¤ׁשֹור 

הולדו , ביום נגמר  היותו  מפני  יומו  בן שור  נקרא  בשלימותו הולדו  נגמר שהגוף 

גופו, היא  השור של מהותו וכל הוולדתו, אדם ביום  כן שאין מהותו מה כי

הוולדו, ביום  באה  אינה  זו ורוח שבו, הקדושה  רוח חיות  הוא  האדם  של העיקרית 

כשמקיים  יותר ועוד התורה , לימוד ידי על יותר ואח"כ מילה , הברית  ידי על אלא 

להקראות  ראוי אינו ולכן לבניו תורה  שמלמד ידי על יותר ועוד התורה , מצוות  את 

שם  בזוה "ק  כדאיתא  שבו אדם  צורת  נשלמה  לא  עדיין כי שנולד ביום  אדם  .יא בתואר
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דאתגזר ,יא. עד דלעילא חילא עליה אתמנא לא דאתיליד נש בר  חזי, תא ב) צא אמור  (פרשת וז"ל

עליה  אתער  באורייתא לאתעסקא זכי דלעילא, דרוחא אתערותא עליה אתער  דאתגזר  כיון

זכי  ואתנסיב זכי יתיר , אתערותא עליה אתער  אורייתא, פקודי ועביד זכי יתיר , אתערותא

אבל  בכלא, שלים שלים, אדם הוא כדין הא קדישא דמלכא ארחוי לון ואוליף בנין ואוליד

שעתא  בההיא לה אית בסופא לה דאית חילא ההוא דאתילידת שעתא בההיא דאתילידת בהמה

שעיר או טלה או עגל יולד, כי עז או כבש או שור  כתיב כך ובגין עליה, ואתמנא דאתילידת

דאתיליד. בשעתא ליה אית לסופא ליה דאית ההוא עז או כשב או שור  אלא אתמר  לא גדי או

כיון  שימול, עד מלמעלה הקדושה עליו שורה אין נולד כאשר  אדם וראה, בא הדברים: תרגום

יותר , הקדושה רוח  בו מתעוררת בתורה לעסקו זוכה ואם הקדושה, רוח  עליו שורה שנמול

בנים  והוליד אשה ונשא זכה ואם יותר , הקדושה רוח  עליו שורה התורה מצוות וקיים זכה ואם

באותה  מיד נולדת כאשר  בהמה אבל בכל, שלם שלם, אדם הוא אזי התורה דרכי אותם ולמד

טלה  או עגל נאמר  לא ולכן בשלימות, זמן לאחר  לה שיהיה כוחה את לה יש שנולדת שעה



תולדות פרי טוהארץ פרשת

כמאמר אבל  נגמר , הוולדו  ביום הגשמים במדותיו  אדם ד,באמת (בראשית

וכסיל,ז) זקן מלך רבץ, חּטאת יג )לּפתח ד, בפסיקתא (קהלת וכדאיתא  . ©¤©©¨Ÿ¥
ח )זוטרתא  בעולם (נח  ננער שהוא  משעה  מנעוריו. רש "י יב רע  כונת  מובן זה  ולפי .

בפרשה , האמורים  ועשו יעקב  הם  - ואדם ולכן תולדות  אדם  נקרא כל הולדו  ביום
עשו .

ידוואח"כ  ופי ' עשו , בעקב  אוחזת ידו  שלו ,יעקב  התפיסה שכשרוצה היא 

על  לומר דרך ולכן בידו, משתמש  הוא  דבר באיזה  ולתפוס  לאחוז אדם 

המלכות  ומידת  יו"ד, אותיות  ד"ידו" ועוד "בידו", שהוא  ענין איזה  שתופס  אדם 

המלכות  מידת  ולכן התורה , באותיות  השגתם  כפי לנבראים  אורו השי"ת  גילוי ענינה 

ותפיסה , השגה  ענינה  כי "זאת " יו "ד,נקראת  שהיא  תתאה חכמה מידת שהיא 

תתאה  חכמה  נקראת  אלינו (=תחתונה)המלכות  שנתלבשה  כפי התורה  והיא  ,

עילאה  החכמה  של המלכות  מידת  והיא  אלינו המושגים  דהיינו (=עליונה)בלבושים  ,

התורה  במצוות  וכן השגתינו, כפי תתאה  החכמה  בלבוש  ה ' אור את  לנו מגלה  שהיא 

אדנ"י  שם  ולכן ממש , ובמעשה  בדיבור שנתלבשו המצוות  בציווי ה ' אור שנתלבש 

אלקותו  גילוי שהיא  המלכות  מידת  כי יו"ד, בסופו יש  המלכות  מידת  על שרומז

ממש במעשה  יתברך בהשם  השכל ושורש  החכמה  את  לגלות  כח בה  יש  בעולם ,

ממש , בהמעשה  החכמה  שיתלבש  ידו ,עד והמצוות וזהו  הק ' התורה  ידי שעל

ומפריש עליו לשלוט לו מניח ואינו עשיו בעקב  אוחז המלכות , בלבוש  שנתלבשו

הרע , אחדות מעצמו שהוא  אנכי  ומצות עילאה לחכמה יגיע ממנה כך ואחר 
יבין: והמבין פשוט.

והערות1 2הוספות

בו  שיתגבר  והכוח  שור , קרוי הוולדתו ביום שמיד עז, או כשב או שור  אלא גדי, או שעיר  או

כשנולד. מיד לו יש בסופו

משעת יב. או יצירה משעת  באדם, נתון מאימת הרע יצר  לרבי אנטונינוס לו אמר  וכן שם: ההמשך

למדני  זה דבר  אמר  יציאה, משעת אנטונינוס לו אמר  יצירה משעת אמר  שרבי פי על אף יציאה,

(בראשית  רובץ חטאת לפתח  דכתיב לעולם, שננער  משעה מנעוריו, מסייעו, ומקרא אנטונינוס

עכ"ל. ז) ד


