
פרי הארץ

פרשת תולדות

הרה"ק רבי
מנחם מענדל 

מויטעבסק

  
 

זי”ע



 

 
             

   

 
                 

0583268992

מערכת הגהה:

. . . . . . . . . . . íôðšíè

’ê šþõ

ðèò× ³îòîî×ô í¾¼³ êñíî í¾¼ ³îî®ôí

. . . . . . . . . . . . . . . óî®ô®íî þîêíí

’ë šþõ

ó−š−ð®ñ ³îî®ôí −¾þ¾ ³îñè³í

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ó−þîôèï

’è šþõ

í¾¼î ¼þô þî½ µþðë íðîë¼í þð½

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ëî¬ë−

è ±þêí −þõ ³îð−½ì³¾þîõô

³îðñî³ ³¾þõ
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þôêôëאשר התווך  עמוד  לפי  והמצוות , התורה  טעמי מהות  רבינו מבאר  זה 

האמונה היא האמיתית  והדביקות  האמונה אשר  תורתו, סובבת  פי  על 

כל  תכלית  היא  זו אשר  מהשגתו, שלמעלה באור  והדביקות  משיג  שאינו במה

ה'. ועבודת  והמצוות  התורה 

î−þëðëîנחלקים כולם והמצוות  התורה  באמת  כי רבינו מבאר  כאן אשר  הק'

כולה שכל  תורה שבשמים , תורה  ישנה  עיקריות , בחינות  לשני 

מיני  בכל  אלקות  אור  גילוי של  אופנים  כולה  כל  זו ותורה המלך , שעשועי  אלקות ,

שנועדו  ומשפטים חוקים  הם אשר  שבארץ, התורה  נשתלשלה וממנה  אופנים ,

השמים . מן לתורה  שיבא עד  ה', לדרך  האדם  את  להביא 

ðî½−î סובבת עליהם  אשר  התווך  עמודי שני  בין בחילוק  נכללים  אלו דרגות  שני

האדם כאשר  בתחילה  אשר  לך , יהיה  ולא  אנכי והם כולה , התורה כל 

הקליפות  כל  את  ממנו להסיר  בתחילה  היא  עבודתו כל  אזי הזה , בעולם  משוקע 

אור להשיג  אפשר  אי הגשמיות  מצד  כי אלוקים , קרבת  ממנו המונעות  והמחיצות 

כל  את  ממנו להסיר  האדם צריך  בתחילה ולכן כלל , השגה  בדרך  ית "ש  אלקותו

הם אשר  והמצוות , התורה  קיום  ידי על  נעשית  זו ופעולה  הגשמיות , המחיצות 

ונסתר נעלם באופן הוא  אליו השייכות  הזה  בעולם אך  ומצוחצח , צח אור  באמת 

את  מקיים  כאשר  האדם  בו נדבק שלמעלה , האלו מהאורות  אחד  שכל  מאוד ,

אורו. את  המסתיר  הדבר  מעשיית  שמונע  הלאו את  או כנגדו שמכוונת  המצוה 

óòôêעיקרם אשר  והמצוות , התורה  לפנימיות  להגיע זוכה שהאדם  לאחר 

מעצמו  שהוא  דהיינו התורה, למצוות  כלי להיות  יתהפך  עצמו שהאדם 

בקרב  הםיחפוץ ית "ש  מקרבתו  המונעים החטאים  כי ירגישו ואיבריו אלוקים , ת 

מתגלה ובהם  היות  ומפז  מזהב יותר  עליו חביבות  יהיו והמצוות  וכצואה , כטיט

ומצוחצח , צח אור  הוא  אשר  השמים, מן התורה את  לקבל  זוכה אזי  ית "ש , אורו 

האור של  ומרובים  שונים  גילויים הם שכולם  המצוות , כל  את  הכולל  פשוט אחדות 
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התורה ההוא , בעולם כי הקשת . גווני בכל  זכוכית  על  הזורחת  החמה דרך  על  הזה,

הממלא סוף  אין באור  גדולה  דביקות  של  שונים  שעשועים  כולם כל  הם  והמצוות 

עלמין. כל  וסובב עלמין כל 

šôî¼ëî,והידיעה ההכרה היא טוב שם הבעל  של  תורתו מיסודות  כי ידוע  יותר :

הממלא ית ' אלקותו אור  מציאות  את  יתברך  ה ' שהסתיר  הצמצום  כי

בלבד . המקבלים  בערך  הסתרה  רק הוא  העולמות , כל  את  וסובב העולמות  כל  את 

¼îð−îית "ש אלקותו כח והיא  הצמצום , בתוך  ית "ש  אורו  קו  נטע  שהקב"ה

את  לבטל  אפשר  ידו שעל  הכח שורש  והיא  העולמות , בכל  שמתגלה 

והאמונה הדעת  והבינה  החכמה  ידי על  ית ', לאורו והביטול  ההסתר  פעולת 

החושך  בתוך  המאיר  ית ' אורו מציאות  את  להשיג  אפשר  ידם שעל  האמיתית 

פנוי  אתר  לית  כי ולהגלות  לידע  מהצמצום, שלמעלה  סוף אין האור  את  והצמצום

אין  זה  ומטעם ית "ש , אורו אחדות  באמיתיות  אלא דבוקים  אינם והצדיקים  מיניה .

כלל . להצמצום שייכות  להם 

íòíîהיא והתפשטותה ית "ש , אורו  אחדות  הוא  כולה  התורה  כל  ששורש  מכיון

בחוקי  שנתלבש  א"ס האור  והוא  התורה , במצוות  שנתלבש  ית "ש  אורו קו

את  משיג אחד  שכל  נמצא  א "כ לקבלם , הנבראים  שיוכלו  כדי ודיניה  התורה 

מעלתו  מצד  שנמצא  ומי נמצא , שהוא הבחינה לפי נמצא שהוא  במקום התורה 

של  באופן בשפתו אליו מתגלית  התורה  גם  אזי התחתונים  עולמות  בעומק  ודרגתו

כלל , עוה "ז  לתאוות  שייכות  לו שאין  מי אבל  לעשות , לא ומה  לעשות  מה  עשיה 

שזיככו  לצדיקים המושג ומצוחצח צח  אור  הוא  התורה  אמיתיות  אליו  מתגלה אזי

ית "ש . אורו  לקבל  נפשותם  את 

í ±þêí −þõ ³îð−½ì³¾þîõô

’ê šþõ

óî®ô®íî þîêí ðèò× ³îòîî×ô í¾¼³ êñíî í¾¼ ³îî®ôí

íñêîÌ‰¯·‡ Ô· ˜ÁˆÈ ˙Â„ÏÂ˙(ËÈ ‰Î)ÌÈ¯ÂÓ‡‰ Â˘ÚÂ ·˜ÚÈ Ï"Ê È"˘¯ÈÙ .
Í¯„ ÏÚ ‡Â‰ ÔÈ�Ú‰ .‰˘¯Ù·(‡"Ú ‡Ï ˙·˘)‡·˘ ¯‚‰Ï ÏÏ‰ ˙·Â˘˙ ,
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,áééçîêéàä äù÷é ïë éô ìò óà

ïéàå íòè íäì ïéàù íé÷åçä âéùä

úåøòäå úåôñåä

המדרש5. לשון  עוד  צה )ועי ' ויגש כתיב (ב "ר  ...

אברהם  למד  ומהיכן  משמרתי , וישמור  באברהם

כליותיו  שתי  נעשו  אומר  שמעון  רבן  התורה, את

שכן  ומנין  תורה, נובעות והיו  מים של  כדים כשתי 

שנאמר  טז)הוא רבי (תהלים  וגו ', יסרוני  לילות אף

שנאמר  תורה, למד  מעצמו  אמר  יד )לוי  (משלי

יונתן  ר ' טוב, איש ומעליו  לב סוג  ישבע מדרכיו 

היה  תבשילין  עירובי  אפילו  אמר  הבירה שר 

שנאמר  יודע, כו)אברהם שמע (בראשית  אשר  עקב

וגו '. אברהם



ì³îðñî³ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

Ï"Ê¯ Â¯Ó‡ ¯˘‡Î ,Ô·ÂÈ Â�È¯·„ ÈÙÏ Ï·‡ .ÌÈ˜ÂÁ È¯‡˘Â(„ ËÈ ‰·¯ ¯·„Ó·)

ÌÈ˜ÂÁ‰ ÏÎ˘ ,‰˜ÂÁ ÌÈ¯Á‡ÏÂ ‰¯Ù ÈÓÚË ‰Ï‚Ó È�‡ ÍÏ ‰˘ÓÏ ¯Ó‡˘
ÈÙ ÏÚ ‰˙È‰ ‰‡È¯·‰ ÈÎ ,‰‡È¯·‰ ¯„Ò· ‰ÏÚÓÏ ˘¯Â˘Â ÌÚË Ì‰Ï ˘È
‡Ï Ï·‡ .‰˜ÂÁ ÌÈ¯Á‡Ï ÔÎÏ ‡„ ÏÈ·Ò ‡ÁÂÓ ÏÎ Â‡Ï ÈÎ ˜¯ ,‰¯Â˙‰
„ÓÂÚ ¯·„ ÍÏ ÔÈ‡˘ ‰"Ú Â�È·‡ Ì‰¯·‡Â ‰˘ÓÎ ÌÈÏÂ„‚· ‰¯Â˙ ‰¯·„
Ì˙ÚÈ„ÈÏ ˙ÂˆÓ ÌÏˆ‡ Ì‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ ÏÎ Ï·‡ ,‰˜ÂÁ ˙ÂÈ‰Ï Ì‰È�Ù·

:Ì˘¯˘Â ÌÓÚË Ì˙‚˘‰Â

øåàéá

äîåãà äøô åîë ,áééçî ìëù íåù

íé÷åç éøàùå גזירה נאמר שעליהם

כו'. מלפני היא

åøîà øùàë ,ïáåé åðéøáã éôì ìáà

äìâî éðà êì äùîì øîàù ì"æø

ä÷åç íéøçàìå äøô éîòè6.ìëù

íé÷åçääìòîì ùøåùå íòè íäì ùé

äúéä äàéøáä éë ,äàéøáä øãñá

,äøåúä ô"ò הוא בעוה"ז הבריאה סדר

העליונים  העולמות מציאות השתלשלות

גשמית  מצוה שכל  ונמשל , משל  דרך  על 

בעולם  שכלי ענין לה יש ומעשית

שלמעלה  אור גם לה ויש השכלי,

שלמעלה  בעולמות השכל  מהשגת

התבוננות  ידי על  וממילא מהשכל ,

כל  את להשיג אפשר הבריאה בשורש

ìéáñהתורה, àçåî ìë åàì éë ÷ø

,àãכח לו אין בגשמיות שמונח  מי

ורק המצוות, של  השכליות את להשיג

מתאוות  עצמם שהפשיטו הצדיקים

ëì.ä÷åçהעוה"ז, íéøçàì ï

äùîë íéìåãâá äøåú äøáã àì ìáà

ä"ò åðéáà íäøáàå שכינתה זה כינוי

לא  "חוקים" בשם אלו מצוות התורה

להם, ãîåòנאמר øáã êì ïéàù

ä÷åç úåéäì íäéðôá שורש אין

הם  אין וממילא מהם מוסתר החוקים

חוקה, בשם להם ìëנקראים ìáà

úåöî íìöà íä íé÷åçä כינוי שזה

מושגות, íúâùäåלמצוות íúòéãéì

úåøòäå úåôñåä

המדרש6. ו)ז "ל  יט חקת  פ ' פרה (רבה  אליך  ויקחו 

הקב"ה  לו  אמר  חנינא, ברבי  יוסי  א"ר  אדומה,

חקה, לאחר  אבל  פרה טעם מגלה אני  לך  למשה

כתיב הונא רב ג)דאמר  עה  מֹועד(תהלים  אּקח ִֵֶַּכי 

וכתיב אׁשּפט, מי ׁשרים ו)אני  יד  ּבּיֹום (זכריה  והיה ְְֲִִֵֶַָָָֹ

וקּפאֹון , יקפאון  יקר ֹות אֹור  ֿ יהיה לא ְְְִִֶַָָֹההּוא

בעוה"ז  מכם המכוסין  דברים כתיב, יקפאון 

דצפי , סמיא כהדין  לעוה"ב צופים להיות עתידים

טז)דכתיב מב  לא (ישעיה   ּבדר עורים ְְְְִִִֶֶַֹוהֹולכ ּתי 

מחׁש אׂשים אדריכם ֿ ידעּו לא [ּבנתיבֹות ְְְְִִִִֵַַָָָָָֹידעּו

וכתיב למי ׁשֹור ], ּומעקּׁשים לאֹור  (שם )לפניהם ְְֲִִִֵֶַַָ

אין  אעשה עזבּתים, ולא עׂשיתם הּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַָֹאּלה

לר "ע  עשיתי  שכבר  עשיתים, אלא כאן  כתיב

לר "ע  נגלו  למשה נגלו  שלא דברים וחביריו ,

י)וחביריו  כח  רבי (איוב  זה עינ ֹו ראתה ֿ יקר  וכל  ,ְְֲֵָָָָ

וחביריו . עקיבא

¬ ±þêí −þõ ³îð−½ì³¾þîõô

ñëêÌ‡ ,ÂÈ�ÙÏ ˙ÂˆÓÏ ÌÈ˜ÂÁ‰ ÂÎÙ‰˙È˘ ˙ÂÈ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ‰Ê ¯·„
ÏÎ Ï˘Ó Í¯„ ÏÚ ÂÏˆ‡ ÌÈ‚‰Â� Ì�È‡Â ÂÈ�ÙÓ ˙ÂˆÓ‰ ÏË·˙‰· ‡Ï
ÌÈÂ‡¯ ÂÏ‡ ˙Â¯‰Ê‡‰ ÔÈ‡˘ ·Â�‚˙ ‡Ï Û‡�˙ ‡Ï Áˆ¯˙ ‡Ï ,‰˘Ú˙ ‡Ï‰
˘Ó˙˘Ó Â�È‡˘ ,˙ÂÈÓ˘‚ ˙Â„Ó‰ ÏÎ ÌÚ Â˙Â‡˙ ˙¯È·˘ ˙ÓÁÓ ÂÈ�ÙÏ
ÂÏˆ‡ ÌÈÒÂ‡Ó Ì‰ ÂÈÎ¯ˆ ˙ÈÈ˘Ú ÏÎÂ ,Â„·Ï '‰Ï È˙Ï· ÏÏÎ ÂÎ¯ˆÏ ÌÓÚ
,Ì‰Ó ˜Á¯È˘ Ì„‡ ÌÂ˘Ï ¯È‰Ê‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡˘ ‰‡Âˆ‰Â ËÈË‰ ÍÂÏÎÏÎ

‰"ÚÓ‰ „Â„ ¯Ó‡ ‰Ê Í¯„ ÏÚÂ .ÒÂ‡ÈÓ‰ È�ÙÓ ‰˘ÚÈ ÈÎ‰ Â‡Ï· ÈÎÌÈÏ‰˙)

(·Î Ë˜ÌÈÏ‚Ó ,ÂÏˆ‡ ÌÈ‚‰Â� ˙ÂˆÓ‰ ÔÈ‡˘ ‰ÊÎ Ì„‡Ï ‰�‰ .È·¯˜· ÏÏÁ È·ÏÂ

øåàéá

:íùøùå íîòè

úåéäì øùôà éà äæ øáã ìáà

åéðôì úåöîì íé÷åçä åëôäúéù

החוקים, וטעם שורש לפניו שיתגלה

המצוות, לטעם והשגה שייכות לו  ויהיה

åéðôî úåöîä ìèáúäá àì íà

åìöà íéâäåð íðéàåשחלק דהיינו

אליו  שייך  אינו המצות של  המעשי

אלו. ממעשים ריחוקו êøãמרוב  ìò

çöøú àì ,äùòú àìä ìë ìùî שיש

פנים, הלבנת גם àìבו óàðú àì

,áåðâú,'וכו דעת גניבת גם בו שיש

åéðôì íéåàø åìà úåøäæàä ïéàù

úåãîä ìë íò åúåàú úøéáù úîçî

åëøöì íîò ùîúùî åðéàù úåéîùâ

,åãáì 'äì éúìá ììë בכל שמשתמש

במידת  כגון ה', לעבודת רק  ומידה מידה

לתאוותו  משתמש אינו שבנפשו החסד 

אינו  הגבורה ובמידת ה', לאהבת אלא

אלא  וכעסן מקפיד  להיות משתמש

הכל , וכן ה' בעבודת ìëåלהתגבר

åéëøö úééùò לשם שלא הגוף  צרכי

êåìëìëשמים åìöà íéñåàî íä

äàåöäå èéèä שלא דבר שכל  מפני ,

הרע רוח  עליו שורה שמים לשם נעשה

מאוסה, שהיא íéëéøöוטומאה íðéàù

éë ,íäî ÷çøéù íãà íåùì øéäæäì

äùòé éëä åàìáההרחקהéðôî

.ñåàéîä

ä"ò êìîä ãåã øîà äæ êøã ìòå

כב ) קט  éaø÷a.(תהלים ììç éaìå ואמרו ÀÄÄÈÇÀÄÀÄ
ד:)חז"ל  זרה עבודה ועי ' פ "ט , ברכות (ירושלמי 

דכן  רבינו ומפרש הרע , ליצר שהרגו

לאמיתות  להגיע  שזכה מי לכל  הוא

שהפשיט מפני הרע  יצר לו שאין הדעת

הרע ליצר ואין התאוות מכל  עצמו

דרבי  באבות שאיתא וכמו עליו, שליטה

לב )נתן אומר (פרק  פרטא  בן אלער רבי ,

להם  ונותן הרע  יצר מהם נוטל  צדיקים

בקרבי חלל  לבי שנאמר טוב , (תהלים יצר

כ"ב ) של ק "ט  הרע  יצר שגם דהיינו .

מורגש  כי הטוב , ליצר נתהפך  הצדיקים

צרכי  הוא שצרכיהם בבירור אצלם

נצחית. שהיא הנשמה

íéâäåð úåöîä ïéàù äæë íãàì äðä

íé÷åçä éîòè åì íéìâî ,åìöà
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äìâî éðà êì äùîì øîàù ì"æø

ä÷åç íéøçàìå äøô éîòè6.ìëù

íé÷åçääìòîì ùøåùå íòè íäì ùé

äúéä äàéøáä éë ,äàéøáä øãñá

,äøåúä ô"ò הוא בעוה"ז הבריאה סדר

העליונים  העולמות מציאות השתלשלות

גשמית  מצוה שכל  ונמשל , משל  דרך  על 

בעולם  שכלי ענין לה יש ומעשית

שלמעלה  אור גם לה ויש השכלי,

שלמעלה  בעולמות השכל  מהשגת

התבוננות  ידי על  וממילא מהשכל ,

כל  את להשיג אפשר הבריאה בשורש

ìéáñהתורה, àçåî ìë åàì éë ÷ø

,àãכח לו אין בגשמיות שמונח  מי

ורק המצוות, של  השכליות את להשיג

מתאוות  עצמם שהפשיטו הצדיקים

ëì.ä÷åçהעוה"ז, íéøçàì ï

äùîë íéìåãâá äøåú äøáã àì ìáà

ä"ò åðéáà íäøáàå שכינתה זה כינוי

לא  "חוקים" בשם אלו מצוות התורה

להם, ãîåòנאמר øáã êì ïéàù

ä÷åç úåéäì íäéðôá שורש אין

הם  אין וממילא מהם מוסתר החוקים

חוקה, בשם להם ìëנקראים ìáà

úåöî íìöà íä íé÷åçä כינוי שזה

מושגות, íúâùäåלמצוות íúòéãéì

úåøòäå úåôñåä

המדרש6. ו)ז "ל  יט חקת  פ ' פרה (רבה  אליך  ויקחו 

הקב"ה  לו  אמר  חנינא, ברבי  יוסי  א"ר  אדומה,

חקה, לאחר  אבל  פרה טעם מגלה אני  לך  למשה

כתיב הונא רב ג)דאמר  עה  מֹועד(תהלים  אּקח ִֵֶַּכי 

וכתיב אׁשּפט, מי ׁשרים ו)אני  יד  ּבּיֹום (זכריה  והיה ְְֲִִֵֶַָָָֹ

וקּפאֹון , יקפאון  יקר ֹות אֹור  ֿ יהיה לא ְְְִִֶַָָֹההּוא

בעוה"ז  מכם המכוסין  דברים כתיב, יקפאון 

דצפי , סמיא כהדין  לעוה"ב צופים להיות עתידים

טז)דכתיב מב  לא (ישעיה   ּבדר עורים ְְְְִִִֶֶַֹוהֹולכ ּתי 

מחׁש אׂשים אדריכם ֿ ידעּו לא [ּבנתיבֹות ְְְְִִִִֵַַָָָָָֹידעּו

וכתיב למי ׁשֹור ], ּומעקּׁשים לאֹור  (שם )לפניהם ְְֲִִִֵֶַַָ

אין  אעשה עזבּתים, ולא עׂשיתם הּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַָֹאּלה

לר "ע  עשיתי  שכבר  עשיתים, אלא כאן  כתיב

לר "ע  נגלו  למשה נגלו  שלא דברים וחביריו ,

י)וחביריו  כח  רבי (איוב  זה עינ ֹו ראתה ֿ יקר  וכל  ,ְְֲֵָָָָ

וחביריו . עקיבא
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אלו. ממעשים ריחוקו êøãמרוב  ìò

çöøú àì ,äùòú àìä ìë ìùî שיש

פנים, הלבנת גם àìבו óàðú àì

,áåðâú,'וכו דעת גניבת גם בו שיש

åéðôì íéåàø åìà úåøäæàä ïéàù

úåãîä ìë íò åúåàú úøéáù úîçî

åëøöì íîò ùîúùî åðéàù úåéîùâ

,åãáì 'äì éúìá ììë בכל שמשתמש

במידת  כגון ה', לעבודת רק  ומידה מידה

לתאוותו  משתמש אינו שבנפשו החסד 

אינו  הגבורה ובמידת ה', לאהבת אלא

אלא  וכעסן מקפיד  להיות משתמש
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åéëøö úééùò לשם שלא הגוף  צרכי

êåìëìëשמים åìöà íéñåàî íä

äàåöäå èéèä שלא דבר שכל  מפני ,
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מאוסה, שהיא íéëéøöוטומאה íðéàù

éë ,íäî ÷çøéù íãà íåùì øéäæäì

äùòé éëä åàìáההרחקהéðôî

.ñåàéîä

ä"ò êìîä ãåã øîà äæ êøã ìòå

כב ) קט  éaø÷a.(תהלים ììç éaìå ואמרו ÀÄÄÈÇÀÄÀÄ
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בקרבי חלל  לבי שנאמר טוב , (תהלים יצר
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−³îðñî³ ³¾þõ ³îð−½ì³¾þîõô

.˙ÂˆÓÏ ÌÈ˜ÂÁ‰ ÂÏ ÌÈ˘Ú�Â ÌÈ˜ÂÁ‰ ÈÓÚË ÂÏ

îíïîÏ"Ê Â�È˙Â·¯ Â¯Ó‡(·"Ú ‡Ò ‰„�)ÈÎ ,ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈÏ ˙ÂˆÓ‰ ÂÏË·˙È˘
'‰ ˙‡ ‰Ú„ ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ(Ë ‡È 'ÈÚ˘È)ÔÓ ˙¯Á‡ ‰¯Â˙ Ì‰Ï ‰È‰ÈÂ ,

øåàéá

.úåöîì íé÷åçä åì íéùòðå התורה

נקודות  טעמים כללים: חלקים ד ' בה יש

לשני  מתחלקים ובכללות אותיות, תגין
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האותיות, המה הצמצום כללות והנה וז "ל , ויגש,
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צורת  ולובש צורה פושט הפשיטות צמצום

מבין  כך  אחר  לחכמה, מצרף כי  אחרים, אותיות
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לאותיות  כאן  מכנים אנו  ולכן  הצמצום... ענין 
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חיות  הנה והן  אותיות, ידי  על  אם כי  שנברא דבר 

זה  טעם לומר  ואפשר  וקיומו ... דבר  אותו 
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אלף ואחר שנים, אלפי שבעת שישלמו

היצר  יתבטל  המשיח , ימות של  שנים

הארץ בכל  שימלא ידי על  לגמרי הרע 

ונגלה  מלבדו עוד  שאין האמת דעת

דבר, ה' פי כי יחדיו בשר כל  לעיני

התורה  לחיצוניות יהיה לא וממילא

"כלום  הגמרא ע "ד  ישראל , לבני שייכות

ביניכם" יש הרע  íäì,8יצר äéäéå

åéäé íé÷åçä ïî ,úøçà äøåú,úåöî

שהם  התורה טעמי להם שיתגלה

שייכות  לו שאין למי רק  כאמור מתגלים

הענין. לחיצוניות

÷ø äéäå ìéç ìà ìéçî êìåäùëå

äìòîì äìòîì מחיצוניות שיתפשט 
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ìëהתורה, ùøåù ìà òéâéù ãò

'ä éëðà àåäù úåöîäå äøåúä

,óåñ ïéàå èåùô úåãçà êéäìà

להכרה  להגיע  היא המצוות כל  תכלית

ואין  זולתו אפס  מלכינו אמת באמת כי

כח שום שאין רק  לא ממש, מלבדו עוד 

כלל  מציאות שום שאין אלא מבלעדו

בטלים  הברואים כל  כי ממנו, חוץ 

הבריאה  קודם שהיו כפי ממש לבוראם

השמש, בתוך  השמש זיו כביטול 

מצד  רק  הוא הנראית וההשתנות

בלבד , לעינינו שהוא והסתר הצמצום

éôðë äðéôøú íù åãîòá9 דהיינו

של  החיצוניות שהם ìëהלבושים

,íéìèá íìåëå íé÷åçäå úåöîä

åúåéäì òøä øöéä ìåèéá àåä éøäù

úìçúä íãå÷å äìòîì ãîåò

úåøòäå úåôñåä

סא :)בגמ'8. אומרת (נדה  זאת יוסף רב אמר  איתא

תנאים  במדרש ואיתא לבא, לעתיד  בטלות מצות

ט)לדברים לימות (יט ערים שלש עוד  לך  ויספת .

המשיח  לימות אומר  אתה מדבר . הכתוב המשיח

לבוא, לעתיד  אלא מדבר  אינו  או  מדבר , הכתוב

אמרת  לעתיד  הזא, המצוה כל  את תשמור  כי  ת"ל 

ת"ל מה הא לבוא, לעתיד  נוהגות מצות יש וכי 

הכתוב  המשיח לימות ער ' של ' עוד  לך  ויספת

בערי  אותן  מוסיפין  והיכן  ערים תשע ונמצאו  מדבר 

אבינו  לאברהם שנכרת והקדמוני  והקניזי  הקיני 

נכבשו . לא ועדין  ברית עליהן 

הריטב"א בחידושי  מבואר  ב )והענין  קנא  על(שבת  ,

ולא  זכות לא בהם שאין  המשיח ימות אלו  אוז "ל 

שיזכה  עניים ימצא שלא ז "ל  פרש"י  וז "ל , חובה

צדקה, להם יתן  לא אם ידם על  שיתחייב או  עמהם

בטלות  אינן  מצות לכ "ע דהא ז "ל  הוא כיוון  ויפה

אינו  בטלות מצות שאמרו  ומה כלל , המשיח לימות

נדה  במסכת וכדמוכח המתים, תחיית בזמן  אלא

ב ') כתבנהו (ס "א  ושם המת תכריכי  גבי  שם שנחלקו 

לימות  המצוות שביטול  מזה היוצא עכ "ל . בס"ד .

יהיה  לא המצוות שחיצוניות מפני  יהיה המשיח

שא  צדקה מצוות וכדוגמת המשיח, בימות שייך 

עניים. יהיו  לא כי  שייך  תהיה

כד .9. א, יחזקאל  פי  על 
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האדם  יתבונן  כאשר  אלוק, אחזה ומבשרי 

כלל , נחה ואינה המשוטטת מחשבתו  בתחילת

צורה, ולובש צורה פושט ושוב רצוא והחיות

השגת  אפשרות בלתי  כי  אותיות, צורת המה הכל 
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זה  טעם לומר  ואפשר  וקיומו ... דבר  אותו 
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נפתלי  כמאמר  הדבקות שם על  נקראת התפלה
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שהם  התורה טעמי להם שיתגלה

שייכות  לו שאין למי רק  כאמור מתגלים

הענין. לחיצוניות

÷ø äéäå ìéç ìà ìéçî êìåäùëå

äìòîì äìòîì מחיצוניות שיתפשט 

לחיצוניות  שייכות לו יהיה ולא העולם

ìëהתורה, ùøåù ìà òéâéù ãò

'ä éëðà àåäù úåöîäå äøåúä

,óåñ ïéàå èåùô úåãçà êéäìà

להכרה  להגיע  היא המצוות כל  תכלית

ואין  זולתו אפס  מלכינו אמת באמת כי

כח שום שאין רק  לא ממש, מלבדו עוד 

כלל  מציאות שום שאין אלא מבלעדו

בטלים  הברואים כל  כי ממנו, חוץ 

הבריאה  קודם שהיו כפי ממש לבוראם

השמש, בתוך  השמש זיו כביטול 

מצד  רק  הוא הנראית וההשתנות

בלבד , לעינינו שהוא והסתר הצמצום

éôðë äðéôøú íù åãîòá9 דהיינו

של  החיצוניות שהם ìëהלבושים

,íéìèá íìåëå íé÷åçäå úåöîä

åúåéäì òøä øöéä ìåèéá àåä éøäù

úìçúä íãå÷å äìòîì ãîåò

úåøòäå úåôñåä

סא :)בגמ'8. אומרת (נדה  זאת יוסף רב אמר  איתא

תנאים  במדרש ואיתא לבא, לעתיד  בטלות מצות

ט)לדברים לימות (יט ערים שלש עוד  לך  ויספת .

המשיח  לימות אומר  אתה מדבר . הכתוב המשיח

לבוא, לעתיד  אלא מדבר  אינו  או  מדבר , הכתוב

אמרת  לעתיד  הזא, המצוה כל  את תשמור  כי  ת"ל 

ת"ל מה הא לבוא, לעתיד  נוהגות מצות יש וכי 

הכתוב  המשיח לימות ער ' של ' עוד  לך  ויספת

בערי  אותן  מוסיפין  והיכן  ערים תשע ונמצאו  מדבר 
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כד .9. א, יחזקאל  פי  על 
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,ïéðî òøä øöéäå ,äàéøáä לעתיד

שהעולם  העולם אמיתיות יתגלה לבא

שום  שאין בריאתו, לפני כמו ממש הוא

הוא  יתברך  השם ורק  לאדם  מציאות

וכשמתברר  עת, בכל  נשמתו בו הנופח 

וחיות  מציאות שום לו שאין לאדם

מלבדו  עוד  אין כי הוא ומבין עצמי,

דבר, איזה לרצות יכול  לא בודאי ית"ש,

הוא. ומה הוא מי כי

íãå÷å úìéçúáù úîàá äðäå

êéäìà 'ä éëðà äùòä àåä äàéøáä

,äùòú àìä êë øçàå כאמור שהרי

היתה  שבתחילה הבריאה, סדר הוא כן

ולא  סוף  אין בבחינת נגלה א"ס  אחדותו

שלצורך  ורק  כלל , הסתר שום היה

שהוא  חדש ענין הקב "ה חידש הברואים

כפי  ונמצא האור, והעלם והסתר צמצום

מלמעלה  החיות השתלשלות הסדר

בחינת  הוא בתחילה השי"ת, מצד  למטה

הפשוט המצב  שהוא בגילוי א"ס  אחדות

הוא  צמצום של  המצב  ואילו והמוכרח ,

נרמז  זה וענין חדשה, ומציאות בריאה

ה' ה"אנכי קודם הדברות שבעשרת בכך 

הבלתי  האור של  הגילוי – אלקיך "

לך " יהיה ל "לא העולם, בגבולי מוגבל 

הישות  ביטול  של  התמידית העבודה –

אורו  על  המסתירות הקליפות והסרת

ית"ש.

úåéäì êéøö úåöîä úâùäá ìáà

êë øçàå òøî øåñ äìéçúá ,êôéäì

,áåè äùòå השם אור שכשממשיכים

צריך  הגשמי הזה בעולם יתברך 

לקבל  שיוכל  העולם את לזכך  בתחילה

מלמטה  הוא הסדר ובזה האור, את

àøtלמעלה, äìéçúá íãàä éøäùÆÆ
ãìeé íãà( יב יא äèîì,(איוב  åúâøãîå ÈÈÄÈÅ

äèî ה"לא מאמר את בתחילה לקיים

כל  את להסיר אחרים", אלקים לך  יהיה

ית"ש, אורו את המסתירות הכוחות

ùã÷ä ìò ìåçî óéñåäì êéøöå
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ãò äìòî äìòîì הפנימי אור שיתגלה

-.êé÷ìà 'ä éëðà

åäæå(.ל"א øééâúäì(שבת àáù øâäù

'éô - ìâø ìò äøåúä ìë ãåîìì äöø

äãîòäå íåé÷–,úçà רגל תיבת

שאיתא  כמו והעמדה, קיום  על  מרמז

א)בגמרא קיט  אשר (פסחים היקום כל  ואת ,

של  ממונו זה אלעזר רבי אמר ברגליהם,

רצה  והגר רגליו, על  שמעמידו אדם

הבריאה  כל  וחיות בשורש להתקשר

הנשמות  חלקי כל  את כולל  שהוא

íàוהעולמות, ,åãîì úîàá äðäå

'ä éëðà àåä ìëä ùøåù íðîà

,øëæðë êéäìà למדו אכן הזקן הלל 

היא  הבריאה כל  ושורש יסוד  שאמנם

ית"ש  אחדותו שהיא אלקיך  ה' אנכי

כמוך ", לרעך  "ואהבת במצות הנרמזת

מלבדו  עוד  שאין הקב "ה דביקות שהוא

מצוות  כל  משתלשלים ממנה אשר

השנואים  מעשים לעשות לא התורה

ית"ש  ממנו אותנו ומרחקים ,10לפניו

úâùä ïéáäì ìåëé äéä àì øâä ìáà

- äìéçú äìéìù êøãá àì íà éëðà

êì äéäé àì,åúâéøãî úåéä éðôî

äèî äèî äìéçú יכול היה שלא

גודל  מפני א"ס  אחדות אור השגת

בעודו  בפרט  שלו, הגוף  וטומאת ריחוקו

הנחש  מזוהמת מזוהם שגופו עכו"ם

קמ "ו.)הקדמון שיקבל (שבת ידי על  ורק  ,

עצמו  ויפריש לך  יהיה לא מצוות עליו

יוכל  אזי והסט "א זרה עבודה מטומאת

ה' דאנכי הקדושה אור עליו לחול 

àùåøéôאלקיך , êãéàå øîàù åäæå

úáäàå úåöî éë .øåîâ ìéæ לרעך

êøáçìכמוך , êì éðñã äî äìéìùäå

ãéáòú àì תעשה אל  עליך  ששנוא מה

äéäéלחברך , àìå éëðà úåöî àåä

.êì הקבלה להתחיל  צריך  דהיה וכאמור

שהיא  כו' עלך  דסני מה ממצוות

על  ורק  לך , יהיה לא כנגד  והיא השלילה

úåøòäå úåôñåä

שם:10. בשבת רש"י  לא כפירוש לחברך  סני  דעלך 

תעזוב אל  אביך  וריע ריעך  - כז)תעביד  זה (משלי

עליך שהרי  דבריו  על  תעבור  אל  הוא, ברוך  הקדוש

דבריך . על  חבירך שיעבור  שנאוי 
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äèî äèî äìéçú יכול היה שלא

גודל  מפני א"ס  אחדות אור השגת

בעודו  בפרט  שלו, הגוף  וטומאת ריחוקו

הנחש  מזוהמת מזוהם שגופו עכו"ם

קמ "ו.)הקדמון שיקבל (שבת ידי על  ורק  ,

עצמו  ויפריש לך  יהיה לא מצוות עליו

יוכל  אזי והסט "א זרה עבודה מטומאת

ה' דאנכי הקדושה אור עליו לחול 

àùåøéôאלקיך , êãéàå øîàù åäæå

úáäàå úåöî éë .øåîâ ìéæ לרעך

êøáçìכמוך , êì éðñã äî äìéìùäå

ãéáòú àì תעשה אל  עליך  ששנוא מה

äéäéלחברך , àìå éëðà úåöî àåä

.êì הקבלה להתחיל  צריך  דהיה וכאמור

שהיא  כו' עלך  דסני מה ממצוות

על  ורק  לך , יהיה לא כנגד  והיא השלילה

úåøòäå úåôñåä

שם:10. בשבת רש"י  לא כפירוש לחברך  סני  דעלך 

תעזוב אל  אביך  וריע ריעך  - כז)תעביד  זה (משלי

עליך שהרי  דבריו  על  תעבור  אל  הוא, ברוך  הקדוש

דבריך . על  חבירך שיעבור  שנאוי 
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Ï"Ê È"˘¯ÈÙÎÂ ‰˘¯Ù· ÌÈ¯ÂÓ‡‰(‰Î ,‰Î)ÂÈ˙Â¯Ú˘· ¯Ó‚�Â ‰˘Ú�˘ Â˘Ú ÏÚ
˜ÂÒÙ ÏÚ ¯‰Ê‰ ¯Ó‡ÓÎÂ ,Â„ÏÂÂ‰ ÌÂÈ·(ÊÎ ,·Î ‡¯˜ÈÂ)ÈÎ ÊÚ Â‡ ·˘Î Â‡ ¯Â˘

,Â„ÏÂ‰ ÌÂÈ· ¯Ó‚� Â˙ÂÈ‰ È�ÙÓ ÂÓÂÈ Ô· ¯Â˘ ‡¯˜� Â„ÏÂ‰ ÌÂÈ· ÛÎÈ˙ „ÏÂÈ
¯Ó‚� Â„ÏÂÂ‰ ÌÂÈ· ÌÈÓ˘‚‰ ÂÈ˙Â„Ó· Ì„‡ ˙Ó‡· Ï·‡ ,Ì„‡ ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó

øåàéá

לרעך  ואהבת מצוות לקבל  יוכל  זה ידי

ה' אנכי מצות בעצם שהיא כמוך 

ì"æ,אלקיך , é"ùøô úðáäëå רע ֲֵוז"ל 

אל ּֿתעזב  אבי י )ורע  כז הקב "ה,(משלי  זה ְֲִֵַַַָֹ

שנאוי  עליך  שהרי דבריו על  תעבור אל 

עכ "ל  דבריך  על  חבירך  .11שיעבור

íäøáà ïa ÷çöé úãìBz älàå åäæåÀÅÆÀÉÄÀÈÆÇÀÈÈ
,äàéøáä øãñ àåäù÷çöé ùåøéôå

íäøáà ïá ,úåøåáâå íåöîö àåäù

èåùô úåãçàå íéãñç àåäù זח "ג (עיין

ע "א) סדר ,שב  זהו  תולדות, ואלה כלומר

היתה  עבודתו אשר יצחק  אשר הבריאה,

קודם  מרע , סור בחינת וגבורות, ביראה

חסדים  שהיא אברהם של  לעבודתו

אלקיך , ה' אנכי יט )בבחינת ט , (בראשית

,õøàä ìë äöôð äìàîe משם ÅÅÆÈÀÈÈÈÈÆ
הנבראים. כל  אל  החיות השתלשלות

á÷òé íä úåãìåú ì"æ é"ùøéôù åäæ

é"ùøéôëå ,äùøôá íéøåîàä åùòå

ì"æ(כה øîâðå(כה, äùòðù åùò ìò

øîàîëå ,åãìååä íåéá åéúåøòùá

øäæä( ע "ב צא åñô÷(ח "ג ìò(כז כב , (ויקרא

óëéú ãìeé ék æòÎBà áNëÎBà øBLÆÆÅÄÄÈÅ
éðôî ,åîåé ïá øåù àø÷ð åãìåä íåéá

,åãìåä íåéá øîâð åúåéä נגמר הגוף 

שכל  ומכיון  הוולדתו, ביום בשלימותו

נקרא  לכן גופו היא השור של  מהותו

íãàשור, ïë ïéàù äî מהותו

úåøòäå úåôñåä

המדרש11. יומתק רש"י  כז)ולדברי  פרשה  יתרו (רבה 

הה"ד  יתרו , כז)וישמע אל(משלי אביך  ורע רעך 

כד "א ב"ה הקדוש זה רעך  קכב )תעזוב, (תהלים 

שנא ' אברהם זה אביך  ורע ורעי , אחי  (ישעיה למען 

תן מא ) עזבת ואם תעזוב אל  אוהבי , אברהם זרע

זה  אידם ביום אחיך  לבית תכנס שלא דעתך 

מה  מובן  אינו  ולכאורה עכ "ל , ועשו , ישמעאל 

ורבינו  רש"י  דברי  ולפי  לסיפא, רישא בין  השייכות

לך , יהיה ולא אנכי  הוא התורה כל  דיסוד  מובן ,

מצוות  על  עברנו  אם גם כי  הקב"ה, לנו  אומר  לזה

היא  לגוף המושג  שכליותה שיסוד  אלקיך  ה' אנכי 

תעזוב, אל  אביך  ורע רעך  - כמוך  לרעך  ואהבת

לא  והוא כו ' עלך  דסני  מאי  אל  נעבור  לא אזי 

לבית  נכנס לא ולכן  זרה, עבודה דהיינו  לך  יהיה

הנוצרים  הם ועשיו  ישמעאל  של  אידם

והמוסלמים.

î¬ ±þêí −þõ ³îð−½ì³¾þîõô

¯Ó‡ÓÎ(Ê ,„ ˙È˘‡¯·)ÏÈÒÎÂ Ô˜Ê ÍÏÓ ,ı·Â¯ ˙‡ËÁ Á˙ÙÏ(‚È ,„ ˙Ï‰˜)ÌÂÈ· ÔÎÏÂ .
‡È‰ Â„È 'ÈÙÂ ,Â˘Ú ·˜Ú· ˙ÊÁÂ‡ Â„È ·˜ÚÈ ÍÎ ¯Á‡Â .Â˘Ú ‡¯˜� Â„ÏÂ‰

øåàéá

הקדושה  רוח  הוא האדם של  העיקרית

הוולדו, ביום באה אינה זו ורוח  שבו,

מצוות  קיום ידי על  בו נשלמת אלא

להקראות  ראוי אינו ולכן התורה,

לא  עדיין כי שנולד  ביום אדם בתואר

כדאיתא  שבו אדם צורת נשלמה

שם  .12בזוה"ק 

íééîùâä åéúåãîá íãà úîàá ìáà

øîàîë ,øîâð åãìååä íåéá,ד (בראשית

õáø,ז) úàhç çútì(יג ד, Cìn(קהלת ÇÆÇÇÈÉÅÆÆ
,ìéñëe ï÷æ(יג ד, וכדאיתא (קהלת . ÈÅÀÄ

זוטרתא ח )בפסיקתא מנעוריו.(נח  רע 

בעולם  ננער שהוא זה 13משעה ולפי .

יעקב הם - תולדות רש"י כונת מובן

בפרשה, האמורים אדם ïëìåועשו כל 

åùòואדם àø÷ð åãìåä íåéá שהוא

גופו. תאוות מצד  ונגמר, עשוי

á÷òé êë øçàå(כו כה, BãéåÀÈ(בראשית
'åãé' ùåøéôå ,åNò á÷òa úæçààéä ÉÆÆÇÂÅÅÈ

,åìù äñéôúä לאחוז אדם שכשרוצה

בידו, משתמש הוא דבר באיזה ולתפוס 

איזה  שתופס  אדם על  לומר יש ולכן

אותיות  ד "ידו" ועוד  "בידו", שהוא ענין

גילוי  ענינה המלכות ומידת יו"ד ,

השגתם  כפי לנבראים אורו השי"ת

המלכות  מידת ולכן התורה, באותיות

ותפיסה, השגה ענינה כי "זאת" נקראת

äàúú äîëç àéäù המלכות מידת ,

úåøòäå úåôñåä

ב )וז "ל 12. צא  אמור  דאתיליד(פרשת  נש בר  חזי , תא

כיון  דאתגזר , עד  דלעילא חילא עליה אתמנא לא

זכי  דלעילא, דרוחא אתערותא עליה אתער  דאתגזר 

יתיר , אתערותא עליה אתער  באורייתא לאתעסקא

אתערותא  עליה אתער  אורייתא, פקודי  ועביד  זכי 

לון  ואוליף בנין  ואוליד  זכי  ואתנסיב זכי  יתיר ,

שלים, אדם הוא כדין  הא קדישא דמלכא ארחוי 

שעתא  בההיא דאתילידת בהמה אבל  בכלא, שלים

לה  אית בסופא לה דאית חילא ההוא דאתילידת

כך ובגין  עליה, ואתמנא דאתילידת שעתא בההיא

או  טלה או  עגל  יולד , כי  עז  או  כבש או  שור  כתיב

עז  או  כשב או  שור  אלא אתמר  לא גדי  או  שעיר 

דאתיליד . בשעתא ליה אית לסופא ליה דאית ההוא

אין  נולד  כאשר  אדם וראה, בא הדברים: תרגום

כיון  שימול , עד  מלמעלה הקדושה עליו  שורה

לעסקו  זוכה ואם הקדושה, רוח עליו  שורה שנמול 

זכה  ואם יותר , הקדושה רוח בו  מתעוררת בתורה

יותר , הקדושה רוח עליו  שורה התורה מצוות וקיים

דרכי  אותם ולמד  בנים והוליד  אשה ונשא זכה ואם

בהמה התו  אבל  בכל , שלם שלם, אדם הוא אזי  רה

את  לה יש שנולדת שעה באותה מיד  נולדת כאשר 

לא  ולכן  בשלימות, זמן  לאחר  לה שיהיה כוחה

או  שור  אלא גדי , או  שעיר  או  טלה או  עגל  נאמר 

והכוח  שור , קרוי  הוולדתו  ביום שמיד  עז , או  כשב

כשנולד . מיד  לו  יש בסופו  בו  שיתגבר 

יצר 13. לרבי  אנטונינוס לו  אמר  וכן  שם: ההמשך 

משעת  או  יצירה משעת באדם, נתון  מאימת הרע

לו  אמר  יצירה משעת אמר  שרבי  פי  על  אף יציאה,

למדני  זה דבר  אמר  יציאה, משעת אנטונינוס

שננער  משעה מנעוריו , מסייעו , ומקרא אנטונינוס

רובץ חטאת לפתח דכתיב ז)לעולם, ד  (בראשית 

עכ "ל .
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Ï"Ê È"˘¯ÈÙÎÂ ‰˘¯Ù· ÌÈ¯ÂÓ‡‰(‰Î ,‰Î)ÂÈ˙Â¯Ú˘· ¯Ó‚�Â ‰˘Ú�˘ Â˘Ú ÏÚ
˜ÂÒÙ ÏÚ ¯‰Ê‰ ¯Ó‡ÓÎÂ ,Â„ÏÂÂ‰ ÌÂÈ·(ÊÎ ,·Î ‡¯˜ÈÂ)ÈÎ ÊÚ Â‡ ·˘Î Â‡ ¯Â˘

,Â„ÏÂ‰ ÌÂÈ· ¯Ó‚� Â˙ÂÈ‰ È�ÙÓ ÂÓÂÈ Ô· ¯Â˘ ‡¯˜� Â„ÏÂ‰ ÌÂÈ· ÛÎÈ˙ „ÏÂÈ
¯Ó‚� Â„ÏÂÂ‰ ÌÂÈ· ÌÈÓ˘‚‰ ÂÈ˙Â„Ó· Ì„‡ ˙Ó‡· Ï·‡ ,Ì„‡ ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó

øåàéá

לרעך  ואהבת מצוות לקבל  יוכל  זה ידי

ה' אנכי מצות בעצם שהיא כמוך 

ì"æ,אלקיך , é"ùøô úðáäëå רע ֲֵוז"ל 

אל ּֿתעזב  אבי י )ורע  כז הקב "ה,(משלי  זה ְֲִֵַַַָֹ

שנאוי  עליך  שהרי דבריו על  תעבור אל 

עכ "ל  דבריך  על  חבירך  .11שיעבור

íäøáà ïa ÷çöé úãìBz älàå åäæåÀÅÆÀÉÄÀÈÆÇÀÈÈ
,äàéøáä øãñ àåäù÷çöé ùåøéôå

íäøáà ïá ,úåøåáâå íåöîö àåäù

èåùô úåãçàå íéãñç àåäù זח "ג (עיין

ע "א) סדר ,שב  זהו  תולדות, ואלה כלומר

היתה  עבודתו אשר יצחק  אשר הבריאה,

קודם  מרע , סור בחינת וגבורות, ביראה

חסדים  שהיא אברהם של  לעבודתו

אלקיך , ה' אנכי יט )בבחינת ט , (בראשית

,õøàä ìë äöôð äìàîe משם ÅÅÆÈÀÈÈÈÈÆ
הנבראים. כל  אל  החיות השתלשלות

á÷òé íä úåãìåú ì"æ é"ùøéôù åäæ

é"ùøéôëå ,äùøôá íéøåîàä åùòå

ì"æ(כה øîâðå(כה, äùòðù åùò ìò

øîàîëå ,åãìååä íåéá åéúåøòùá

øäæä( ע "ב צא åñô÷(ח "ג ìò(כז כב , (ויקרא

óëéú ãìeé ék æòÎBà áNëÎBà øBLÆÆÅÄÄÈÅ
éðôî ,åîåé ïá øåù àø÷ð åãìåä íåéá

,åãìåä íåéá øîâð åúåéä נגמר הגוף 

שכל  ומכיון  הוולדתו, ביום בשלימותו

נקרא  לכן גופו היא השור של  מהותו

íãàשור, ïë ïéàù äî מהותו

úåøòäå úåôñåä

המדרש11. יומתק רש"י  כז)ולדברי  פרשה  יתרו (רבה 

הה"ד  יתרו , כז)וישמע אל(משלי אביך  ורע רעך 

כד "א ב"ה הקדוש זה רעך  קכב )תעזוב, (תהלים 

שנא ' אברהם זה אביך  ורע ורעי , אחי  (ישעיה למען 

תן מא ) עזבת ואם תעזוב אל  אוהבי , אברהם זרע

זה  אידם ביום אחיך  לבית תכנס שלא דעתך 

מה  מובן  אינו  ולכאורה עכ "ל , ועשו , ישמעאל 

ורבינו  רש"י  דברי  ולפי  לסיפא, רישא בין  השייכות

לך , יהיה ולא אנכי  הוא התורה כל  דיסוד  מובן ,

מצוות  על  עברנו  אם גם כי  הקב"ה, לנו  אומר  לזה

היא  לגוף המושג  שכליותה שיסוד  אלקיך  ה' אנכי 

תעזוב, אל  אביך  ורע רעך  - כמוך  לרעך  ואהבת

לא  והוא כו ' עלך  דסני  מאי  אל  נעבור  לא אזי 

לבית  נכנס לא ולכן  זרה, עבודה דהיינו  לך  יהיה

הנוצרים  הם ועשיו  ישמעאל  של  אידם

והמוסלמים.

î¬ ±þêí −þõ ³îð−½ì³¾þîõô
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‡È‰ Â„È 'ÈÙÂ ,Â˘Ú ·˜Ú· ˙ÊÁÂ‡ Â„È ·˜ÚÈ ÍÎ ¯Á‡Â .Â˘Ú ‡¯˜� Â„ÏÂ‰

øåàéá

הקדושה  רוח  הוא האדם של  העיקרית

הוולדו, ביום באה אינה זו ורוח  שבו,

מצוות  קיום ידי על  בו נשלמת אלא

להקראות  ראוי אינו ולכן התורה,

לא  עדיין כי שנולד  ביום אדם בתואר

כדאיתא  שבו אדם צורת נשלמה

שם  .12בזוה"ק 

íééîùâä åéúåãîá íãà úîàá ìáà

øîàîë ,øîâð åãìååä íåéá,ד (בראשית

õáø,ז) úàhç çútì(יג ד, Cìn(קהלת ÇÆÇÇÈÉÅÆÆ
,ìéñëe ï÷æ(יג ד, וכדאיתא (קהלת . ÈÅÀÄ

זוטרתא ח )בפסיקתא מנעוריו.(נח  רע 

בעולם  ננער שהוא זה 13משעה ולפי .

יעקב הם - תולדות רש"י כונת מובן

בפרשה, האמורים אדם ïëìåועשו כל 

åùòואדם àø÷ð åãìåä íåéá שהוא

גופו. תאוות מצד  ונגמר, עשוי

á÷òé êë øçàå(כו כה, BãéåÀÈ(בראשית
'åãé' ùåøéôå ,åNò á÷òa úæçààéä ÉÆÆÇÂÅÅÈ

,åìù äñéôúä לאחוז אדם שכשרוצה

בידו, משתמש הוא דבר באיזה ולתפוס 

איזה  שתופס  אדם על  לומר יש ולכן

אותיות  ד "ידו" ועוד  "בידו", שהוא ענין

גילוי  ענינה המלכות ומידת יו"ד ,

השגתם  כפי לנבראים אורו השי"ת

המלכות  מידת ולכן התורה, באותיות

ותפיסה, השגה ענינה כי "זאת" נקראת

äàúú äîëç àéäù המלכות מידת ,

úåøòäå úåôñåä

ב )וז "ל 12. צא  אמור  דאתיליד(פרשת  נש בר  חזי , תא

כיון  דאתגזר , עד  דלעילא חילא עליה אתמנא לא

זכי  דלעילא, דרוחא אתערותא עליה אתער  דאתגזר 

יתיר , אתערותא עליה אתער  באורייתא לאתעסקא

אתערותא  עליה אתער  אורייתא, פקודי  ועביד  זכי 

לון  ואוליף בנין  ואוליד  זכי  ואתנסיב זכי  יתיר ,

שלים, אדם הוא כדין  הא קדישא דמלכא ארחוי 

שעתא  בההיא דאתילידת בהמה אבל  בכלא, שלים

לה  אית בסופא לה דאית חילא ההוא דאתילידת

כך ובגין  עליה, ואתמנא דאתילידת שעתא בההיא

או  טלה או  עגל  יולד , כי  עז  או  כבש או  שור  כתיב

עז  או  כשב או  שור  אלא אתמר  לא גדי  או  שעיר 

דאתיליד . בשעתא ליה אית לסופא ליה דאית ההוא

אין  נולד  כאשר  אדם וראה, בא הדברים: תרגום

כיון  שימול , עד  מלמעלה הקדושה עליו  שורה

לעסקו  זוכה ואם הקדושה, רוח עליו  שורה שנמול 

זכה  ואם יותר , הקדושה רוח בו  מתעוררת בתורה

יותר , הקדושה רוח עליו  שורה התורה מצוות וקיים

דרכי  אותם ולמד  בנים והוליד  אשה ונשא זכה ואם

בהמה התו  אבל  בכל , שלם שלם, אדם הוא אזי  רה

את  לה יש שנולדת שעה באותה מיד  נולדת כאשר 

לא  ולכן  בשלימות, זמן  לאחר  לה שיהיה כוחה

או  שור  אלא גדי , או  שעיר  או  טלה או  עגל  נאמר 

והכוח  שור , קרוי  הוולדתו  ביום שמיד  עז , או  כשב

כשנולד . מיד  לו  יש בסופו  בו  שיתגבר 

יצר 13. לרבי  אנטונינוס לו  אמר  וכן  שם: ההמשך 

משעת  או  יצירה משעת באדם, נתון  מאימת הרע

לו  אמר  יצירה משעת אמר  שרבי  פי  על  אף יציאה,

למדני  זה דבר  אמר  יציאה, משעת אנטונינוס

שננער  משעה מנעוריו , מסייעו , ומקרא אנטונינוס

רובץ חטאת לפתח דכתיב ז)לעולם, ד  (בראשית 

עכ "ל .
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øåàéá

תתאה חכמה והיא (=תחתונה)נקראת ,

בלבושים  אלינו שנתלבשה כפי התורה

האנושי, בשכל  דהיינו אלינו המושגים

ה' אור את לנו מגלה שהיא דהיינו

וכן  השגתינו, כפי החכמה בלבוש

בציווי  ה' אור שנתלבש התורה במצוות

ובמעשה, בדיבור שנתלבשו המצוות

,ã"åé àéäù מידת על  שרומז אדנ"י שם

על  המורה יו"ד  בסופו יש המלכות

גילוי  שהיא המלכות מידת כי חכמה,

את  לגלות כח  בה יש בעולם, אלקותו

יתברך  בהשם השכל  ושורש החכמה

החכמה  שיתלבש עד  ממש במעשה

ממש, åãé,בהמעשה åäæå ידי שעל 

בלבוש  שנתלבשו והמצוות הק ' התורה

מניח ואינו עשיו בעקב  אוחז המלכות,

הרע , מעצמו ומפריש עליו לשלוט  לו

äàìéò äîëçì òéâé äðîî êë øçàå

èåùô úåãçà àåäù éëðà úåöîå.

:ïéáé ïéáîäå


