
כד' בראשית פרק כה פס
֥ה ת ּנ  ֶדת ְוהִּ יָה ָלֶלֶ֑ ְמְל֥אּו ָיֶמֶ֖ הּ ַוּיִּ ְטָנָֽ בִּ ֶ֖ם ּבְ :ֹומִּ

כז' בראשית פרק לח פס
֥ה ְתא ּנ  ֶּ֑ה ְוהִּ ְדּתָ ת לִּ ֵ֣ ע  ֶ֖י ּבְ הּ ַוְיהִּ ְטָנָֽ בִּ ֶ֖ים ּבְ :ֹומִּ

סגפרשת תולדות פרשה ( וילנא)רבה בראשית 

,  להלן חסרים וכאן מלאים, וימלאו ימיה ללדת
,  פרץ וזרח שניהם צדיקים, להלן כתיב תאומים

וכאן תומים יעקב צדיק ועשו רשע



שם משמואל בראשית פרשת תולדות

יש להתבונן מדוע נבראו יעקב ועשו תאומים  דהנה
לרבקה צער גדול מאד עד אשר ' כ הי"בבטן אחת ושע

אף אחר השתוקקותה  , נתעברתילא הלואיאמרה 
ועתה אמרה  , ז"ושהוצרכו שניהם להתפלל ע, לבנים
הצער  ' הישבודאיאין זה כי אם , נתעברתילא הלואי

אף שנשים  , עד דכדוכה של נפשמאדגדול מאד 
זה  ' לא היובודאי, צדקניות לא היו בפתקתה של חוה

:במקרה ודרך נשים

ה"זצללהר"אדומוק אבי "י מאמר כ"ונראה לפרש עפ
שיעקב ועשו הם כדמיון עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע



אור המאיר בראשית פרשת תולדות

בכדי לקבל  , שתכלית הבריאה רק בשביל ישראל, כי נודע כבר
במה שימאסו ברע , תוספת תענוג ושעשועים מעם קרובו ישראל

גבול  , וממילא מוכרח להיות בחינת רע בעולם, ויבחרו בטוב
בכדי שיוכר שלימותם וטובתם של  , הרשע לעומת גבול הקדושה

כי  , ל"לכוונה הנ, ולכן יעקב ועשו היו תומים בבטן המלאה, ישראל
עיקר  היתהאשר בשבילו , באמת כמו שיעקב צורך בעולם

אמנם עיקר  , להיות עומד לנגדו, כמו כן היה צורך בעשו, הבריאה
,  מצידוועשו אחיו בא , עלה יעקב במחשבה הקדומה, הרצון והחפץ

,  הוא עשו, מוכרח לברוא גם כן את קליפה לפרי, כלומר מצד יעקב
בראשית  )ולכן כתיב , יקבל שעשועים מיעקב, בכדי שעל ידי עשו

של עולם חסר מאחד  שאלופולהורות ', תומים חסר א( כד, כה
להיות לו  , ועיקר רצונו כי אם ביעקב בחר לו יה, והוא עשו, מהם

,  תאומים מלא באלף( ז"כ, בראשית לח)ובתמר כתיב , לעם סגולה
של עולם בשניהםאלופוורצונו של , להיותם שניהם צדיקים



דרוש ג-ערבי נחל בראשית תולדות 

,  י"פירש רש, יפרדוושני לאומים ממעיך ' כושני גוים 
ירצה על פי מה  . 'כוהם נפרדים זה לצדקו המעיםמן 

ה  "דה"בהגתולדות ' תורה שבכתב פ)ה "שכתב של
הכי הוכרח יעקב ועשו להיות תאומים  דמשום( כ"ע

ועשו  , שיהיה יעקב כולו טובי"השכי רצה ', בבטן א
לכן  ... ורעבהיות נתערב טוב , וזה אי אפשר, כולו רע

וימשוך יעקב ליצירתו כל , הוכרח שיהיו תאומים
דקאמרוהיינו ... הרעועשו ימשוך לעצמו כל , הטוב

זה לצדקו  יפרדושלך המעיםי "ל ע"ר, יפרדוממעיך 
שני  ' ולכן היות התנגדות כזה בבטן א, וזה לרשעו

מן הקצה אל הקצההפכיים



ישראל קדושים אות ז-צדוק הכהן מלובלין ' ר

דהכלשמצד דמיון העולם הזה היה נראה תחילה 
והדר חשוכאלעשו כי כך ברייתו של עולם ברישא 

כן דעל( א' ב)כמו שאמרו בריש ברכות נהורא
שמע הקריאתהקדימו קריאת שמע של ערבית כי 

על זה היה עיקר ברייתו של  היחודשהוא הכרת 
וברישא צריך להכיר מתוך החושך  ... עולם

לעומת  דזהוההעלם כי זה היה כל ענין הבריאה 
וזה כל האדם . ממש זה דומה לזהאלהיםזה עשה 

בעולם הזה להכיר ולהבדיל הטוב מן הרע וזהו  
. ויעקבדעשוהאחוה



כי אין לך שום צדיק שלא יהיה לו כנגדו חבר רשע  
שהוא מחובר בהתחברות לו מצד הזה לעומת זה 

ומצד הערבוביא דטוב ורע . שעשה האלהים
שנעשה אחר חטא אדם הראשון יש בכל אחד 

כל ( ו א"ט)ועל זה אמרו בחגיגה . עירוב טוב ורע
זכה צדיק נוטל חלקו וחלק חבירו  ' אחד יש לו וכו

נתחייב רשע נוטל חלקו וחלק חבירו . בגן עדן
ולא לחינם קראוהו חבירו על כרחך דיש , בגיהנום

להם חיבור יחד דעל ידי כן אחד יוכל ליטול חלק 
:חבירו זה בטוב וזה בהיפוך



פרי צדיק קדושת שבת מאמר ד-צדוק הכהן מלובלין ' ר

היו יעקב ועשו זה לעומת זה וניצוחו למלאכו היינו שכבר קלט כל וכך 
חלק הטוב שבו ונתן לו איזה מעט ושמץ רע שהיה בו על ידי הנגיעה  

היינו שאף שהוא היה שלם לגמרי מכל מקום מצד זרעו  . יריכובכף 
שיש בזרע יעקב לדורותיו מה שהיה לשרו של עשו טענה ונגיעה  

אבל עם כל זה נצחו שאף שנשה הירך ממקומו לא ניתק לגמרי . בהם
ואז זכה לשם ישראל כי  ... מצלעתורק גרם צליעה לשעה וסוף נתרפא 

.  עשו ושרובכחשקלט כל הטוב וחלק גן עדן שהיה בלוע ' שרית וגו
שלו הוריש לעשו על ידי הדורון ששלח לו שהוא  גיהנוםוהרע וחלק 

. עליו כל עוונות בני ישראל לארץ גזירהשישאדוגמת השעיר עזאזל 
שנפרד הרע מהטוב  המדברההיינו לחלק עשו איש שדה לעזאזל 

ואז אחר כך כשבא שלם עיר שכם שנתרפא  . והולך למקום שהוא שייך
ושהיה  . ולא חיסר כלום מהדורון שלא נתן אלא השייך לעשומצלעתו

.הוא שלם בשלימותושישארראוי ומוכרח שיצא ממנו כדי 



פרי צדיק קדושת שבת מאמר ז-צדוק הכהן מלובלין ' ר

ה שזכה להיות אב אומה הישראלית "אבינו עויעקב 
כלל וכמו  נדחמהם ידחשלימה כולו זרע אמת לא שמטתו
ריח  ( ז"כ, ז"בראשית כ)על פסוק ( ז א"סנהדרין ל)שאמרו 

דגם פושעי ישראל מלאים מצוות . ריח בוגדיו, בגדיו
ויש לו דביקות  . ואף על פי שחטא ישראל הוא. כרימון

הוא תיקן מצד עצמו כל החטא  . בתוכינובחיי עולם שנטע 
שהשעיר נושא  . האכילהבתאותהראשון שבפועל דאדם
שהוא הפריד כל הרע ומסר לעשו שהוא חלק  . עוונותםכל 

ורע הבא על ידי  דטובהרע שבא עמו מצד הערבוב 
...ורעדטובאכילת עץ הדעת שיש בכל הנפשות ערבוב 



ושורש זה היה ביעקב ועשו שנוצרו תאומים שזכו יצחק ורבקה  
ובהם עדיין היה קצת ערבוב אבל בצאתם  . שיתברר על ידם

גרם יציאת  ... ה"עוביום שמת אברהם אבינו . יפרדומהמעים
בראשית רבה )ל "אז וכמו שאמרו זדנתפקרעשו לתרבות רעה 

שיעקב אבינו  ', וכולית דין ' שאמר גם באותו זקן וכו( א"י, ג"ס
ה קלט אז כל הטוב בפני עצמו וכל הרע קלט עשו שנתפקר  "ע

היינו שימסור לו כל ', ליעקב הלעיטני וגוואמר ... עיףובא . לגמרי
וכשראה יעקב  ... שורש חלק הרע הבא מאכילת אדם הראשון

שהוא רוצה לקלוט כל חלק הרע הבין שהוא מוכן לקלוט כל 
ועשו נשאר בתוקף  ... הטוב על כן אמר מכרה כיום בכורתך

אבל כפי מה  ... החושך יותר כי אמר לרע טוב ושם חושך לאור
ליקחהיה הוא יכול . שהיה באותו יום הבירור שלקח עשו כל הרע

שממילא היה נפרד מעשו ונשאר יעקב כולו  . תמורתו כל הטוב
זוהמאיעקב פסקה דאצל( ו א"קמ)כן אמרו בשבת ועל ... טוב



שם משמואל פרשת תולדות
ר"אדומוק אבי "י מאמר כ"לפרש עפונראה 
שיעקב ועשו הם כדמיון עץ החיים ועץ ה"זצללה

הדעת טוב ורע



עמוד בעחפרשת יתרו דף ( שמות)זוהר כרך ב 

נהוראאיהוקדמאהנהורא, חדואינוןנהוריןבתריןכליל נהוראוההוא 
כחד והוו  נהוריןתריןואתכלילו, כגוון סומק... איהותניינאנהורא... חוורא

מזלאביה ההוא שלטאועל דא , ם"תאומיאקריבתריןדכלילובגין ... חד
ובכלא סליק תאומים  ... אורייתאאתיהיבתתאומים וביה דיליהברזאדאקרי

,  והנה תומים בבטנה( בראשית כה)דא כתיב תומים רזאתומים כתיב ועל 
דא אלא  ברזאעשו לא סליק דהאלאו הכי , קאמרתרווייהודבגיןתימאאי 

,  משבח קראקאצדקת דההיאבמעהאדא דהוה ושבחאקאמרבגין יעקב 
יעקב נטיל , חדארזאובגין דהוה תמן ההוא רשע אסתלק מתמן אלף וכלא 

דאיהודסיוןברזאאיהוואתכלילר"ואיין"ניסירחיןתריןדיליהברזא
אשתכחלא ואיהוב "אז"תמוירחיןתריןדיליהברזאעשו נטיל , תאומים

ולא  דיליהאינוןיום ' ב ט"הוא ואפילו אדיליהלאו ל"אלודהאואתאביד
אלא אתפרש לחודיה  דתאומיםברזאאיהוולאו אשתכחולא ואתאבידיתיר 
האויב תמו ( תהלים ט)אמר דאתכמה ושממון אחרא באפיסה לסטראוסטא

אורייתא לבנוי בחדש  אתיהיבתתאומים איהודיעקבובגין , חרבות לנצח
פ"תורה שבכתב ותורה שבעדתאומיםברזאתאומים ואורייתא 



עבודת ישראל שמות פרשת יתרו

.  בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים
הנה בחודש השלישי הוא סיון שבו ניתנה תורה 

אבינו שלישי דיעקבברזאזורח מזל תאומים והוא 
והוא סוד (. בעחב"ח)ק"בזוהלאבות כמבואר 

התפארת אשר שם סוד החיבור כנסת ישראל עם 
ידובקוכי הם יחד , ולזה מורה מזל תאומים. דודה

וזה ... השלישיוזה נתגלה בחודש . כתאומי צביה
י "ופירש רש, שם ישראל נגד ההרויחןשכתוב 

כאיש אחד בלב אחד כמו שראוי להיות בזמן 
:היחוד



מהות החודש-בני יששכר מאמרי חודש סיון מאמר א 

בשעת שברא הקדוש ברוך הוא את העולם אמר לו לשר החשך סור  
באותה  ', וכובאורה לבראותמלפני מפני שאני מבקש את העולם 

שעה אמר הקדוש ברוך הוא שר חשך סור מלפני ואם אין אתה סר  
אמר  ... באורהאת עולמי לבראותמלפני אני גוער בך שאני מבקש 

ואחר החשך מה ... חשךאמר לו , ואחר האורה מה אתה בוראלו 
,  ומפני מה אתה בורא תאומים, אמר לו תאומים, אתה בורא

.  ל"עכ, אדם באור ובחשך מפני שמזל תאומים אדםלהיות שעתיד 
ל על  "והנה דרשו חז, מזל תאומים הוא תואר אדםדהנה, ל לבאר"נ

ר"או' בגימל"ישראוהנה , [אסאיבמות ]ישראל אתם קרויים אדם 
הוא  , על כן המזל השלישי הכולל אור וחשך והוא אדם, ך"וחש

בכל יום יוצר אור ובורא  מברכיןוהנה ישראל , תאומים אור וחשך
,  כ עושה שלום על ידי בריאת המזל השלישי תאומים"ואח... חשך

.תואר אדם לו שהוא ישראל שנקרא אדם והוא כולל אור וחשך



פרי צדיק דברים פרשת  -צדוק הכהן מלובלין ' ר
כי תצא

תאומתי  ( 'ג', שיר השירים רבה ה)נדרש תמתי
מה התאומים הללו אם חושש אחד מהן בראשו 

ומפרשים שאין הפירוש  ', וכומרגיש חבירו
תאומים שנולדו בבת אחת שהם אינם מרגישים 

רק כמו שנבראו יחד בגוף אחד כמו  חבירובכאב 
שבות יעקב שאחד מרגיש ת"בשושהוזכר 
וכמו שהיה בבריאת אדם . שהם כגוף אחדבחבירו

',  בראשית ב)הראשון קודם הנסירה כמו שנאמר 
.'אחת מצלעותיו וגוויקח( א"כ










