
 תולדות תש"פ הב"
 

 עשיו –הדחויים/ משאיפות גדולות לנפילות גדולות 
 

 שיעור לזכרה של דניאלי זוננפלד ע"ה
 

כיוצא בו (שם /בראשית/ כה) ויאהב יצחק את עשו, לפיכך יצא  --  שמות פרשה א שמות רבה.1
, כמו ששנינו חמש עבירות עבר עשו הרשע באותו היום, בא על לתרבות רעה על אשר לא רידהו

נערה המאורסה, והרג את הנפש, וכפר בתחיית המתים, וכפר בעיקר, ובזה את הבכורה, ועוד שתאב 
מיתת אביו, וביקש להרוג את אחיו, שנאמר (שם /בראשית/ כז) יקרבו ימי אבל אבי וגו, וגרם ליעקב 

אצל ישמעאל ללמוד ממנו תרבות רעה ולהוסיף על נשיו שנאמר (שם  לברוח מאבותיו, והלך אף הוא
 בראשית/ כח) וילך עשו אל ישמעאל/

ׁש ֶאת־ְיֹקָוֽק: עשיו:. 2  ֶל� ִלְדֹר֥ ִכי ַוֵּת֖ ה ָאֹנ֑ ָּמה ֶּז֖ ן ָל֥ אֶמר ִאם־ֵּכ֔ ּה ַוּתֹ֣ ֲצ֤צּו ַהָּבִני֙ם ְּבִקְרָּב֔ אֶמר (כב) ַוִּיְתֹרֽ ֹ֨ (כג) ַוּי
ק ב ַיעֲ  ְיֹקָו֜ ץ ְוַר֖ ֱאָמ֔ ם ֶיֽ דּו ּוְלֹא֙ם ִמְלֹא֣ ִי� ִיָּפֵר֑ ים ִמֵּמַע֖ � ּוְׁשֵנ֣י ְלֻאִּמ֔ י גיים גֹוִי֙ם ְּבִבְטֵנ֔ ּה ְׁשֵנ֤ א ָל֗ יר:(כה) ַוֵּיֵצ֤ ד ָצִעֽ ֹב֥

ו: ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ ֶרת ֵׂשָע֑ י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ ֲחֵרי־כֵ֞ ( ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ו כו) ְוַאֽ ב ֵעָׂש֔ ֶז֙ת ַּבֲעֵק֣ יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣
ב  א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑  ....ַוִּיְקָר֥

ו . 3 י ֵעָׂש֗ ים ַוְיִה֣  ִּיְגְּדלּ֙ו ַהְּנָעִר֔ ה(כז) ַוֽ יׁש ָׂשֶד֑ ִיד ִא֣ ַע ַצ֖ יׁש ֹיֵד֥ ים:ְוַיֲעֹק֙ב  ִא֛ ב ֹאָהִלֽ ם ֹיֵׁש֖ יׁש ָּת֔  ִא֣
ק ֶאת־עֵ  ב ִיְצָח֛ ב:(כח) ַוֶּיֱאַה֥ ת־ַיֲעֹקֽ ֶבת ֶאֽ ה ֹאֶה֥ יו ְוִרְבָק֖ ִיד ְּבִפ֑ ו ִּכי־ַצ֣  ָׂש֖

 ף:. 4 ה ְו֥הּוא ָעֵיֽ ו ִמן־ַהָּׂשֶד֖ א ֵעָׂש֛ ֹ֥ יד ַוָּיב ב ָנִז֑  (כט) ַוָּי֥ ֶזד ַיֲעֹק֖
ִכי עַ  י ָעֵי֖ ף ָאֹנ֑ ה ִּכ֥ ם ָהָאֹד֙ם ַהֶּז֔ ִני ָנ֙א ִמן־ָהָאֹד֤ ב ַהְלִעיֵט֤ ל־ַיֲעֹק֗ ו ֶאֽ אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ א־ְׁש֖מֹו ֱאֽדֹום:(ל) ַוּי ן ָקָרֽ  ל־ֵּכ֥

י: ָרְת֖� ִלֽ ֹום ֶאת־ְּבֹכֽ ה ַכּי֛ ב ִמְכָר֥ אֶמר ַיֲעֹק֑ ֹ֖  (לא) ַוּי
ה: י ְּבֹכָרֽ ה ִל֖ � ָל֑מּות ְוָלָּמה־ֶּז֥ י הֹוֵל֖ ו ִהֵּנ֛ה ָאֹנִכ֥ אֶמר ֵעָׂש֔ ֹ֣  (לב) ַוּי

ע  ְבָעה ִּל֙י ַּכּ֔יֹום ַוִּיָּׁשַב֖ ב ִהָּׁש֤ אֶמר ַיֲעֹק֗ ֹ֣ ב:(לג) ַוּי ר ֶאת־ְּבֹכָר֖תֹו ְלַיֲעֹקֽ  ֑לֹו ַוִּיְמֹּכ֥
 � ְׁשְּת ַוָּי֖ ָקם ַוֵּיַל֑ אַכל ַוֵּי֔ ֹ֣ ים ַוּי יד ֲעָדִׁש֔ ֶחם ּוְנִז֣ ו ֶל֚ ן ְלֵעָׂש֗ ב ָנַת֣ ה:(לד) ְוַיֲעֹק֞ ו ֶאת־ַהְּבֹכָרֽ ֶבז ֵעָׂש֖  ס ַוִּי֥

ה וַ  בראשית פרק כו. 5 ים ָׁשָנ֔ י ֵעָׂש֙ו ֶּבן־ַאְרָּבִע֣ י ְוֶאת־(לד) ַוְיִה֤ ִחִּת֑ י ַהֽ ית ַּבת־ְּבֵאִר֖ ח ִאָּׁש֙ה ֶאת־ְיהּוִד֔ ִּיַּק֤
י: ִחִּתֽ ת ַּבת־ֵאי֖�ן ַהֽ ְׂשַמ֔  ָּב֣

ה:(לה)  ק ּוְלִרְבָקֽ ַרת ֑רּוַח ְלִיְצָח֖  ס ַוִּתְהֶי֖יןָ ֹמ֣
ה ְּגֹדָל֥ה בראשית פרק כז. 6 ק ְצָעָק֔ יו ַוִּיְצַע֣ י ָאִב֔ ַע ֵעָׂש֙ו ֶאת־ִּדְבֵר֣ יו  (לד) ִּכְׁשֹמ֤ אֶמר ְלָאִב֔ ֹ֣ ד ַוּי ה ַעד־ְמֹא֑ ּוָמָר֖

י: ִני ָאִבֽ ִני ַגם־ָא֖  ָּבֲרֵכ֥
י   ִני ָאִב֑ ִני ַגם־ָא֖ י ָּבֲרֵכ֥ וא־ְל֙� ָאִב֔ ת ִהֽ ה ַאַח֤ ְבָרָכ֨ יו ַהֽ ו ֶאל־ָאִב֗ אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ ְבְּך:(לח) ַוּי ו ֹק֖לֹו ַוֵּיֽ א ֵעָׂש֛  ַוִּיָּׂש֥
  ֹ֣ יו ַוּי ק ָאִב֖ יו (לט) ַוַּיַ֛ען ִיְצָח֥ ה(מ) ......אֶמר ֵאָל֑ ְחֶי֔ יד ּוָפַרְקָּת֥  ְוַעל־ַחְרְּב֣� ִתֽ ר ָּתִר֔ ד ְוָהָי֙ה ַּכֲאֶׁש֣ י� ַּתֲעֹב֑ ְוֶאת־ָאִח֖

:� ל ַצָּואֶרֽ  ֻעּ֖לֹו ֵמַע֥
ו ְּבִלּב֗  אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ יו ַוּי ר ֵּבֲר֖כֹו ָאִב֑ ה ֲאֶׁש֥ ְּבָרָכ֔ ב ַעל־ַה֨ ת־ַיֲעֹק֔ ם ֵעָׂש֙ו ֶאֽ ֶבל (מא) ַוִּיְׂשֹט֤ ַהְרָג֖ה ֹו ִיְקְרבּ֙ו ְיֵמ֙י ֵא֣ י ְוַאֽ ָאִב֔

י: ב ָאִחֽ  ֶאת־ַיֲעֹק֥
 בראשית פרק כח

ו  י ָר֖עֹות ְּב֣נֹות ְּכָנַ֑ען(ח) ַוַּי֣ ְרא ֵעָׂש֔ יו: ִּכ֥ ק ָאִבֽ  ְּבֵעיֵנ֖י ִיְצָח֥
אל  ת׀ ַּבת־ִיְׁשָמֵע֨ ת־ָמֲחַל֣ ח ֶאֽ אל ַוִּיַּק֡ ו ֶאל־ִיְׁשָמֵע֑ ה: ס(ט) ַוֵּיֶ֥ל� ֵעָׂש֖ יו ֥לֹו ְלִאָּׁשֽ ֹות ַעל־ָנָׁש֖ ם ֲא֧חֹות ְנָבי֛  ֶּבן־ַאְבָרָה֜

 בראשית פרק לג
הּו ַוִּיְבּֽכּו: ו ַוִּיָּׁשֵק֑ ל ַעל־ַצָּואָר֖ הּו ַוִּיֹּפ֥  ְיַחְּבֵק֔ ו ִלְקָראתֹ֙ו ַוֽ ָרץ ֵעָׂש֤  (ד) ַוָּי֨

 :� ָכה ְוֵאְלָכ֖ה ְלֶנְגֶּדֽ ה ְוֵנֵל֑ אֶמר ִנְסָע֣ ֹ֖  (יב) ַוּי
 בראשית פרק לב  יעקב:

ה ֱאֽדֹום: יר ְׂשֵד֥ ְרָצה ֵׂשִע֖ יו ַא֥ ו ָאִח֑ יו ֶאל־ֵעָׂש֖ ב ַמְלָאִכי֙ם ְלָפָנ֔ ח ַיֲעֹק֤  (ד) ַוִּיְׁשַל֨
 בראשית פרק לב

ה: ר ִלְפֵליָטֽ ת ְוִהָּכ֑הּו ְוָהָי֛ה ַהַּמֲחֶנ֥ה ַהִּנְׁשָא֖ ו ֶאל־ַהַּמֲחֶנ֥ה ָהַאַח֖ אֶמר ִאם־ָי֥בֹוא ֵעָׂש֛ ֹ֕  (ט) ַוּי
ַחר:(כה)   ד ֲע֥לֹות ַהָּׁשֽ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיָאֵב֥ ר ַיֲעֹק֖  ַוִּיָּוֵת֥

ָאְב֖קֹו ִעּֽמֹו: ב ְּבֵהֽ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶר� ַיֲעֹק֔ א ָיֹכ֙ל ֔לֹו ַוִּיַּג֖ע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ ֹ֤ י ל ְרא ִּכ֣  (כו) ַוַּי֗
חַ  י ָעָל֖ה ַהָּׁש֑ ִני ִּכ֥ אֶמר ַׁשְּלֵח֔ ֹ֣ ִני:(כז) ַוּי י ִאם־ֵּבַרְכָּתֽ ֵּלֲח֔� ִּכ֖ א ֲאַׁשֽ ֹ֣ אֶמ֙ר ל ֹ֙  ר ַוּי

ב: אֶמר ַיֲעֹקֽ ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥  (כח) ַוּי
ים וַ  ים ְוִעם־ֲאָנִׁש֖ יָת ִעם־ֱא�ִה֛ י־ָׂשִר֧ ל ִּכֽ י ִאם־ִיְׂשָרֵא֑ ר עֹו֙ד ִׁשְמ֔� ִּכ֖ א ַיֲעֹק֙ב ֵיָאֵמ֥ ֹ֤ אֶמר ל ֹ֗ ל:(כט) ַוּי  ּתּוָכֽ

 
 )1751רבי קלוניממוס קלמן הלוי אפשטיין ( מאור ושמש בראשית פרשת בראשית. 7

רצה לומר, בתחלה ברא אלקים היינו הצמצום. ופירוש, בתחלה ברא  ....בראשית ברא אלקים  ...
הצמצום, כדי שיהיה מקום פנוי להעולמות. כי ֵׁשם אלקים מורה על צמצום האור, כנודע. אך הכלים לא 



לסבול האור ההוא מגודל ְּבִהיָרתֹו, והיו נבטלין נגדו והיה עולם התהו, וזהו והארץ היתה  היו יכולים
תהו ובהו. ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור פירוש, שאחר עולם התהו נעשה עולם התיקון, דהיינו יהי 

 .....ולים להשיגו. ויהי אור רצה לומר, שנעשה צמצום שני. ועל ידי זה היה אור ְלַהֵּכִלים שיהיו יכ -אור 
 
 )1745רבי מנחם מנדל מרימנוב ( שפתי צדיקים בראשית פרשת וישלח. 8
עד שהכניס את מדת אמר רבי חנינא בן רבי יצחק לא זו בלבד אלא משתטח והולך משתטח והולך  

רם ונראה לבאר דהנה יעקב אבינו ע"ה היה נקרא אדם קדוש לפי שהיה  הדין לתוך מדת הרחמים.
כי זה לעומת זה עשה ד.  עמוק עמוק בתוך הקליפהולהיפוך עשו הרשע היה  הקדושה. ונשא בצד

ויעקב ראה בעין שכלו הקדוש שיש בעשו הרבה ניצוצות קדושות שנפלו לקליפה מחטא אדם .....
הראשון ומדור אנוש ודור המבול ודור הפלגה שהיה עולם התהו. ומחמת זה היה כחו רב ועצום מאד. 

להחליש כחו לכך עשה את שבע השתחואות  ....כדיהוציא ממנו את הניצוצין קדישין וביקש יעקב ל
 האלה.

רשו של וושעולם התקון, הוא ...ב רשו ושידוע שיעקב : "האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי. 9
הם גדולים מאד ולא יכלו להתלבש בתוך הכלים.  הוו. והאורות דתהוועשו הוא מבחינת עולם הת

ונסתלקו מהכלים והן בחינת מקיפים, והכלים נשברו ונפלו למטה. לכן היה עשו שלמטה רשע, אבל 
הרי האורות דתהו הם למעלה מהאורות דתקון" (תורה אור כד,  –מצד שרש שרשו במקיפים דתהו 

 .א)
במדרגה אל עשו  ממש, דהיינו אל בחינה שלמעלה ממנו  לפניולכך שלח יעקב מלאכים לפניו,  ....... 10

קון יאחיו... כדי להמשיך בחינת המקיפים דתהו אליו למטה בתקון... ויתייחדו יחד.... עכשיו שנגמר הת
שראוי להיות בו המשכת המקיפים עליונים לכן "ואשלחה להגיד (שלם)  בתכלית הרי זה אתר שלים
יינו שתשפיע ותאיר את המקיף שלך אלי בעולם התקון וזהו מציאת החן לאדני למצא חן בעיניך". דה

 כד, ג). –(שם, כד, ב 

הדרכה הרגילה של תום ויושר, בשמירת המדות ה--- הנשמות של עולם התהוהראי"ה קוק . 11
 נין תהלוכות עולם התיקון. ע זהוהטובות וכל דת ודין, 

 מענין עולם התהו; הוא  .... והפקרותוכל ההתפרצות מזה, בין מצד קלות דעת . 12
רבה מן המציאות, ה , מבקשות הןשמות דתוהו גבוהות הן מנשמות דתיקון. גדולות הן מאדנ ...... 13

אד, כל מה שהוא מוגבל, מוקצב מ מה שאין הכלים שלהן יכולים לסבול. מבקשות הן אור גדול
 ונערך, אינן יכולות לשאתו. 

ופית לא תכלה, הנן מתלבשות ס ממו כשלהבת ונדעכו. שאיפתן הבלתיהתרו .... הן ירדו ממעלתן
ואפות ונופלות. רואות שהנן כלואות בחקים, ש בכלים שונים, שואפות הרבה יותר ויותר מהמדה,

ברשע, בזדון, בשפלות,  -צף ק והנן נופלות בתוגה, ביאוש, בחרון, ומתוך.....בתנאים מוגבלים 
 להן איננה שוקטת, ש רע. התסיסה החיה בכיעור, בתיעוב, בהירוס, בכל

פושעים להכעיס ולא לתאבון, ה פנים שבדור. הרשעים בעלי הפרינציפים,-מתגלות הן בעזי -. 14
הרס והנם מהרסים, העולם מתטשטש על ידם והם ב מאורות דתוהו. בחרו -נשמתם גבוהה מאד, 

 .... רצונם היא הנקודה של קודש.ב אבל תמצית האומץ שיש. ועמ
לפני הרת עולם, שקודם להויה יצירית ש ביותר הן מתגלות באיזה אחרית ימים, בתקופה. 15

תחולל הולך וזועף, פרצים אחר פרצים יפרצו, מ . בעתותי גאולה מתגברת חוצפה. וסער....חדשה
וח בכל האוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצם מפני שאיננו ר מאין קורת  חוצפה מחוצפה תגדל, 

 ....משאלות כולם,ה את כלממלא 
רים, ז . בועטות וזועפות, משברות ומכלות, יורדות לרעות בשדי....בועטות הן בכל, בחלק הטוב. 16 

 לוהטות האלה את כחן, ששום סיג והגבלה לא יוכל לעצור בעדן,ה ואין נחת. מראות הן הנשמות...
אבל באמת לא היה  ....שאתם. בעולם הבנוי, בעלי השיעור והנימוס, מתבהלים מש והחלשים. 17

 לושות וחנפים הם פוחדים ורעדה אחזתם. ח פחד, רק חטאים בעלי נפשות
וא אחד מהחזיונות הבאים לצורך שכלולו של ה אבל גבורי כח יודעים, שגלוי מה זה. 18

שעים וינתן בידי צדיקים, ר אלא שבתחלה מתגלה הכח בצורת התהו, ולבסוף ילקח מידי.....עולם
 .....שיגלו את אמתת התקון והבנין, ...

 
 לעילוי נשמת אבי מורי ראובן צבי בן הרב אהרן ובתיה ואימי מורתי ברטה בת רפאל וחוה ע"ה

 
 
 
 


