
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    תולדותפרשת  לקוטי תורה      עבודת האבות הקדושים    

 י"בגליון  /תשע"ז תולדותפרשת 

 'הק ביאור תורת הקבלה על פי אור שבעת הימים הבעל שם טוב ותלמידיו

ותבונה,  ראל סבאכבר ידעת, שיצחק ורבקה בסוד יש

, והנה כבר "מכנזכר בר אבא ואמאואברהם ושרה בסוד 

ידעת בסוד חכם בבינה כי יש"ס ותבונה שניהן נקראים 

בקחתו את רבקה בסוד  לכן היה בן ארבעים שנה ,בינה

  .בן מ' לבינה

 ,ויעתר מלמד שנעתר יצחק למזל הח' שהוא מזל עליון

והוא רומז אל ג' הויות שהם כמנין מזלא ממזל זה יונק 

אבא שהוא דכורא, והנה יצחק הוא דין דאמא דדינין 

מתערין מינה, והנה אמא יונקת ממזל הי"ג ונקה ולכן 

קודם נתעתר אל המזל הח' שהוא כולו חסד כדי 

זעירא דלית לה מגרמה )שהיא ה'  כותללהמשיך למ

וזהו ויעתר יצחק  ,ואח"כ המשיך ממזל התחתון ,כלום(

דהיינו מזל הח' ויעתר לו ולא  ,לה' לנוכח אשתו לנכח

 ,לה כי ו' הוא יסוד הנקרא דרך בסוד דרך גבר בעלמה

 ואח"כ ותהר. 

זים כאן מזל הח' הוא ע"ח כמנין ומוהנה ב' המזלות ר

הויות והיינו ויש בו ג'  ,מזלא ומזל הי"ג כלול מכלם

]ויעתר לו ה' והלך לדרוש את ה', גם ויעתר ויעתר יצחק לה' 

לנכח יצחק לה' לנוכח אשתו כו', כ"נ מאיזה העתקות שכצ"ל[ 

הי"ג ושם אדני במלואו אשתו ר"ת כמנין מזל והוא 

ויש בהן ג' אותיות עתר דויעתר ונשארו , לה תרע"אעו

 .ב' אותיות ו"י דויעתר וחסר א' לתרע"א

י יש א' ציורו יו"י ולכן ו"י הנשאר מויעתר תעשה ודע כ

אותו ציור א' וחסר י' עליון שעל הו' והוא י' דהוי"ה 

שכולו במלואי יודין כנודע שהוא הוי"ה שבדיקא דא"א 

וז"ס מארז"ל בני חיי ומזוני במזלא תליא מילתא, 

והחשוך מבנים יכוון בתפלתו בי' העליון דהוי"ה 

 כנ"ל: שבמזלא כי משם סוד הבנים

נמשך משם מ"ט, שהוא שם  יהחולמצות ביקור חולים: 

מ"ה וד' אותיות, והם מ"ט כמנין חולה, לפי שחסר 

 

תנו אשר יסודות רבים בה, נתבאר כמה ענינים יסודיים בקבלה ייבדברי האר"י הק' בפרש

'. הראשון הוא היות אברהם אבינו יע בספרי תלמידי הבעש"ט הקאשר ביאורם מופ

ורבקה מרכבה  חקושרה מרכבה לבחינות העליונות הנקראות אבא ואמא, והיות יצ

 לבחינות העליונות הנקראות ישראל סבא ותבונה.

רצון הוא שאברהם אבינו עיקר ענינו היה להמשיך ה ע"ד המושג לעבודתינו וענינו

ההבנה שעל ידה נמשכת  ההבנהלתוך  – חכמההנקרא  שהוא הדביקות והשפע האלוקי

שהיא הכלי לקבלת  לעולם הבינהענינו להמשיך החכמה לעולם, ויצחק אבינו היה עיקר 

  האור האלוקי, דהיינו שעיקר ענינו היה להכין התחתונים לקבלת האור האלוקי.

 ',אבא'נקראים בכללות עולם האצילות בבחינת  כי אבא ואמאבשפת הקבלה נבאר  בקיאים]ול

 הםא אלא שבכללות עולם האצילות מהם ג"כ שני בחינות של אבא ואלעומת ישראל סבא ותבונה ש

, וההסבר ע"ד עבודה מובא בדברי החוזה מלובלין שביאר דאבא ואמא הם יחוד 'אמא'בבחינת 

בעודם בבחינת המשפיע, וישראל סבא ותבונה הם  –המשפיע והמקבל שהם בבחינת חכמה ובינה 

  והמקבל בבחינת חכמה ובינה כשכבר הגיעו לבחינת המקבל.יחוד המשפיע 

כי על ידי הרצון להשפיע להטיב פרשת אמור ד"ה מעשה:  זאת זכרוןוזלה"ק החוזה מלובלין ב

שמהרצון בא שהשתמש בחכמתו ב"ה וכדי לבוא  ,לברואיו הבין בחכמתו על כן פונה הקוץ למעלה

מכח אל הפועל לרצונו זה מרומז הקוץ התחתון ופניה לה' היא הבינה, כי חכמה היא נעלמה והיא 

הם נעלמים מאוד החכמה והבינה כים בה מבין בה, וזו עצמיות חכמה כוללת כל מה שירצה להח

וגדולים מאוד יותר מזה שצריך לבריאת העולם עד אין שעור וסוף לכל מה שהיה רוצה הבורא ב"ה 

והשל"ה מביאו  ,בזוהר כדאיתא בפרדס הפרוש אבא ואמא. וזה נקרא והכל אחד עם עצמותו הנעלם

מפני שכלם בחכמה עשית הנקרא אב לכל, ובבינה מקורב יותר אל הנבראים כמו אם מקרבת יותר 

אל הבנים. ומה שהחכים ומבין בחכמתו להתנהג בצורך העולמות נקרא ישראל סבא אותה חכמה, 

תחתונה מחכמה על כן הוא בלשון  ז'ה ק'נה ח'כמה אך היא מדרגה –כי סבא נקרא חכמה כמו זקן 

כי היא שורש , ישראל סבאתרגום סבר, ובשביל שהוא לצורך התחתונים להטיב לישראל נקרא 

ישראל העליון כמו אב זקן שהוא קודם הרבה לבן, והבינה שמבין בחכמה הנזכר לעיל לצורך תחתונים 

ן ובת, וזה כדאיתא בזוהר )ח"ב וגם מרמז בה בן ובת הם המשפיעים ומקבלים נקראים ב ,תבונהנקרא 

פ"ב.( ויודע על ידה האיך להתנהג במדות רחמים להטיב לאשר צריך וגם להפיל פחדו על שונאי 

 [ישראל עכ"ל.

הם  (לעילוכמבואר  – אבא ואמא) שני בחינות אלו של אברהם ויצחק הנה מבואר בזוה"ק כיו

מקבלים שפע משני מזלות עליונים הנקראים נוצר ונקה, שענינים ע"ד עבודה נתבאר 

תחתונים, ומזל בסה"ק דנוצר הוא אותיות רצון והוא מורה על המשכת הרצון העליון ל

להכין  ונקה הוא שורש כל העבודות של התחתונים שעיקר ענינם לנקות עצמם הינו

  עצמם לקבל האור העליון על ידי טיהור מעשיהם ומחשבותם לרצון העליון.

נקה, ויש חוד שני המזלות נוצר ויב שרשוונתבאר בדברי האר"י הק' כי יחוד אבא ואמא 

 להבין ענינו ע"ד עבודה.
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שמקבל שפע ממזל זה,  'אבא'וכמבואר שהוא היה מרכבה ל ,שאליו היה מרכבה אברהם אבינו 'ונוצר'ונקדים בתחילה מהו העבודה של מזל 

והוא שורש החסדים להמשיך  ",חסד לאלפים נוצר"ל עבודתו להמשיך השפע האלוקי בעולם שזה ענין מזל הנה ידוע שאברהם אבינו היה כ

, כאוהבו של מלך שעל ידי אהבתו למלך ודביקותו בו הוא ממשיך את רצון המלך להשפיע אליו, )נוצר אותיות רצון( העליון לעולם הרצון

 ה גרם שהרצון הזה יושפע לכל העולם כולו.ובהיות אברהם אבינו מקרב את כל העולם כולו בחבלי אהבה להקב"

את כל העולם ולהכינו להיות מרכבה לקדושתו ית', על ידי שמעוררים  לנקותוהוא  ,והנה יצחק אבינו היה כידוע עיקר עבודתו בדרך אחר

 .ונקה, ולכן היה מרכבה לפרצוף אמא שהוא מקבל שפע ממזל את רוח הבינה והתשובה בהם

, דהיינו שחסד צריך להיות כלול מגבורה וכן תוהנה מבואר כי כל עבודה שהיא הן מצד החסד והן מצד הגבורה צריכה להיות כלולה משני הבחינו

אבינו יהיה אברהם שיך רצונו לתחתונים רצה הקב"ה שבהיפך, והנה בהיות שעבודתו של אברהם אבינו היה לגלות חסדו של הקב"ה בעולם ולהמ

נתכלל במידת  בעקידת יצחק ה ויראהאבינו מעשה של גבור אברהםק שעל ידי שעשה וזה ענין עקידת יצחק שמבואר בסה" ל ג"כ ממזל ונקה,נכל

 רק בהכרח תהיה ,זה לזהתכללות של שני קצוות הנוגדים הגבורה. אמנם באמת בספרי קבלה נתבאר הענין בעומק יותר ויותר, כי הנה ידוע שכל ה

 תן להם כוח להתכלל זה בזה מכיון ששניהם נכללים בו.ונו על ידי השורש העליון המאיר על שניהם

 ר, וענין הכתר מבואר בסה"ק )פרי ארץ(וענין זה הוא הכתר המיחד את החכמה והבינה על ידי דעת שהוא הארת החכמה והבינה הנשפע מהכת

שהוא שגילה לכל העולם שאין  ",הכל )אותיות ונקה( ונה"וק ויחוד זה נעשה בשמו"ע בתיבותשלמעלה מהשגה,  והדביקות ועוד שהוא האמונה

ולכן  קונה הכל וחייבים להתבטל אליו.ש -הקב"ה  הכל כח אלוקי הדבוק לשורש הוא - ואפילו המידות והעבודה שלהם מציאות עצמיתלהם שום 

על ידי הנסיונות  ויחוד זה עשו אברהם ויצחקהנשפעות מהכתר העליון,  צינורותשהם שני 'ונקה'  'ונוצר'בשני מזלות בתיבות אלו מתיחדים 

 שעמדו בהם, שעל ידי זה נתכללו שניהם בהכתר העליון.

שהוא אור שלמעלה מהשגת כל העולמות ובו שורש כל הספיקות בעבודת  ",רישא דלא אתידע"התכללות זו נעשית על ידי האור העליון הנקרא ו

ה כלל, ואור זה מאיר בעולם יב אולית מחשבה תפיסוהוא מקום עליון למעלה מכל השגה  ,(וריץפנחס מק)כמבואר בספרי חסידות ובפרט בשם הרה"ק רבי ה' 

דהיינו  ,ה' תשני הקצוות הנוגדים בעבודמ יש לו הארהם נת הדעת. וענין זה מאיר כאשר אדוהיא שורש בחי ויראאבחינה הנקראת  , שבה ישהכתר

וכאשר בא לידי ספיקות בשני ענינים אלו ומתחבט  , שנראים לכאורה סותרים זה לזה,הימין שהוא חכמה וחסד וקו השמאל שהוא בינה וגבורה קומ

דהיינו שכולל חסד וגבורה על ידי התבטלות לאורו ית' שבו נכללים שני המידות כאחד בהם ומבטל רצונו לרצון העליון לעשות כפי שנצטווה ממש, 

שביל נעלם " ת המיחד את אבא ואמא והנקרא, ובזה זוכה לדרגה של הדעוא רישא דלא אתידעאזי זוכה שמאיר בו אור נפלא זה שה בתפארתו,

 ."לא ידעו עיט

 ,זהשה א לפניו מעבובו ,כל עבודתו כל ימי חייו היה להמשיך הרצון העליון לעולם ולגלות חסדו וטובו יתברך על כל הנבראים ,אברהם אבינוו

 ידע,תבבחינת רישא דלא א עם כל זה כבש את רחמיו והכניע רצונו להקב"ה ,יותר ממידת הגבורהשענין זה נראה  ,באמרו לו לשחוט את יצחק בנו

יצחק ואמר עוד קח את בנך את יחידך אשר אהבת את  ,אמרותיו של הקב"ה שאמר ביצחק יקרא לך זרעסתירה בין  בהיותו נראה לו לכאורה ועוד

הגם  שהם אמת וקיימים לעד, ,ו של הקב"המדברי לאמיתו ולא יפול דבר ועם כל זה האמין באמונה שלימה ששני הפסוקים אמת ,והעלהו לעולה

 המידות להקב"ה בביטול גמור.את הרצון העליון המתגלה כשמכניעים את  ם אבינוהראב, ובזה גילה וקיים מאמר הקב"ה כפשוטו ,שלא הבין

קיבל יצחק אבינו נשמה דדוכרא, והוא מפני שעל ידי שיחד אברהם אבינו את יצחק,  אברהםשעקד וכמו שנתבאר בדברי האר"י הק' שבאותה שעה 

 ביטול עם הכח של ם שהוא בחינת אבאו של הקב"ה לעולמידתו להמשיך רצונו וחסדיחד את שהיינו  ,את מזל ונוצר עם מזל ונקה עבודתואבינו ב

ועל ידי זה קיבל יצחק אבינו  ,גרם שגם ביצחק בנו יושתל כח זה של התכללות יחוד אבא ואמא, עי"ז נקרא שהוא שהוא אמא להקב"ה קבלהמ

 וכמו שיתבאר. למקבשהם התכללות נוספת של רצון המשפיע וה ,ישראל סבא ותבונהנפש דדוכרא ובזה נולדו העולמות החדשים הנקראים 

הוא להכין את העולם כולו לתשובה ולקבל את האור העליון, ש ,'ונקה'עוסק כל ימיו במזל ם תכלית ההתכללות היתה בהיות יצחק אבינו ואמנ

שצדיקים מהפכין )סוכה יד, א( ודרשו חז"ל  "יצחקויעתר " ולכן ,ה עליו"חסדו של הקב מידת עוררהבין שרצון הקב"ה שיהנה בהיותו חשוך בנים ו

שעתר יצחק אבינו בעצמו ועורר בעצמו דביקות במידת החסד שהוא לעורר הרצון העליון מידותיו של הקב"ה ממידת הדין למידת הרחמים, והיינו 

  , וכל זה על ידי תפילתו שענינו המשכת החסד העליון למטה.היפך עבודתו שעיקרו להתבטל לרצון הקב"ה בביטול גמור

ועכ"ז ותלך  ,ו לה בן רשעולא הבינה כלל רצון ה' בנתנ ",אם כן למה זה אנוכי"של החסד והגבורה נשלם כשאמרה רבקה  ושלימות ההתכללות

וכשנשלם היחוד של ונוצר ונקה שהוא יחוד אבא ואמא בשלימות על ידי לדרוש את ה' ובכך התקשרה לרישא דלא אתידע באמונה פשוטה. 

 אבא ואמא. תאזי נולד יעקב אבינו בחיר האבות שהוא מרכבה לזעיר אנפין שבו נכללים הארו ,עבודתם של אברהם ויצחק

תורתו אלא תורת ה' דהיינו שהתורה עדיין לא מאירה בנשמתו אלא רק בחיצוניות, ומזה בא הלימוד בלי דביקות כי הוא הלימוד מבלי התקשרות 

בעצמו לידבק בהקב"ה נותן התורה, שהיא בחינתו של אברהם אבינו  כשרוצהשהיא ההארה הבאה לאדם רק לשורש התורה שהיא החכמה, 

 את ה' ובכל עת ועת היה הולך ונסוע בגדלות ה' בכל עת ועת מחדש ולכן הוא שורש ספירת החכמה. שהתחיל מעצמו לדרוש

    עבודת האבות הקדושים     
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