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תולדות  פרשת

הקדמה 
אשר במאמר  ויצחק  אברהם הקדושים אבותינו  של  מידתם את בהרחבה מבואר זה עמוק 

העבודה  עיקר כי ח"ו  לחשוב לחושב אפשר והנה וגבורה, חסד  כידוע היתה מידתם

מידת  דבאמת  מבואר  ובסה "ק  כן, אינו  הדבר אמנם הגבורה. במידת ולא  החסד  במידת היא 

הבא  האור וא "כ גבורה היא  כן כמשמעותה שהרי החסד  ממידת בשרשה  גדולה הגבורה

מי  אלא  בו  להדבק  שייך אינו  בהתגברות בא  שהוא  שמכיון אלא  בהתגברות, בא  ידה על 

שנמצא  למי רק  ומיוחד  מצומצם ממנה הנשפע החסד  ולכן התגברות, של  במצב שהוא 

זו . במידה

הפרשה ורבינו בהתחלת שכתב הקדושים דבריו  פי ועל  זה, במאמר זה ענין עוד  מוסיף

ולהדבק  לחזור שרוצה עד  בהתגברות אהבה של  ענין ג "כ בה יש  הגבורה מידת כי

אש  כרשפי מיוחד א בשרשו  כח הגבורה למידת שיש  איך כאן לבאר שהאריך מה ובתוספת ,

ולא  לה יש  מיוחדת ומעלה תמיד , וגבורתה בתוקפה והיא  כלל  מצטמצמת שאינה במה

החסד . למידת

והערות1 2הוספות

מרןא. בדברי כד): פרק שרה, חיי (פרשת חיים מים באר  האר "י ראה תורה,הרב  (בליקוטי ז"ל

את  ומטהרין מזככים כשהם הנה הקשות הגבורות משורש הנמשכין הנשמות אלו כי יחזקאל)

לבוא  ולעתיד החסדים. משורש הנמשכין מהנשמות בערך גדולים יותר  הם הנכון צד על עצמם

עתה  כי החסד. שורש שהוא בכהן ולא הגבורה שורש שהם בלוים המקדש בבית העבודה יהיה

אל  וקרובים החיצונים, מן רחוק יותר  שהוא הוא, גדול החסדים שורשי התיקון, קודם

קרובים  החיצונים הגבורות שורשי כן שאין מה בוראן. את לעבוד להם נקל ויותר  הקדושה,
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שייך והיוצא הצמצום שענין נמצא  מסויימת דבהסתכלות מיוחד , חידוש  דבר רבינו  מדברי

לבא  יכולה אינה החסד  מידת שהרי הגבורה, למידת מאשר החסד  למידת יותר

היראה, אור של  המיוחדת המעלה היא  וזו  הגבורה. מידת משא "כ בצמצום אלא  בשלימותה

מצד  הבאה אהבה משא "כ צמצום, שום בלי היראה בעבודת הבורא  את לעבוד  יכול  שאדם

היראה. את אליה ולחבר לשלב וצריך בצמצום להיות צריכה החסד  מדת

והערות1 2הוספות

שאין  מה בערך, קטנים נקראים עתה כן ועל ביותר . לחטוא קרובים והם מהם יניקתם כי אליהם

הם  יהיו אז ויזדככו יוטהרו הגבורות שורשי ואלו הארץ מן יעבור  הטומאה כשרוח  לעתיד כן

שם: עיין וכו' הבכורה משפט  ולהם העליונה במעלה

מרע  ויטהרו כשיצאו הגבורות משורש הנמשכים החזקים הדברים כל  אשר  ותבין תדע ובזה

וזה  הוא. טוב מתחילתו אשר  מהטוב יותר  מאוד, טובים המה אז לטוב ומתהפכין בהן הנאחז

יכולים  גמורים צדיקים אין עומדים תשובה שבעלי במקום צ"ט .) (סנהדרין ז"ל אומרם סוד

כי  לקרוב. והדרא ברישא לרחוק  ולקרוב. לרחוק שלום שלום כ') נ"ז, (ישעיה שנאמר  לעמוד

מעלתו  לטוב, עצמו כשמהפך כך אחר  הקשות והגבורות  הרע בבחינת והיה רחוק שהיה זה

הגבורות  כי הבכורה משפט  לו כי וכו' ברישא לרחוק כן ועל בתחילתו מהטוב ועצומה גדולה

יסורין  תחילתן צדיקים ד') ס"ו, רבה (בראשית חז"ל אמרו כן ועל שם, כנאמר  לחסדים קדמו

לחסד, והגבורה לטוב, עליהם נהפך שהיסורין היסורין, אחרי הבאה שלוה כי שלוה. וסופן

בתחילה: מהשלוה יותר  מאוד, וחזקה טובה היא

לה' אוהב הוא מעודו תולדתו בטבע שאם האדם. שבלב האהבה מבחינת לזה, קטן ומשל

שהיה  מי כמו כאש ובערה עזה אהבה באהבתו כך כל להתחזק יוכל לא בטוב נולד כי יתברך

ונדכה  נשבר  בלב מאוד ומתחרט  שעשה במה נזכר  הוא כך ואחר  וזמנים עתים כמה ברע

חזקה  ועצומה עזה באהבה בלבבו האש הבערת תוגדל אז בו, שהיה הרע מן לברוח  ומתחיל

ועושה  והולך האהבה בשביל ממש האש לתוך ורובו ראשו קופץ שהיה עד ממש אש כרשפי

כפור תחת הקרים במים ולטבול הנמלים בין ולישב וחרולים, שלג  גילגול סיגופים מיני כל לו

ובנים, אשה ולא ממון ולא גוף לא אצלו יחשב שלא עד כאש בערה אהבתו כי והכל השלג .

הנמשכין  אלו אהבת דומה אינו תשובה, בעלי בחינות  ב' ואפילו בלבבו. אשר  בוערת מהחיות

הגבורות  משורש שהם אלו כי הגבורות . משורש הנמשכים אלו לאהבת החסדים, משורש

על  הזהב כמעלת החסדים שרשי מאהבת גדולים והם אש כרשפי עזה אהבה חזקה אהבתם

הזהב  מחשיבות החסדים. על נזדככו, אשר  הגבורות מעלת תדע גופא ומזה כנודע, הכסף

בכל  אשר  ותדע תשכיל ובזה החסדים. משורש הנמשך הכסף על הגבורות, משורש שנמשך

מאוד  טוב הוא אז לטובה, כשמתהפך מהגבורות הנמשך שהרע וכן כן, שבעולם הדברים

לצד  כי דאבהן תשבחתא ע"ב) צ"ט  ג ', (חלק בזוה"ק אבינו יצחק נקרא כן על ואפשר  מאוד.

כולנה. על עולה היה לטוב שנהפך הגבורות משורש היה שהוא
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א' פרק
החסד  למידת  דווקא השייך הצמצום

מעשה ונבאר כל  כי רבקה , עם  יצחק של  הנשואין  שהוזכר מה 

שלא  ומה  לבנים רשימה  עשו  והם בתורה  רשומים אבות 

רבקה , עם יצחק של  כמו  בתורה  שרה  עם אברהם נשואי הוזכר

השורש  הם והשמות  שרי ושמה  אברם שמו  היה  הנשואין  בעת  כי

לקרוא  שמותם נשתנו  כך  אחר כי בשמם, נתקיימו ולא  לנשמות 

לא  ושרי אברם של  הזיווג  לכן  נשתנה  נשמתן  וגם ושרה  אברהם

ולא  הזיווג  נתקיים ולא  למעליותא  שנשתנו  כיון  בתורה  נאמר

והולידו נתקיימו  ושרה  אברהם של  הזיוג  רק ושרי, אברם הוליד

מדת  כי יצחק, שם ולא  ושרה  אברהם שם שנשתנה  ומה  פרי. ועשו 

והתפשטות  הוא  ברוך  הבורא  בהירות  של  התפשטות  על  מורה  החסד

מה  כל  נתמעט  ובהירות  עצמו  את  לצמצם צריכה  לעולם כשבא 

שנשתנה  אברהם וזהו  לקבל . יוכל  שיהיה  כדי לעולם מעולם שיורד

העולם  בזה  שנתפשט  קודם נקרא  אברם כי לאברהם, מאברם שמו 

בהירתו נתצמצם העולם בזה  שנתפשט  ואחר גדולה  בהירתו  והיה 

על  שמורה  יצחק אבל  אברהם. הוא  אחר בשם נקרא  לכן  ונתמעט 

ולא  כשהיה  שמו  נקרא  לכן  לעולם מעולם נשתנה  לא  הצמצום

כלומר  אברם, נקרא  העולם בזה  שנתפשט  קודם אבל  כלל  נשתנה 

ואחר  רם נקרא  שלמעלה  שעולם שלמעלה  בעולם שהוא  אברם

עד  כלומר גוים, המון  אב אברהם נקרא  ונתצמצם כשנתפשט  כך 

לא  העולם בזה  שנתפשט  קודם לכן  גוים המון  אב שהוא  עולם

ונקרא  העולם בזה  שנתפשט  אחר עד תולדות  להוציא  יכול  היה 

אברהם. שמו 

אבות ונבאר מעשה כל כי  רבקה, עם יצחק של הנשואין שהוזכר  מה
נשואי  הוזכר  שלא  ומה לבנים רשימה עשו  והם בתורה רשומים
היה  הנשואין בעת כי  רבקה, עם יצחק של כמו  בתורה שרה עם אברהם
בשמם, נתקיימו  ולא  לנשמות השורש  הם והשמות שרי  ושמה אברם שמו 
לכן  נשתנה, נשמתן וגם ושרה אברהם לקרוא  שמותם נשתנו  כך אחר  כי 



תולדות קדושת  לוי פרשת ד 

נתקיים  ולא  למעליותא  שנשתנו  כיון בתורה נאמר  לא  ושרי  אברם של הזיווג
והולידו נתקיימו  ושרה אברהם של הזיוג רק ושרי , אברם הוליד ולא  הזיווג
החסד  מדת כי  יצחק, שם ולא  ושרה אברהם שם שנשתנה ומה פרי . ועשו 

הוא  ברוך הבורא  בהירות של התפשטות על רצונה מורה כל החסד מידת 

חסד  מתוך העולמות , בכל ית "ש  הבורא  אור את  להאיר דהיינו גבול, בלי להשפיע 

חינם . ואהבת  חינם 

עצמווהתפשטות את לצמצם צריכה לעולם ביכולת כשבא  אין שהרי

גבול, בלי הארה  לסבול שיורד העולם  מה כל נתמעט ובהירות
לקבל, יוכל שיהיה כדי  לעולם עולם מעולם שהרי לזה , זה  העולמות  שוים  אין

וממילא  העשיה , מהעולם  למעלה  היצירה  ועולם  היצירה  מעולם  למעלה  הבריאה 

יותר. צמצום  יש  עולם  בכל

שנתפשט וזהו קודם נקרא  אברם כי  לאברהם, מאברם שמו  שנשתנה אברהם
העולם  צמצום ,בזה בלי חסד שנתפשט דהיינו ואחר  גדולה בהירתו  והיה

העולם  עד בזה להתפשט חפץ  שהוא  הוא  החסד מידת  של מכלליו אחת  שהרי

חסד  כי העליונים , בעולמות  להשאר ולא  התחתונים  בעולמות  אפילו בדווקא  למטה 

ולטובים , לרעים  ונתמעט,הוא  בהירתו  העשיה נתצמצם עולם  הזה  העולם  כי

בצמצום  אלא  זה  בעולם  להתגלות  האור יכולת  אין וממילא  קליפות , ומלא  רע  רובו

אברהם.גדול, הוא  אחר  בשם נקרא  לכן

לעולם אבל  מעולם נשתנה לא  הצמצום על שמורה עבודת יצחק ומהות 

צמצום . מדת  היא  היראה  והנה  וזלה "ק , רבינו בדברי לעיל מבואר הצמצום 

ואז  עצמותו על כלל חושב ואינו במציאות  בטל הוא  שאדם  בחינות  עוד יש  והנה 

מדת  כן גם  וזהו הוא , ברוך הבורא  אהבת  לו ויש  עולם  להבורא  התלהבות  לו יש 

אברהם , מדת  היא  אהבה  שמדת  פי על אף  עצמו. את  כלל חושב  שאינו מה  יצחק 

היוצא  ועכ"פ  עכלה "ק . יצחק . מדת  היא  כלל עצמו על חושב  שאינו זה  כן פי על אף 

אלא  כלל העולם  זה  על מסתכל שאינו היא  הצמצום  שעבודת  שמכיון הוא  מכאן

ומכיון  ית ', בבורא  רק  דבוק  להיות  מגשמיותו העולם  את  ומבטל מפשיט אדרבה 

שהרי  העולם  לפי עצמו את  לצמצם  צריך אין העולם  לזה  ירידה  זה  באור שאין

ממנו, הוא  שמומופשט נקרא  יצחק לכן כלל של נשתנה ולא  .כשהיה
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שנתפשטאבל  קודם כן, אינו כלומר אורואברהם אברם, נקרא  העולם בזה
שלמעלה בעולם שהוא  רם ,אברם אב  תיבות  שני שלמעלה והוא  שעולם

כשנתפשט  כך  ואחר  רם, אברהם נקרא  של העולם ונתצמצם אורו נקרא לזה 
עולם  עד כלומר  גוים, המון אב  שישאברהם עד קליפות  ריבוי בו שיש  הזה 

שלה , המיוחדת  והקליפה  אומה  כל אומות  מיני כל גוים בו המון אב  החסד שהוא 

והאומות , הגוים  כל על מתפשט היה הזה  לא  העולם בזה שנתפשט קודם לכן
תולדות  להוציא  לזה יכול להתפשט יכול אינו גבול בלי שהוא  החסד אור שהרי

הגשמי, אברהם.העולם  שמו  ונקרא  העולם בזה שנתפשט אחר  עד

ב ' פרק
וגבורה  חסד בין הממוצעת יעקב  מידת 

על ויעקב  המורה  וגבורה  חסד בין  המדות  שני בין  הממוצע 

לשנות  צריך  היה  החסד מדתו  מצד וצמצום התפשטות 

לשנות  צריך  היה  לא  צמצום שהוא  השניה  מדתו  מצד אפס  שמו ,

לאברהם  הקורא  לכן  ממנו . הראשון  יעקב שם נעקר לא  ולכן  שמו 

להוליד  יכול  היה  ולא  שמו  נשתנה  העולם שבזה  בעשה , עובר אברם

התפשטות  על  מורה  אברהם שם כי אברהם, שמו  שנשתנה  עד

כי  יעקב, לישראל  הקורא  כן  ולא  העולם. בזה  בהירתו  שנתפשט 

ולא  צמצום שהיה  השני מדתו  מצד יעקב שם ממקומו  נעקר לא 

שמו שנקרא  קודם להוליד יכול  היה  כי שמו , לשנות  צריך  היה 

כי  עליונה , במעלה  הם ישראל  בני בניו  כשנקראים לכן  ישראל 

העולם  לזה  באין  כשהמה  התפשטות  שהוא  החסדים על  מרומז הוא 

אלהים עם שרית  כי וזה  הבהירות . כט )מצמצום לב, כי (בראשית

עזיזא  רחימתן  כד וזהו  עצמו . את  באהבתו  שצמצם כביכול  יתגבר

עם  שרית  כי וזהו  אהבה . מחמת  עצמו  את  מצמצם אחד שכל  וכו ',

כסא  מתחת  החקוקה  ליעקב אהבתו  כך  כל  שהתגבר ותוכל , אלהים

שנקראו ישראל  לאהבת  כביכול  עצמו  את  צמצם שהאל  עד הכבוד

שילמוד  בנו  לאהבת  שכלו  את  מצמצם שהאב כדרך  למקום בנים

אלהים  עם ישראל  שיהיו  ההוא  בלימוד שכלו  עליו ושישפיע  עמו 
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כמאמר צמצום גורמים שישראל  במה  הבורא  התענוג  (ישעיה וזהו 

ג ) ודו "ק:מט , והבן  אתפאר, בך  אשר  ישראל 

וגבורה ויעקב  חסד בין המדות שני  בין התפארת הממוצע מידת  דהיינו

המידות , שני  בין וצמצום הממוצעת  התפשטות על שהחסד המורה

צמצום , היא  והגבורה  התפשטות  שמו ,הוא  לשנות צריך היה החסד מדתו  מצד
לא  ולכן שמו , לשנות צריך היה לא  צמצום שהוא  השניה מדתו  מצד אפס
בעשה  עובר  אברם לאברהם הקורא  לכן ממנו . הראשון יעקב  שם נעקר 

א) יג , שנשתנה (ברכות עד להוליד יכול היה ולא  שמו  נשתנה העולם שבזה
אברהם  התפשטות שמו  על מורה  אדם  של דהשם  אברם , לקרותו אין וממילא 

על  רק  נעשה  לידה  בחינת  שהיא  אורו שהתפשטות  ומכיון האחרים , לגבי מהותו

שהקורא  ונמצא  התפשטות  אין זה  דבשם  אברם  לקרותו אסור לידה  בחינת  ידי

העולם , לזה  האור יגיע  שלא  דהיינו קשים , וצמצומים  דינים  מעורר אברם  לאברהם 

העולם. בזה בהירתו  שנתפשט התפשטות על מורה אברהם שם כי 

מדתוולא  מצד יעקב  שם ממקומו  נעקר  לא  כי  יעקב , לישראל הקורא  כן
להוליד  יכול היה כי  שמו , לשנות צריך היה ולא  צמצום שהיה השני 

ישראל  שמו  שנקרא  ו קודם שבו. הגבורה  חלק  נמצא לכן מצד הנ"ל שלפי מכיון

ביעקב , החסד חלק  על מורה  ישראל הם ששם  ישראל בני  בניו  כשנקראים
באין  כשהמה התפשטות שהוא  החסדים על מרומז  הוא  כי  עליונה, במעלה

אלהים עם שרית כי  וזה הבהירות. מצמצום העולם כט )לזה לב, כי (בראשית
וכו ' עזיזא  רחימתן כד וזהו  עצמו . את באהבתו  שצמצם כביכול בגמרא יתגבר 

ומקום , ריוח יש  עצמו מחמת  צר המקום  אם  גם  אזי אהבה  דכשיש  שכל מבואר
אהבה  מחמת עצמו  את מצמצם חז"לאחד א)וכמאמר פד, דוחקת (ב"מ  אהבה 

הבשר. את 

ותוכל כ וזהו אלהים עם שרית דהיינו י  ממש  אלקים  על שהכוונה  רבינו ומפרש 

דהיינו  השי "ת , כסא על מתחת החקוקה ליעקב  אהבתו  כך כל שהתגבר 
שאהבה הכבוד וגורם  גבורה  עם  חסד שמצרף  אבינו יעקב  של המיוחד  כוחו והיא 

גדולה , בהתגברות  ישראל תהיה  לאהבת כביכול עצמו  את צמצם שהאל עד
למקום  בנים באבות שנקראו  מי"ד)כדאיתא  בנים (פ"ג  שנקראו ישראל חביבין

לה ' אתם  בנים  שנאמר למקום  בנים  שנקראו להם  נודעת  יתירה  חיבה  למקום ,

ושישפיע אלקיכם , עמו , שילמוד בנו  לאהבת שכלו  את מצמצם שהאב  כדרך
אלהים  עם ישראל שיהיו  ההוא  בלימוד שכלו  כי עליו  הפסוק  פירוש  כי נמצא 

אליו  קרובים  אלהים " "עם  ישראל שיהיו הנהיג  אבינו שיעקב  הוא  אלהים  עם  שרית 



תולדות קדושת  ז לוי פרשת

אליהם , עצמו את  שמצמצם  ידי גורמים על שישראל במה הבורא  התענוג וזהו 
כמאמר  ג )צמצום מט , ודו "ק:(ישעיה והבן אתפאר , בך אשר  ישראל


