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יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ יע"אמרן רבי ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ מרן רבי

 ה'תשע"ח פרשת תולדות
 

 רש"יוב וגו' "ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק"
כתוב שהקב"ה צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל 

וכן כתוב בבעל הטורים "הוליד" גמטריא  ."אברהם הוליד את יצחק"
 "דומה" שהיו זיו איקונין של יצחק דומה לאברהם.

 

 האבותשלימות  –יעקב אבינו 
 

ג' הספירות הם כנגד  ,אברהם יצחק ויעקב ,ידוע שהאבות הקדושים
כי חסד לבד או גבורה לבד או  .השלימות היוחסד גבורה תפארת, שז

שניהם בלבד, זהו מצב שמונע מהאור האלוקי להאיר, ורק ע"י ספירת 
, התפארת הממזגת את החסד והגבורה

כלים ראויים לקבל את השפע.  נוצרים
מענין תולדות יצחק שהם הפרשה מתחילה 

אלה "כמו שהפסוק מתחיל  ,יעקב ועשיו
כתוב . והנה בהמשך הפסוק "תולדות יצחק

ולכאורה אינו  ."אברהם הוליד את יצחק"
הלא אנו מדברים כעת  ,מובן ההמשך

מתולדותיו של יצחק ומדוע הפסוק חוזר על 
אלא ברגע  ?"אברהם הוליד את יצחק"

 "תולדות יצחק"שהפסוק מדבר כבר על 
וא יעקב בחיר שבאבות שממזג ומשלים שה

א"כ  ,את אברהם ויצחק וממזגם כאחד
אפשר לחזור ולדבר על החיבור הזה שבין 

"אברהם הוליד את אברהם ויצחק ואומר 
 יצחק"

 

 קדושה בעולם המעשה
 

ענינו של יעקב אבינו שהוא השלימות 
הוא להוריד את  ,והחיבור של אברהם ויצחק

שהיא כנגד  ,ההרגשות הנעלות של אהבת ה'
ויראת ה'  ,ספירת החסד מדתו של אברהם

פירת הגבורה מדתו של יצחק, כנגד ס שהיא
שיחולו על  ,לעולם המעשה בפועל ממש

 .אהבה ויראה לימוד התורה וקיום המצוות שנלמד ונקיים אותם מתוך
 .נעשים ללא אהבה ויראה הם לא פורחים למעלההכי התורה והמצוות 

וכמו שהזוהר הקדוש מכנה את אהבה ויראה ב' כנפיים שעמם פורחים 
א"כ עבודתו של יעקב אבינו להכניס את האהבה  .התורה והמצוות

  ויראה בעולם הזה למטה מעשר טפחים.
 

 וישראל יעקב
 

ששני השמות האלו  ,ישראל ויעקב :ולכן יעקב אבינו יש לו ב' שמות
 ישראל :מורים על הכח להוריד ענינים גבוהים ונעלים לעולם המעשה

שזה רמז להרגשות הנעלות של אהבה ויראה הנמצאים  ראש-ליאותיות 
העקב הוא בתחתית הרגל אבר נמוך שבאדם  ,עקברמז ל יעקבו ,במח

רציים והגשמיים שלשם מצליח יעקב אבינו מרמז על הענינים הא
לכן יש  ,אהבה ויראה ,להוריד את ההרגשות הנעלות של אברהם ויצחק

 לו ליעקב ב' שמות להורות על החיבור של שמים וארץ.
 

 אצל יעקב אבינו אין שום פסולת
 

שרואים וכמו  .לולי יעקב אבינו לא היה שלימות לאברהם ויצחק
שהם ישמעאל ועשיו ראשי  ,שמאברהם יצא ישמעאל ומיצחק עשיו

שענינם הוא להשתמש באהבה ויראה  ,כוחות הרע של הימין והשמאל
וכל  ,לכן כל עניני אהבה רעה ותאוות מקורם מישמעאל .לצורך עצמם

אבל יעקב אבינו הוא השלימות  .עניני יראה רעה ורציחה מקורם מעשיו
שמוריד את האהבה והיראה למעשי המצוות בפועל שעי"ז אדם יאהב 

 את השי"ת וירא מלפניו.

  אהבה ויראה כלולים זה בזה
 

שזה רק מכוח יעקב  ,וכן יש ענין לכלול אהבה ביראה ויראה באהבה
אבל  .העולם הזה אדם לא יכול לאהוב ולפחד ביחד כי בעניני .אבינו

בתורה ובמצוות אדם יכול מצד אחד לאהוב את הקב"ה ומצד שני לירא 
הכח של יעקב אבינו הוא לקחת את הכח של אהבה  .תווממנו ומרוממ

ויראה ולתת להם את הצורה הנכונה באופן שיביאו את האדם 
 להתקדמות לתולדות.

 

 בקדושה יש פירות

 

בזוה"ק מאמר האותיות מסביר בעל הסולם את ההבדל בין הקדושה 
 :רואים דוגמא , ובטומאה אין.יש הולדה ,שבקדושה יש פירות :לטומאה
אח"כ הוא שבור ומלא  ,קיבל תענוג לעצמו ,עשה עבירהאדם  ,בטומאה

לצאת  צריך לחפש עיצות ,אין המשך אין הולדה ,בדיכאון הוא נחסם
היראה הביאה מהמצב שהשימוש הלא נכון במידת אהבה או במידת 

שהכל בנוי על הרצון להשפיע אהבת ה' ויראת  ,משא"כ בקדושה .אותו
 ,הוא שמח ,הוא מתקדם ,א"כ האדם מקבל שמחה מהאהבה ויראה ,ה'

"יראת ה' הפסוק אומר  .הוא לא חסום ,יש המשכיות ,יש לו פירות בנפש
 ,בטומאה היראה מביאה פחדים ,ה חייםבקדושה היראה מביא לחיים"

בקדושה  .וצריך ללכת לפסיכולוגים האדם מפחד מהצל שלו ,חסימות
כשאדם ירא הוא גם אוהב וכשהוא  ,יש התכללות ,היראה ספוג באהבה

וממילא  ,יש גבולות ,יש חיבור בין האהבה והיראה ,אוהב הוא גם ירא
 .והמשכיותשל יעקב אבינו יוצא פירות מהחיבור הזה שנעשה ע"י הסוד 

שלא כמו  ,אומרים חז"ל יעקב אבינו מיטתו שלימה לא יצא פסול מזרעו
מיעקב  ,אברהם אבינו שיצא ממנו ישמעאל ויצחק אבינו שיצא עשיו

כי  ,יצא שנים עשר שבטי קה זכים וטהורים
יעקב שיודע לחבר את אהבה ויראה כראוי 
 ,אז יש לו פירות והמשכיות בלי פסולת

ן הוא יכול לרדת וכ ,שהוא ענין י"ב שבטים
לתוך העולם הגשמי ולהסביר ענינים 

 רוחניים שאפי' אנשים רחוקים יוכלו להבין.

 

הצדיקים שגילו סודות התורה הם בבחי' 
 יעקב אבינו

 

 כל הצדיקים שהצליחו להסביר ענינים
גבוהים עניני אהבה ויראה בתוך הגשמיות 

מהקו האמצעי המאחד  ,היו כמו יעקב אבינו
כמו משה רבינו שעל ידו  .ימין ושמאל

משה רבינו הצליח  ,קיבלנו את התורה
להוריד את התורה לעולם הזה בגלל 
שהנשמה שלו היתה מסוד הקו האמצעי של 

כמו יעקב אבינו הוא ירד לתוך  ,הספירות
לם הזה והיה מלך במצרים הגשמיות של העו

המקום הכי מקולקל  ,שהיתה ערוות הארץ
כמעשה "כמו שהתורה אומרת  ,שבעולם

. כי כיון שהיה דבוק "לא תעשו ארץ מצרים
שיודע איך להשתמש בכח של  ,בקו האמצעי

אז גם  ,אהבה ויראה שלא להשתמש עם הכוחות האלו לדברים רעים
באהבת ה' וביראת  המח והלב שלו מלאים ,במצרים ,במקום נמוך וגרוע

וכן רבי שמעון  .ה' ולא מתפתה לאהוב ולפחד מדברים של העולם הזה
הצליח להוריד סודות  ,שהיא מקו האמצעי ,שהוא כנגד הדעת ,בר יוחאי

 .בדיו על הספר ,עצומים ונוראים בתוך העולם הזה עד לגשמיות ממש
הכל מהכח של יעקב אבינו שמחבר את אברהם ויצחק ומכליל אותם 

 כאחד.
 

 עמלק -ליצני הדור 
 

רש"י מביא את מאמר חז"ל שליצני הדור היו אומרים שמאבימלך 
צר קלסתר פניו של יצחק כשל אברהם מה עשה הקב"ה  .נתעברה שרה

יוצא שאין יעקב אבינו  בכח והיו הכל אומרים אברהם הוליד את יצחק
נראים ממש  ,היינו מדת היראה ,פניו של יצחק ,הבדל בין אהבה ויראה

 שזה מידת אהבה פניהם שוות. ,כמו פניו של אברהם
כי  ,שמדתו של עמלק הוא הליצנותויש עוד לבאר שכתבו הצדיקים 

קליפת  .עמלק הוא המתנגד הכי גדול שיהיה חיבור בין היראה ואהבה
ולכן משה רבינו שהוא כנגד  ,שזה קו האמצעי ,עתעמלק הוא כנגד הד

ניהלו  ,שהם הספירות של קו האמצעי ,וכן יהושוע שכנגד היסוד ,הדעת
לכן "ליצני הדור" שמרמזים על עמלק הם כביכול  .את מלחמת עמלק

 ,רצו להפריד בין אברהם ויצחק ואמרו שיצחק כלל לא נולד מאברהם
ועי"ז  ,ת היראהזאת אומרת שאין חיבור בין מידת האהבה למיד

מכח  ,שהקב"ה צר קלסתר פניהם כאחד וחיבר בין מידת היראה לאהבה
ליפת חפו פניהם של הליצנים שהם ק ,יעקב אבינו שעתיד לצאת מהם

אין שמו של הקב"ה הוי"ה שלם עד שימחה שמו עמלק. וזהו שכתוב ש
 אהבהכנגד  ה'וה יראהשל הוי"ה כנגד  י'כי בזוה"ק כתוב שה של עמלק

 ו'ויעקב שהוא כנגד ה ,מצוותהאחרונה כנגד  ה'וה תורהגד כנ ו'וה
ומשפיע  ,שהם אהבה ויראה ,י"הכביכול מחבר בין האותיות הראשונות 

היינו שאהבה ויראה ירד ממש לעולם הזה  ,לה' אחרונה כנגד המצוות
מפריד בין אהבה  ,משא"כ עמלק מפריד את שם ה' .ע"י מצוות מעשיות

הזה נוגע לנו בכל יום ויום קודם כל והענין  ,והיראה לתורה ולמצוות
מצווה לחשוב מחשבות של אהבה ויראה ויחד עמם לעשות את המצוות 

ועי"ז יוולדו בליבינו פירות  ,כדי שיהיו להם כנפיים לפרוח למעלה כנ"ל
"וקווי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים של שמחה ויקוים בנו הפסוק 

 שלום לכולם. שבת ירוצו ולא יגעו"
 

  

 

 תחיית המתים – יש לי מושג
 

כתב האריז"ל )ע"ח ח"א שער י' פרק א'( "כאשר עלה ברצון 

המאציל להחיות את המתים וכו'", וביאר בתע"ס )חלק ח' 

, עמוד תקצט( דהיינו ז' מלכין קדמאין דנפלו לבי"ע דפרודא

אשר נפילה זו נחשבת למיתה, להיותם שם נפרדים מאור 

החיים, שפירושו אור החכמה, בסו"ה "והחכמה תחיה את 

בעליה", כי כן נקרא אור החכמה בשם אור חיה, כנודע. 

וע"כ מכונים ג' העולמות בי"ע בשם עלמין דפרודא, משום 

שבמקומות אלו אין אור החכמה יכול להתפשט שם, וכל 

ם ימותו ולא בחכמה, ואין להם תקנה זולת המציאות שבה

בעליה לאצילות, דהיינו אל המקום שהחכמה מצוייה 

להתפשט בהם. ולכן כשעולים לעולם האצילות, נבחנים 

שקמו לתחיה, שזכו לאור החיה. וזה אמרו "כאשר עלה 

ברצון המאציל להחיות את המתים". דהיינו להעלותם מבי"ע 

 וז"ס תיקון ז' המלכים.לאצילות, שז"ס תחיית המתים, 

   d052769144@gmail.com    לע"נ איתי בן חיים הי"ד. לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.
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