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קדושה שנסתכל בה וברא את העולם שהיא סוד אלהותו ית' וכמה המשא"כ תורתינו 

פנים כפטיש יפולץ סלע וקדמה לעולם ונעלמ' מעיני כל חי וכל אות ותיבה ענין ומצוה 

וסוד בריאת העולמים וקיומם איך הדבר מוכרח וא"א בענין אחר  הכל סוד אלהותו

  ,ל מצוה שבתורה שורש למעלה בפרטיתלהיותו משתלשל ממקום גבוה ולכ

ואינו צריך לשום  אבל בכדי להבין הענין דרך כלל נאמר לחזור אל הראשונות כי א"ס ב"ה דיו באלהותו

נברא שהרי הכל מאותו ולא רצה בבריאה העולם כי אם מגודל חסדו וטבעו להטיב כמאמר עולם חסד 

  ,מא"ס ב"ה ג"כ א"ס לרעי' ולטובים יבנה בכדי שיהיה למי להטיב ולהיות החסד הנשפע

לפשיטותו  ולא ניכר שוע לפני דל שהוא בלי גבול ודבר שהוא בלתי מוגבל אינו ניכר ויחזור העולם

הראשון בהיותו בא"ס לכן הוצרך להיות הגבלת התורה עד פה תבא שהוא ענין הצמצום והחכמה 

הקדימה בכל דבר ודבר להתגלות אלהותו שהוא קיום העולם ובריאתו מתחלה ע"י חוק קצוב ושקול 

בפלס מאזני משפט התורה והמצוה כמאמ' ודל לא תהדר שלא לרחם בדין כי תקנה עבד שש שנים 

יעבוד שמגבילים החסדי' שלא יתפשטו יתר על הראוי וכן כל עניני הדינים והמשפטים בעניני השומרים 

ופקדונות והלואות להגביל ולהפריש לכל א' המגיע אצלו. ומחמת הגבול אשר שם ניכר ומוגבל כל דבר 

ת' וקיום העולם ודבר למינהו ואין א' נוגע במוכן לחבירו. והנה הגבול וההכרה הוא ההתגלות אלהותו י

משא"כ רבוי החסדים והתפשטות בלי גבול אינו ניכר ומתגלה כי אם שוה ומשוה קטן וגדול שם הוא 

  שהוא מבול מים וחזרת העולם לתוהו ובוהו.

והנה ענין דייני ישראל הצריכי' להיות דבקים בה' אלהים חיים ובהתדבקם אליו ית' והיו ראוים להתחסד 

ת הדביקות של העלולים בעילת העילות שהוא ההתפשטות בעולם חסד הרבה שהוא הראשית והתכלי

יבנה בכדי להטיב לברואיו, והנה אותה הדביקות הוא בלי גבל לרחמיו מרובין כגודל חסדי השם שאין 

לה סוף אבל התורה צותה בגבול החסדים שלא לרחם בדין והנה הוא מצוה ועושה לחזור מן החסדי' 

א מחבר ומשתף מדת הרחמי' למדת הדין שהוא קו המשפ' קו האמצעי עד לדין הרי שבמשפט זה הו

המיחד ומחבר חסדי' וגבורות יחד שהוא תחילת בריאת העולם עד"ז והוא קיום העולם והוא ארז"ל מאן 

דבעי למהוי חסידא יקיים מילי דנזיקין אשר לכאורה רחוק הוא מחסדים ועמוק עמוק כי החסידי' 

ום הפסק גשמים וכל ענין מילי דנזיקין הם רק גשמים. אבל לפי דברינו כי להתחסד עם קונו לבד בלי ש

המשפט לאלהי' הוא החסד כי רב חסד המטה כלפי חסד אינו שייך בעולם כלל כי אם לחזור לפשיטות 

א"ס ב"ה מגודל התפשטותו שהוא בלי גבול. אבל בכדי שיתראה החסד בעולם שהוא לשון העלם א"ס 

המשפט. וזהו ארז"ל שהדין דין אמת כו' נעשה שותפו של הקב"ה במעשה  צריך גבול לחסד והוא

בראשית כי הגבול הן הם סדרי בראשית בתחילת בריאתם והם קיומו וזהו תרגומו ואלין דינייא די תסדר 

קדמיהון שהרי בתחינת דין צריך לסדר לפניו סדרי בראשית חסד הראשון מא"ס ב"ה בלי גבול ואח"כ 

תורה לתת גבול ולעשות משפט הרי שהמשפט הוא המחבר אל החסד הראשון מוכרח היא ע"פ ה

לעשות כאשר צוה. משא"כ ערכאות של גוים אע"פ שהדינים שוים אבל הוא משוער ע"פ שכל ואין לו 

התחברות אל החסד הראשון של ההתפשטות בלי גבול שהוא ענין התפשטות ראשון שאין שם חלוק 

שי בבשר חזיר אלא אפשי וארי' הוא דרביע עלי' שהוא התורה הגבול הוא ענין ארז"ל אל יאמר אי אפ

בכדי לחבר מעשה המצוה אל רצונו ית' שאר ונעשה רצונו. וכן ארז"ל גדול המצוה ועושה ממי שאינו 

מצוה ועושה כי העושה מחמת צוי הוא מחבר המעשה אל הצוי משא"כ שאינו מצוה. לכן בערכאות של 

הרי אינו מצוה שהוא לשון דביקות אבל הוא משוער עפ"י השגה אנושית גוף גוים אפילו אם הדין שוה 

 וקליפה שהוא חורבן העולם.

וזהו ארז"ל שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית שהרי הגבול בין שלו לשל חבירו הוא המשפט קו האמצעי 

אינו עפ"י התורה המחבר חסד וגבורה שהוא מדה בינונית ויש אומרים זו מדת סדום אם המשפט והגבול 

והדיברות בו ית' כי אם עפ"י שכל אנושי הרי זו מדת סדום שהוא חורבן העולם שכל גבול הוא גבורה 

וקליפה וזהו ענין מחצית השקל שנתקשה משה שהוא הדעת כי אין הדבר זה שייך ומיוחס אל הדעת 

ה לו שהוא שהרי השקל הנתינה הוא השפעה והתפשטות ובתוכו מחצית שהוא גבול. עד שהרא

ההסתכלות שעושה כלי' וגבול כמו שהסתכל הקב"ה בתורה וברא את העולם ע"י גבולי התורה שהוא 

כלי מחזיק ברכה והשפעה שהוא יחוד וחיבור שניהם שהוא הדעת שמקבל אחר ההסתכלות והוא ענין 



ן תתן שהוא ארז"ל סלע זו לצדקה בשביל שיחי' בני ה"ז צדיק להיות נתינתו מחמת אמונתו בתורה נתו

הגבול והכי מחזיק ברכה והתגלות החסדים בעולם שאם אין גבול אין עולם ולכן ע"י הגבול הוא השביל 

 להתפשטות החיות וזהו בשביל שיחיה בני לכן הרי זה צדיק שהוא המחבר.

  ק, פרשת משפטים)מנחם מנדל מוויטבס(פרי הארץ / 
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כד כליל כלא בגויה, ולא אתפשט לנחתא לתתא; חסד  "אמאי אקרי טוב ואמאי אקרי חסד? טוב איהו

כד נחתא לתתא, ועביד טיבו בכל בריין בצדיקי וברשיעי ולא חייש, ואף על גב דדרגא חד הוא. מנלן? 

דכתיב (תהלים כג, ו) "אך טוב וחסד ירדפוני". אי טוב למה חסד, ואי חסד למה טוב; דהא בחד סגיא?    

אתפשט לתתא, חסד נחית ואתפשט לתתא, וזן כלא צדיקי ורשיעי כחדא. אלא טוב כליל כלא בגויה ולא 

והכא כיון דאמר ובטובו חיינו, הדר ואמר הזן את העולם כלו בטובו בחסד, הדא הוא דכתיב (שם קלו 

  כה) נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, ועל דא הזן את הכל, לצדיקי ולרשיעי לכלא."

  (זוהר תרומה)
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  חסד ומשפט וצדקה: -פרוש עניני שלשה שמות שהוצרכנו לפרשם והם זה הפרק כולל 

הפלגה באי זה דבר שמפליגים בו. ושמשו בו בהפלגת גמילות  -וכבר בארנו בפרוש אבות שחסד ענינו 

  הטוב יותר.

להיטיב  -לגמול טוב מי שאין חוק עליך כלל, והשני  -וידוע שגמילות הטוב כולל שני ענינים האחד מהם 

ראוי לטובה יותר ממה שהוא ראוי. ורוב שימוש ספרי הנבואה במלת חסד הוא בהטבה למי שאין למי ש

  לו חוק עליך כלל.

אמר "חסדי ה' אזכיר". ובעבור זה זה המציאות  -ומפני זה כל טובה שתגיע מאתו יתברך תקרא חסד 

ענינו בנין העולם  -ה" אמר "עולם חסד יבנ -הוא חסד  -רצוני לומר המצאת האלוה יתברך אותו  -כולו 

  חסד הוא. ואמריתברך בסיפור מדותיו "ורב חסד":

  (רמב"ם, מורה נבוכים, ג, נג)
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כשמדובר על שליט  -אמר החבר: אלוהים הוא תואר לשליט או לשופט. תואר זה נאמר בכלל ובפרט: בכלל 

ו על שופט מבני אדם... ואין כשמדובר על כח מכוחות הגלגל או על טבע מן הטבעים, א -העולם כולו, ובפרט 

יתברך ויתרומם. זה הוא שם פרטי,  -שם מדויק יותר וחשוב יותר מן השם הנכתב באותיות יוד הא ואו הא 

בו רומזים לאלוה, לא בתואר המקום, כדרך שרומזים לכל מתואר בלתי ידוע, ולא בתארים (נוספים על 

שם המיוחד לו, שכן הוא נקרא ה' על דרך היחוד. עצמותו), ולא בהכללה, כבשם הכללי אלוהים, כי אם ב

כאלו שאל שואל: מי הוא אלוהים שיש לעבדו: השמש, או הירח, או השמים, או המזלות, או אחד הכוכבים, 

או האש, או הרוח, או המלאכים, הרוחניים או זולתם, כי הלא לכל אחד מאלה פעולה משלו ושלטון משלו, 

ה'! כאלו אמרת: פלוני! וקראת לו  -ים ולהאפסם? ועל זה באה התשובה וכל אחד מהם סיבה להתהוות דבר

  .בשם פרטי, ראובן ושמעון למשל, בתנאי שעל ידי השמות ראובן ושמעון תיוודע אמיתת עצמותם

  .(הכוזרי, מאמר רביעי א)

 


