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פתח דבר

 עם מלאות שלוש שנים לפטירתו של הרה"ח הרב משה מרדכי ע"ה ארנשטיין - 
משפיע בישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת במשך כארבעים שנה, הננו מוציאים 
על הכתב.  בישיבה, שהועלו  ביאורי התניא שמסר הרב ע"ה  לאור תדפיס מתוך 

קובץ זה כולל את מאמר "חינוך קטן" ופרקים א, ב משער הייחוד והאמונה.

עמוקה  בהסברה  שהתאפיינו  שלו,  הייחודיים  התניא  בביאורי  נודע  ע"ה  הרב 
ומקיפה מחד, ובהירה מאידך, תוך דגש על עבודת הלב ו"תרגום" הלימוד למעשה 

בפועל. 

השיעורים מתייחדים בהיקף רחב ונדיר של רעיונות וביאורים מתוך כתבי רבותינו 
נשיאינו, וכן שיחות ומכתבים של הרבי.

במהלך הכתיבה נעשה מאמץ לשמור על הסגנון המיוחד, ששילב הרחבת הביאור 
ממקורות נוספים, בד בבד עם הסברים הנוגעים למעשה, לחיי היום יום. 

השיעורים עברו התאמה קלה בכתב, לנוחות הלומדים. 

אנו פונים בזאת בבקשה שכל מי שיש תחת ידו הקלטות או סיכומים משיעורים 
והתוועדויות של הרב, שיואיל לשתף עימנו את החומר, על מנת לסייע בהדפסת 

השיעורים, ויהיה זה לעילוי נשמתו.

יהי רצון שבזכות לימוד התניא והפצת פנימיות התורה נזכה לצאת לקראת משיח 
צדקנו עם ספר התניא, בקרוב ממש, "מלך ביופיו תחזינה עיניך".

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

המו"ל
 ערב שבת קודש, י' אדר ראשון תשפ"ב

צפת עיה"ק

lyo770@gmail.com למשלוח הקלטות וסיכומים, וכן להערות והארות
תרומה להדפסת שיעורי התניא, ניתן להעביר בביט למספר טלפון 054-209-7709.
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 הקדמה

לשער הייחוד והאמונה

מיקומו של שער הייחוד בתניא 
שער הייחוד נכתב לפני ליקוטי אמרים. בהקדמת "חינוך קטן" 
אדמו"ר הזקן מתייחס לדרגות באהבת ה' ומציין "כמו שיתבאר 
במקומם", לשון עתיד - במקומם שבליקוטי אמרים, שנכתב רק 
אמרים  ליקוטי  זאת  בכל  כלשהי1  מסיבה  כי  נראה  מכן.  לאחר 

הודפס כחלק ראשון, ושער הייחוד כחלק שני. 

שער הייחוד - הקדמה לליקוטי אמרים 
"ליקוטי אמרים" מיוסד על הפסוק2 "כי קרוב אליך הדבר מאד 
בפיך ובלבבך לעשותו"3. התניא מבוסס על שאלות ועצות בעבודת 

הזקן[  ]אדמו"ר  היה  סבור  "כנראה   :)1262 עמוד  ד'  שיחות  )ליקוטי  הרבי  ובלשון   )1

להתחיל ספר ליקוטי אמרים, הוא ספר התניא, בחלק הנקרא "חינוך קטן", אלא שמפני 

טעמים כמוסים נדפס זה בתור חלק שני של ספרו".

2( דברים ל', י"ד.

דבור  )"מחשבה  יורד  או  עולה  בסדר  הנפש  לבושי  את  מונים  בחסידות,  כלל  בדרך   )3

ומעשה" או "מעשה דבור ומחשבה"(. ומדוע מתחיל פסוק זה, בכוח הדיבור )"בפיך"(, 

שהוא הלבוש האמצעי?

מבאר הרבי הריי"ץ )ספר המאמרים תרצ"ט, עמוד 34 ואילך(, שיש כאן הוראה גדולה 

בעבודת ה'. המילה "בלבבך" כוללת את רגש אהבת ה' ויראתו, וכדי שהאדם יגיע לאהבה 

ויראה, עליו להתחיל בלימוד התורה, כדי להכיר את ה', ועל ידי זה לאהוב אותו. כלומר, 
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בא  הספר  וכל  מאד",  קרוב  הוא  איך  היטב  "לבאר  מטרתו  ה', 
לגלות כיצד עבודת ה' מתוך אהבה ויראה אפשרית וקרובה לכל 

אחד. 

קריאת  של  הראשונה  הפרשה  על  מיוסד  והאמונה  הייחוד  שער 
ויראה  אהבה  מתוך  ה'  את  לעבוד  היא  התכלית  אמנם,  שמע. 
צריך  ויראה,  לאהבה  להגיע  כדי  אך  אמרים(,  בליקוטי  )כמובא 
פרטי סדר ההשתלשלות,  לדעת את  דהיינו  ה',  לדעת את  קודם 
אחדות ה' וביטול העולמות )המבוארים בשער הייחוד(. זהו שלב 
מקדים לפני הלימוד ב"ליקוטי אמרים"4. אם כן נראה שאכן היה 

צריך ללמוד את שער הייחוד קודם ללימוד ליקוטי אמרים.

והאמונה  הייחוד  שער  את  ללמוד  הרבי5  מורה  ממכתביו  באחד 
תחילה, לאחר מכן את אגרת התשובה, ורק לאחר מכן את ליקוטי 

אמרים.

אמרים.  ליקוטי  את  קודם  ללמוד  מקובל  כלל  בדרך  בפועל, 
עניינים  והאמונה מבוארים  הייחוד  היא שבשער  יתכן שהסיבה 
את  להבין  יותר  קל  חסידות,  ללמוד  שמתחיל  ולאדם  עמוקים, 
ענייני ה"עבודה" המבוארים בליקוטי אמרים, מאשר את נושא 
ביטול העולמות שבשער הייחוד והאמונה. כמובן, גם שער הייחוד 

תחילת עבודת ה', היא העסק בתורה בדיבור, ואחר כך ניתן להגיע לאהבה ויראה שבלב. 

כך את המחשבה  )"בפיך"(, אחר  תורה  בדברי  הדיבור  מזכיר הפסוק תחילה את  לכן, 

)"לעשותו"(, שהוא העיקר,  כך את המעשה  ואחר  )"בלבבך"(,  והיראה שבלב  והאהבה 

ולשמו ירדה הנשמה למטה - לעשות דירה לה', בתחתונים.

על כל פנים ברור, שעיקר החידוש בתניא, הוא ה"בלבבך", וה"בפיך" הוא כעין הקדמה 

אליו. 

וכפי שכתוב בליקוטי אמרים פרק י"ז, שאדמו"ר הזקן מתחיל במילים "ובזה יובן מה 

שכתוב כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו", ובפועל מתעכב רק על המילה 

"בלבבך". מזה רואים, שעיקר ענינו של הספר ליקוטי אמרים, הוא הרגש שבלב.

4( ליקוטי שיחות חלק כ"ה, עמוד 199 ואילך.

5( אגרות קודש ג', עמוד צ"ז.



9 הקדמה

הוא "עבודה", כי אין הכוונה להשאיר את הדברים 'בתוך הספר', 
אלא ליישם ולחיות על פיהם. 

נפש,  לכל  ושווה  קרוב  יותר  אמרים  בליקוטי  הלימוד  זאת,  עם 
הזקן  אדמו"ר  מלשון  גם  מאידך  בו.  מתחילים  כלל  בדרך  ולכן 
את  ללמוד  קודם   - הוא  והרצוי  הנכון  שהסדר  נראה,  בהקדמה 

שער הייחוד והאמונה, ורק לאחריו את ליקוטי אמרים.
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אחדות ה' בראי החסידות

פיו,  ועל  ובסיסי בתורת החסידות,  עיקרי  עניין  ה', היא  אחדות 
אחד".  ה'  אלוקינו  "ה'  הפסוק6  את  לגמרי  שונה  באופן  מבינים 
בפשטות, פסוק זה מלמד, שיש אלוקים אחד ולא שניים, וזהו גם 
הפירוש הפשוט של אחדות ה'. אך תורת החסידות מגלה פירוש 

עמוק יותר, שאין בעולם שום דבר מלבד הקב"ה.

מציאות  הם  בו  והחיים  שהעולם  התחושה  אחרות:  במילים 
– אינה  כולם  על  בעל הבית השולט  ויש אלוקים שהוא  קיימת, 
אלא אשליה. לפי תורת החסידות, המציאות האמיתית היחידה 
היא כלשון הפסוק7 "בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" – 
מציאות מלבדו,  עוד אלוקים מלבדו, כי אם שאין עוד  לא שאין 
וכל הנבראים הם כאין ואפס ביחס אליו. אכן, יש להתייגע רבות 

כדי להגיע להכרה זו. 

העולם – מציאות או אין ואפס?
רעיון זה, קשה לקבל ולקלוט כראוי בשכל אנושי מוגבל. כי לפי 
זה, אני - "איני מציאות קיימת". דבר זה עומד בסתירה לתחושת 
רצונותיו  מציאותו,  את  החש  האדם,  של  הבסיסית  הקיום 
ופעולותיו, וקשה מאוד לבטל תחושה זו ולומר שהמציאות אינה 

קיימת.

מאידך, הרי כל מטרת ירידתנו לעולם, היא לבררו, לזככו ולהעלותו 

6( דברים ו', ד'.

7( דברים ד', ל"ט.
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לקדושה. ואם אכן יש את המציאות של האדם שמברר, ויש את 
המציאות של העולם, שאותו צריך לזכך ולהחדיר בו קדושה, איך 
זה מתאים עם רעיון אחדות ה', שאין שום מציאות אחרת מלבד 

הקב"ה8? 

שתי דרגות בביטול העולמות
הנבראים  בביטול  כלליות  דרגות  שתי  שיש  הוא  לכך  ההסבר 
תתאה"  "יחודא  המכונות  אותם,  שמחיה  האלוקית  החיות  אל 
שער  בהמשך  באריכות  יתבארו  אלו  מושגים  עילאה".  ו"יחודא 

הייחוד והאמונה )פרק ז(.

בתמצית, "יחודא תתאה" זוהי דרגת ביטול שהנבראים מגיעים 
אליה מתוך הכרה והתבוננות, בכך שהם בטלים לגמרי אל החיות 
האלוקית המהווה אותם. הנבראים מרגישים עצמם מציאות, אך 

מציאותם בטלה לאחדות ה'. ביטול זה מכונה "ביטול היש".

הנבראים שאינם  עליונה של  ביטול  דרגת  זוהי  עילאה"  "יחודא 
חשים כלל מציאות נפרדת מהחיות האלוקית. הביטול הזה מכונה 

"ביטול במציאות". 

ביטול במציאות זו דרגה שקשה להגיע אליה, לא כל אחד מסוגל 
להגיע אליה, ושייכת רק לנשמות גבוהות. אך כל אחד חייב ללמוד 
ולהתבונן בכך כי זו האמת, שאין עוד מציאות זולת הקב"ה, גם 
אדמו"ר  מאריך  "עץ-חיים"9  בקונטרס  זאת.  מרגישים  אין  אם 
מתוך  ה'  את  לעבוד  ואחד  אחד  כל  על  המוטלת  בחובה  הרש"ב 
"יחודא עילאה", כלומר בביטול במציאות ממש10, הגם שלא ניתן 

8( ואכן, מבואר בתורת החסידות )ד"ה מי כמוכה תרכ"ט, ד"ה האומנם תרמ"ג(, שגם על 

פי תורה, העולם הוא מציאות אמיתית, אלא שהוא בטל לגמרי למקורו הרוחני הנעלה, 

וכפי שיבואר בפרקים הבאים. וראה שיחת אחו"ק תנש"א.

9( פרק ז' ואילך.

10( שם מבאר בהרחבה, שאמנם דרגה זו שייכת ליחידי סגולה, אך כל אדם זקוק לה. כי 
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להגיע ממש לביטול בדרגה זו, מכל מקום אפשר להיות שייכים 
כי  הקב"ה.  אל  העולמות  בביטול  התבוננות  ידי  על  וזאת  לכך, 
ההתבוננות, שייכת לכל אחד, ובהכרח שתהיה השפעה ללימוד זה. 

ואכן, מי שמתייגע ומעמיק בעניין אחדות ה', גם אם אינו ממש 
יותר  לו  קל  יותר,  "אלוקיים"  שלו  החיים  במציאות,  בביטול 
לוותר על רצונותיו האישיים בשביל רצון ה', מונח אצלו שהכל 
הוא הקב"ה, וברור לו שתפקידו בעולם הוא "לשמש את קוני" 
המציאות  גם  כלומר,  העולמות.  בבריאת  ה'  רצון  את  ולמלא 
המורגשת של העולם ושל האדם, היא בביטול מוחלט לרצון ה'. 
מצד הנבראים יש מציאות של עולם, ורצון ה' הוא שהאדם יגלה 

בו את החיות האלוקית ואור הקדושה.

האם אפשר להגיע להרגשת ביטול במציאות?
בדיבור  התועלת  מהי  הזקן  אדמו"ר  את  פעם  ששאלו  מסופר 
שייכות  לנו  שאין  ה',  בעבודת  גבוהות  מדרגות  אודות  ולימוד 
אליהן כלל? השיב אדמו"ר הזקן: בנבואת יחזקאל11 על הגאולה 
העתידה נאמר "והסירותי את לב האבן מקרבכם ונתתי לכם לב 
לב האבן",  "והסירותי את  נאמר  נשאלת השאלה, מדוע  בשר". 

ולא נאמר "והסירותי את מוח האבן"? 

הביאור הוא, שאכן, "מוח אבן" אינו סיבה שלא ללמוד. גם בזמן 
הזה, המוח צריך ויכול ללמוד ולהבין בגדולת ה', ועל ידי מאמץ 
מתאים יכול כל אחד להבין עניינים עמוקים. הדבר מוכח מהחובה 
שלם12",  בלבב  ועבדהו  אביך  אלוקי  את  "דע  הציווי  את  לקיים 

מצד האור האלוקי שמתלבש בעולם, יש חשיבות לעולם, ואיך יוכל לעמוד מול העולם 

ולנצחו תמיד?! לכן צריך לזכור )על כל פנים מפעם לפעם(, את דרגת יחודא עילאה, שמצד 

האמת אין העולם נחשב כלל.

11( ל"ו, כ"ו.

12( דברי הימים א', כ"ח, ט'.
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ולפי התניא13 החובה היא הלימוד בידיעת ה', שזה אפשרי עבור 
כל אחד14.

לעומת זאת הלב הוא מוגבל, בבחינת "לב אבן" - שאינו מרגיש את 
מה שהמוח לומד, ועל אף הלימוד וההתבוננות בהעמקת הדעת – 
רוב בני האדם אינם יכולים להגיע לאהבת ה' ויראתו באופן גלוי. 
לנו לב בשר בריא, כדי  ייתן  לכן ה' מבטיח, שלעתיד לבוא הוא 
שנוכל לעבוד אותו כראוי. עם זאת גם כיום, מי שמתייגע כראוי 

יכול להגיע גם להרגשת הלב.

שיטת החסידות אינה חידוש
עניין אחדות ה', וכן שאר העניינים המבוארים בחסידות, קיימים 

13( פרק מ"ב

14( שאל אחד הנוכחים: האם אין מי שיש לו מח אבן, ולכן קשה לו אפילו להבין את 

הדברים?

גשמי,  דבר  כל  וכפי שלנפש הבהמית, מובן היטב  כזה.  דבר  אין  תשובה: באופן טבעי, 

ארוכות  שעות  להתבונן  זקוקה  לא  היא  צהרים.  ארוחת  לאכול  ללכת  כשצריך  למשל, 

בעניין זה. גם מי שצריך כסף, אין לו כל צורך להתבונן בזה, כי הנפש הבהמית קולטת 

היטב. כך גם הנפש האלוקית, קולטת כל דבר שבאלוקות, ואין לה צורך כלל להתבונן 

בהם. אדרבה, התכונות הרעות שמוזכרות בסוף פרק א' בתניא, הרי זה זר לה, ואילו 

כשמדובר ביחודא עילאה, להרגיש שאין עוד מלבדו, ושהכל בטל במציאות כזיו השמש 

בשמש, זה מובן לה בשכל. ורק כדי להגיע לרגש, צריך התבוננות, אבל להבין בשכל כל 

אחד יכול. כי הנפש האלקית מצד עצמה, היא חלק אלוקה ממעל, ומי שמנסה להבין ולא 

מצליח, הרי זה בגלל שנמשך אחר התאוות שלו, וזה אטם את מוחו מלהבין. או שלא 

שמר אל עיניו כראוי. כל הבעיות נוצרות מכך ש"עוונותיכם מבדילים". 

רק בשלב הבא, כדי ליצור רגש אהבה לה' בפועל, יש קושי ליצור רגש על בסיס ביטול 

באופן של יחודא עילאה. וכפי שמבואר בפט"ז בתניא, שייתכן מצב שהבינוני לא מצליח 

לעורר אהבה לה' כרשפי אש אף שמתבונן כראוי, כי שרש נשמתו היא מבחינת עיבור 

והעלם, ולא מבחינת לידה והתגלות.

להרחבה בענין זה, ראה במאמר "לפיכך" תשט"ז, שמבוסס על המאמר "תחת אשר לא 

 עבדת" שבליקוטי תורה.
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כולם בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, בנגלה דתורה, והחסידות 
רק נותנת "אור וחיות"15. אור אינו מחדש ואינו משנה דבר, אלא 
בתורת  הקיימת.  המציאות  את  לראות  לנו  ומאפשר  מגלה  רק 
החסידות,  בתורת  שנתבארו  עניינים  בתמצית,  כתובים,  הנגלה 
אותם,  גילתה  אם  כי  כלל,  אותם  חידשה  לא  החסידות  ותורת 

הרחיבה ו"האירה" אותם16.

ניתן לראות זאת במצוות אהבת ישראל. מצווה זו כתובה בתורה 
שמצווה  מובא,  בגמרא18  כבר  כמוך".  לרעך  "ואהבת  בפסוק17 
זו היא יסוד כל התורה כולה - כמו שאמר הלל הזקן. אך תורת 
החסידות19 נתנה אור חדש למצווה זו, וביארה באופן המובן בשכל 

מדוע מצווה זו היא יסוד כל התורה כולה – ללא כל גוזמא20.

ובנוגע לעניינו: "אין עוד מלבדו" ו"בשמים ממעל ועל הארץ מתחת 
אין עוד", שאין שום דבר חוץ מהקב"ה, אלו פסוקים שמופיעים 
נותנת לאמונה באחדות ה'  בתורה שבכתב. אך תורת החסידות 
אור חדש, הבנה עמוקה שלא היתה קודם. לכן יש חובה גדולה 
לעסוק בביאורים ועניינים אלו, כדי להפנים ידיעה והכרה זו בחיי 

היום יום.

15( כלשון אדמו"ר הרש"ב )במכתב מט"ז כסלו תרס"ב, המובא בתחילת ספר היום יום(, 

לגבי י"ט כסלו: "החג אשר פדה בשלום נפשנו, ואור וחיות נפשנו ניתן לנו".

16( ליקוטי שיחות כ', עמוד 174.

17( ויקרא י"ט, י"ח.

18( שבת ל"א, א'.

19( תניא פרק ל"ב, ועוד.

כל  ש"זהו  ומה  לא.  ותו  טובה,  אנושית  הנהגה  היא  ישראל  אהבת  פשט,  פי  על  כי   )20

התורה כולה", הרי מבאר רש"י על אתר, שהכוונה לרוב המצוות, דהיינו למצוות שבין 

אדם לחבירו )או ש"רעך" היינו הקדוש ברוך הוא, ואז אין זה קשור כלל לאהבת ישראל(.

אך בחסידות, מבואר ענין זה בהרחבה גדולה. ונקודת הענין, שאהבת ישראל אמיתית 

היא מצד הנשמה, כי מצד הגוף, כל אחד הוא נפרד מחבירו, ורק הנשמות מאוחדות זו 

עם זו. וזהו כל התורה, כי מטרת התורה היא להגביה את הנפש על הגוף.



חינוך קטן שער

חינוך קטן
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חינוך קטן

לקוטי אמרים חלק שני הנקרא בשם חינוך קטן

מתוך  אמרים",  "ליקוטי  בשם  ספרו  את  מכנה  הזקן,  אדמו"ר 
מאמרי  מלקט  ורק  בספרו,  דבר  מחדש  אינו  כביכול  ענוותנותו, 
גדולים שקדמו לו. באופן דומה גם שער הייחוד והאמונה מכונה 

"ליקוטי אמרים חלק שני". 

על הפרשה  מיוסד  והוא  "חינוך קטן"1,  גם בשם  נקרא  זה  חלק 
הראשונה של קריאת שמע, בה מבואר עניין אחדות ה' - "שמע 
 – המצוות  וקיום  ה'  אהבת  וכן  אחד"2,  ה'  אלקינו  ה'  ישראל 

"ואהבת את ה' אלקיך".

חינוך קטן – הקדמה לשער הייחוד
 – התניא  ספר  של  הראשון  החלק  שלפני  המלקט",  "הקדמת 
ספר  של  הראשון  החלק  לכל  פתיח  מהווה  אמרים",  "ליקוטי 
התניא. בדומה לזה3, המאמר "חנוך לנער", הוא כעין פתיח לחלק 
השני. אדמו"ר הזקן מבאר, שקטן אינו מחויב עדיין במצוות, אך 

יש דרך לחנכו, בשונה מחינוך הגדול. 

כך גם בעבודת ה', יש דרך שהיא בדוגמת חינוך הקטן - עבור מי 

1( כך משמע מהלשון כאן, שכל חלק שני )שער היחוד והאמונה(, נקרא בשם חינוך קטן. 

ולהעיר מ"היום יום" לכ' כסלו, שם נראה ש"חינוך קטן" הוא רק שם ההקדמה לשער 

היחוד והאמונה. )הערת המו"ל(.

2( דברים ו', ד'.

3( מתוך השיעור על דף השער של ליקוטי אמרים חלק ראשון )הערת המו"ל(.
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שיש לו מוחין דקטנות, והוא נדרש להתבונן בדברים המעוררים 
את האהבה, לעומת עבודת הצדיק, שיש לו "מוחין דגדלות". פרק 
זה מגדיר את מטרת שער הייחוד והאמונה – לימוד והתבוננות 
בידיעת ואחדות ה', ככלי להגיע לאהבת ה' )המבוארת בליקוטי 

אמרים באריכות(.

מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים קדושי עליון נשמתם עדן

לפרש4,  נהוג  דומה.  נוסח  מובא  ליקוטי אמרים,  בדף השער של 
שה"ספרים" הם הרמב"ם, המהר"ל מפראג, והשל"ה. הרבי מביא 
בליקוטי שיחות5 בשם חסידים, שהכוונה למהר''ל מפראג. הרבי 
מציין שלא שמע כך מהרבי הריי''צ, אך "בכלל מסורת חסידים בר 
סמכא היא". בדרך כלל, מזכירים רק שניים מהשלושה )הרמב"ם 
מקבילות  יש  ואכן  והשל"ה(.  הרמב"ם  או  מפראג  והמהר"ל 
במקומות רבים בין דברי השל"ה בספרו, לבין התניא, גם בשער 

הייחוד.

"סופרים" בלשון חז"ל, הם החכמים שמלמדים תורה6. יש אומרים 
שהכוונה לבעש''ט ולמגיד ממעזריטש, ויש אומרים שהכוונה לרב 
המגיד ולרבי מנחם מענדל מוויטעבסק, ממנו למד אדמו"ר הזקן 

תקופה מסויימת, לאחר הסתלקות המגיד.

מיוסד על פרשה ראשונה של קריאת שמע

קריאת  של  הראשונה  הפרשה  על  מיוסד  והאמונה  הייחוד  שער 
עילאה"  "יחודא  תתאה.  ויחודא  עילאה  יחודא  שעניינה  שמע, 
עוד  שאין  הכרה  במציאות,  ביטול  של  מוחשית  הרגשה  פירושו, 

4( ליקוטי שיחות י"ז, עמוד 519.

5( חלק ל"ו, עמוד 222.

נקראו ראשונים סופרים שהיו סופרים  "לפיכך  א'(:  ל"א,  )קידושין  ובלשון הגמרא   )6

כל האותיות שבתורה". וראה גם ברש"י על מסכת בבא בתרא, דף כ"א עמוד א', ד"ה 

"בסופר מתא".
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מציאות כלל כי אם המציאות האלוקית. "יחודא תתאה" פירושו, 
תחושת מציאות של הנבראים, הבטלים להקב"ה - ביטול היש. 
ההבדל בין שתי דרגות אלו של ביטול לאלוקות, יבואר בהמשך 

שער הייחוד והאמונה.

חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה

פסוק זה, הוא מספר משלי7. פירוש הפסוק, שיש לחנך את הנער על 
פי הדרך המתאימה לו, כדי שגם כשיזקין לא יסור ממנה. הכינוי 
פי דרכו.  על  וחינוכו צריך להיעשות  לילד קטן,  "נער", מתייחס 
צריך  כך, אלא  ולחנכו  אין אפשרות להתייחס אליו כאל מבוגר 
לחנכו על פי הכלים המצומצמים שלו. הפסוק מדגיש, שהתועלת 

היא גדולה, משום שדרך זו תועיל לו גם בזקנותו.

הנה מדכתיב על פי דרכו משמע שאינה דרך האמת לאמיתו, ואם 

כן מאי מעליותא שגם כי יזקין לא יסור ממנה

מדיוק לשון הפסוק: "דרכו", משמע שהדרך בה חינכו את הנער 
בקטנותו, "דרכו" – של הנער, אינה נצחית ואמיתית, אלא זמנית. 
שכשמכניסים  ברמב"ם8,  שמובא  במה  למצוא  ניתן  לכך  דוגמה 
למשוך  כדי  ואגוזים  ממתקים  לו  לתת  יש  תורה,  ללמוד  תינוק 
אותו ללימוד, עד שיגדל ואז יראה את דרך האמת מצד האמת. זו 
דוגמה לכך שיש לחנך את הנער על פי דרכו, "לרדת" לרמת הילד, 
ואף לתגמל אותו בממתקים על מנת למשוך אותו ללימוד. מובן 
כי דרך זו של פרסים ומיני מתיקה אינה מתאימה ללומד הבוגר. 

הרמב"ם מדגיש, שכאשר הנער יגדל, הוא ילמד תורה לשמה, ולא 
יזדקק עוד לדרכו הישנה, שהיתה רק שלב ראשוני בחינוכו. אם 
כן מדוע נאמר בפסוק "גם כי יזקין לא יסור ממנה"? מה טעם יש 

בחזרה לדרך שבה התאים לחנך את האדם בהיותו ילד?

7( כ"ב, ו'.

8( הלכות תשובה י', ה'.
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כדי לתרץ זאת מבאר אדמו"ר הזקן שעל פי החסידות יש דרגות 
ובדרגה  )"נער"(,  קטנות  של  בדרגה  ה'  עבודת  יש  ה',  באהבת 
בעלת  להיות  ממשיכה  קטנות  של  בדרגה  ה'  אהבת  גדלות.  של 
נחיצות, גם אחרי שמתעלים לדרגת אהבת ה' באופן של גדלות, 

כדי להשתמש בדרגת ה'קטנות' בעת הצורך.

דחילו  הן  ויסודותיה,  ה'  עבודת  שרשי  כי  זאת,  מודעת  הנה  אך 

ורחימו. היראה שרש ויסוד לסור מרע, והאהבה לועשה טוב וקיום 

כל מצוות עשה דאורייתא ודרבנן

שורש ויסוד
אדמו"ר הזקן כותב, שהשורשים והיסודות לקיום התורה ומצוות 

הם האהבה ויראה. 

יש  לאילן  ליסודות.  שורשים  בין  החילוק  את  מבאר9  הרבי 
שורשים, ומהם הוא יונק את חיותו. כפי שכתוב בפרקי אבות10, 
לא  ועלהו  יתקיים  שהאילן  מובטח  מרובים,  האילן  שכששורשי 
האילן, ומהם  יבול. אמנם השורשים מהווים חיות ובסיס עבור 
הוא מגיע וגדל. אך בנוגע לפרי, השורשים מחיים אותו רק כל עוד 
הוא מחובר לעץ. לאחר קטיפתו, אין לפרי תועלת משורשי האילן, 

שמהם צמח. חיות הפרי אינה תלויה עוד בקיום השורשים.

מקור  שאינם   – הבניין  יסודות  כמו  הוא  "יסוד"  זאת,  לעומת 
ויניקת חיותו. אך מאידך, הם התנאי לקיום הבניין. לא  הבנין, 

ייתכן שבניין יעמוד על תילו ללא יסודות, ואפילו לרגע אחד. 

ויסודות(,  )שורשים  אלו  לשונות  בשתי  משתמש  הזקן  אדמו"ר 
כי אהבה והיראה הם גם השורש שממנו "צומחת" עבודת השם 
מלכתחילה, וגם היסוד שמעמיד תמיד את העבודה, כי גם בשעת 

9( שיעורים בספר התניא על אתר, הערה 2.

10( ג', י"ז.
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קיום התורה ומצוות, יש לקיימם מתוך אהבה ויראה11. האהבה 
היא שורש לקיום מצוות עשה כיוון שהיא גורמת לקיום המצוות, 
מונעת  שהיראה  מכיוון  תעשה,  לא  למצוות  שורש  היא  והיראה 
מהאדם לעבור על רצון ה'. מכאן רואים את החשיבות הגדולה 
של שתי מצוות אלו, אהבת ה' ויראת ה', כבסיס לקיום כל שאר 

המצוות.

כמו שיתבאר במקומם

אדמו"ר הזקן כותב: "כמו שיתבאר במקומם". כוונתו לפרק ד' 
בליקוטי אמרים, בו מבאר ש"האהבה היא שרש לרמ"ח מצוות 
זוהי החשיבות  והיראה היא שרש לשס"ה לא תעשה".   .  . עשה 
והנחיצות של האהבה והיראה, כי כל אחד מחוייב לקיים את כל 

התרי"ג מצוות, והאהבה והיראה הן המניע לקיום כל המצוות.

גם כאן רואים שבמחשבה ראשונה כתב אדמו"ר הזקן את שער 
הייחוד והאמונה כחלק ראשון, ואת ליקוטי אמרים כחלק שני. 
ואף שלפועל הדפיסם הפוך, לא שינה את הלשון בכל מקום שכתוב 

"יתבאר" - לשון עתיד, ללשון עבר – "נתבאר".

)ומצוות החינוך היא גם כן במצוות עשה כמו שכתוב באורח חיים 

סימן שמ"ג(

מצוות החינוך מופיעה בתורה בהקשר של הזהירות במצוות לא 
תעשה, כמו טומאה למת ועוד. חובתו של האב היא לחנך את בנו 
הקטן, אף שאינו מחוייב במצוות עדיין. בפועל, חובת החינוך של 
האב היא על קיום כל המצוות של הבן, לא רק מצוות לא תעשה 

11( לדוגמה: בפרק מ"א מסביר אדמו"ר הזקן שמלבד זאת שיש לכוון קודם לימוד התורה 

שיהיה לשמה, יש לעצור ולכוון זאת בכל שעה ושעה, ואין מספיק מה שכיוון בתחילת 

לימודו. מכאן רואים, שאהבה ויראה אינם רק שורשים שמהם "צומחת" עבודת ה', אלא 

גם יסודות, שנדרשים גם תוך כדי העבודה.
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זה כאשר  נפסק להלכה12(. באופן  גם  )וכך  גם מצוות עשה  אלא 
הבן יהיה חייב במצוות יהיה כבר רגיל בכך13.

- מצד חינוך בקטנותו  באופן דומה שני אופני קיום מצוות אלו 
האהבה  ה':  אהבת  אופני  לשני  דומים   - בבגרותו  החיוב  ומצד 
שהיא בבחינת גדלות – דומה לקיום המצוות של הגדול, והאהבה 
שהיא בבחינת קטנות דומה לקיום המצוות של הקטן שבא רק 

מצד החינוך. שני סוגי אהבה אלו יתבארו בהמשך הפרק. 

אתכם  מצוה  אנכי  אשר  עקב,  פרשת  בסוף  כתיב  באהבה  והנה 

לעשותה לאהבה את ה' וגו'. וצריך להבין, איך שייך לשון עשייה 

גבי אהבה שבלב

בתורה מובא הפסוק "אשר אנכי מצווך לעשותה לאהבה את ה'". 
יש מצוות מעשיות, כגון: תפילין וציצית, וניתן לקיים אותן בצורה 

12( אורח חיים סימן שמ"ג, סעיף ב'. ובתחילת הלכות תלמוד תורה

13( הרבי מבאר את הסוגריים האלו, בג' אופנים:

אדמו"ר הזקן בא לציין כאן, שמצוות החינוך שייכת גם במצוות עשה, וכל שכן במצוות 

לא תעשה. כי בפירוש מצינו, שבנוגע למצוות כהונה נאמר: "להזהיר גדולים על הקטנים". 

היינו: להזהיר שלא ייטמא למת. וכן בשאר המצוות, מצינו שהאב מחנך את בנו שיצום 

שנתיים לפני בר-מצוה ביום כיפור, ועוד. בנוסף, המצווה לחנך בנוגע למצוות לא תעשה, 

כוללת גם  בנו,  חינוך האב את  כאן, שמצוות  לכן מחדש  עשה.  לחינוך במצוות  קודמת 

לחנכו במצוות עשה, ולא רק במצוות לא תעשה.

גם  כך  לכל מצוות עשה,  לומר, שכשם שמצות אהבה היא שורש  כוונת אדמו"ר הזקן 

מצות החינוך היא מצות עשה )והיינו שיש קשר ביניהם(. ובזה יובן הלשון "גם כן". היינו, 

שכשם שהאהבה קשורה למצוות עשה, כך גם מצות החינוך. 

כל  את  לקיים  הבן  את  לחנך  מדרבנן,  מחוייב  שהאב  הנכון,  והוא  השלישי,  הפירוש 

המצוות, הן מצוות עשה והן מצוות לא תעשה, כשהוא קטן. ואחר כך, כשיגיע לגיל י"ג 

ויום א', הוא יהיה מחויב מן התורה. ממילא, גם במצות אהבת ה' )שהיא גם כן מצות 

מחנכו.  אביו  ורק  במצוות,  מחוייב  שאינו  לקטן  שמתאימה  דקטנות,  אהבה  יש  עשה(, 

ויש אהבה דגדלות, שמתאימה למי שכבר גדול, ומקיים את המצוות באופן נעלה יותר 

)אגרות קודש חלק ט עמוד טו(. 
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מלאה על ידי ביצוע פרטי המצווה כהלכתה. ואולם, אהבה אינה 
פעולה שיש לעשותה, כי אם רגש. אם כן כיצד מתאים להשתמש 

בלשון "עשיה" על אהבת ה'? 

עשיית האהבה - התבוננות
אך הענין הוא, דיש שני מיני אהבת ה'. האחת היא כלות הנפש 

בטבעה אל בוראה. כאשר תתגבר נפש השכלית על החומר, ותשפילהו 

ותתלהט בשלהבת העולה מאליה,  אזי תתלהב  ותכניעהו תחתיה. 

ותגל ותשמח בה' עושה, ותתענג על ה' תענוג נפלא

ישנם שני סוגי אהבת ה':

דרגה אחת היא אהבת ה' שבה הנפש השכלית מתגברת על החומר, 
ומתלהבת כל כך, עד שהיא שמחה בה' בתענוג נפלא. זוהי דרגת 
בעבודת  תלויה  ואינה  כמתנה  לצדיקים  מלמעלה  שבאה  אהבה 
האדם. הדרגה השניה, השייכת ואפשרית לכל אחד, היא הבאה 
ה',  אהבת  להתעוררות  המביאה  בהתבוננות  האדם,  בעבודת 

באופנים המבוארים בליקוטי אמרים.

והזוכים למעלת אהבה רבה זו, הם הנקראים צדיקים, כדכתיב שמחו 

צדיקים בה'. אך לא כל אדם זוכה לזה, כי לזה צריך זיכוך החומר 

במאד מאד, וגם תורה ומעשים טובים הרבה, לזכות לנשמה עליונה 

שער  חכמה  בראשית  שכתוב  כמו  ונפש.  רוח  ממדרגת  שלמעלה 

האהבה

אהבה בתענוגים – מתנה מלמעלה לצדיקים
כל סוגי האהבה המבוארים בליקוטי אמרים, בעיקר מפרק מ"ג 
והלאה, מוגבלים כפי כלי האדם ההשגה תלויה ביכולת הלימוד 
וההעמקה של האדם, וכפי ערך וגודל ההתבוננות, כך יהיה ערך 
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עצמו,  בכוחות  משיג  שאדם  אהבה  כל  כלומר:  האהבה14.  וגודל 
מקבל  שהוא  אהבה  ואילו  מוגבלת,  תהיה  ביותר,  הנעלית  ואף 

מלמעלה, היא שלא בערך כלל.

אהבה זו שמגיעה מלמעלה, היא "למעלה ממדרגת רוח ונפש". 

יש הבדל גדול, בין שלוש הדרגות התחתונות שבנפש: נפש, רוח, 
העבודה  ויחידה.  חיה,  העליונות:  הדרגות  שתי  לבין   - ונשמה 
שמגיעה מצד יגיעת האדם – נפש רוח נשמה, היא עבודה מוגבלת. 
"חיה  דרגות   – ה'מקיפים'  מצד  שמגיעה  העבודה  כן  שאין  מה 

יחידה", אינה מוגבלת כלל15. 

באופן פרטי, ישנו גם הבדל בין דרגות נפש ורוח - לנשמה. המונח 
"נפש" מתייחס יותר לכוחות העשייה של האדם - נצח, הוד, יסוד. 
"רוח" - לכוחות הרגש שבאדם – חסד, גבורה, תפארת, ו"נשמה" 
למוחין – חכמה, בינה, דעת. כפי שמופיע בזהר16 שהנפש משכנה 

בכבד, הרוח בלב, והנשמה במוח. 

החיות הגשמית יותר של האדם באה מהכבד והלב, שנותנים את 
"דקה"  היא  הנשמה  בגוף.  הילוך הדם  ידי  על  הגשמיים  החיים 
ורוחנית יותר, ויש בה ממד של חיים "רוחניים" )לעומת החיות 
הבאה מהכבד והלב(. באופן דומה, האהבה שהיא באה מהתבוננות 
ברמה של "נפש" או "רוח", נמוכה יותר ומוגבלת לפי כלי האדם. 
האהבה שבאה מהתבוננות ברמה של "נשמה" היא גבוהה יותר 

מ"ב(:  )בפרק  אהבה  להתעוררות  בנוגע  אמרים,  בליקוטי  הזקן  אדמו"ר  וכלשון   )14

עצומה מעומקא  "התבוננות  מ"ג:  בפרק  וכן  יום".  בכל  ורצופה  גדולה  "להתבונן שעה 

"שעה   - האדם  ליגיעת  בהתאם  כי  חיינו".  ומקור  אבינו  הוא  איך  ותדיר  יתיר  דליבא 

גדולה', "התבוננות עצומה', כך תהיה האהבה שתתעורר. וכפי שמאריך שם.

15( בדרך כלל מבואר בחסידות, שהמסירות נפש מגיעה מצד הדרגות חיה יחידה. אך 

בליקוטי אמרים מבואר )בפרק ב'(, שדרגת הנשמה מגיעה מהחכמה שלמעלה, ומזה מגיע 

כח המסירות נפש )פרק י"ח(.

16( זהר חלק ב', קנ"ג א': "תלת שליטין אינון לעילא, דקודשא בריך הוא אשתמודעא 

בהו, ואינון רזא יקירא דיליה. ואלין אינון - מוחא, ולבא, וכבדא".
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ובאה מלמעלה, ועל כן היא בלי גבול.

הרי שניתן לחלק, בין הנפש והרוח שהם נמוכים יותר )הכבד הוא 
מקור הדם שהוא הנפש, הלב הוא מקור רוח החיים(, לנשמה שהיא 
רוחנית ודקה יותר, ועל אהבה שבאה מצד הנשמה כותב אדמו"ר 
הזקן שהיא ניתנת מלמעלה. לעומת זאת הנפש והרוח, מבטאים 

את עבודת האדם בכוח עצמו – מה שבכוח האדם להשיג.

אהבה בתענוגים – מתנה וקבלת שכר
הם  זו  רבה  אהבה  למעלת  ש"הזוכים  כותב,  הזקן  אדמו"ר 
הנקראים צדיקים". בדרך כלל מבואר בחסידות, ש"באתערותא 
דלתתא אתערותא דלעילא17" – על ידי התעוררות האדם מלמטה, 
מובטח לו שהוא יקבל הארה מלמעלה. אך האהבה שעליה מדובר 
כאן, אינה יכולה לבוא על ידי יגיעת האדם, כי היא מעבר ליכולת 
המוחין והמידות שלו, והאדם יכול להגיע רק עד למדרגות האהבה 

שהן בבחינת רוח ונפש. 

לקבל  ביכולתו  לצדיק,  מלמעלה  שניתנת  הנשמה  דרגת  ידי  על 
נפש,  לו  נותנים   – "זוכה  בזוהר,  שמובא  וכפי  בתענוגים.  אהבה 
גם  זוכה הוא  לו נשמה18",  נותנים  זוכה  רוח,  לו  נותנים   – זוכה 
מלשון זיכוך. זוהי אהבה שאין אפשרות להשיגה בעבודת האדם 

והתבוננות והיא מביאה לכלות הנפש.

עם זאת שזוהי מתנה מלמעלה, יש עבודה של האדם שהיא כעין 
החומר  זיכוך  א(  מלמעלה:  זו  אהבה  לקבל  לזכות  כדי  "תנאי" 
שקיים  והמצוות  התורה  אור  אצלו  שמאיר  ב(  עצומה.  ביגיעה 
בפועל. על ידי זה זוכים לאהבה העליונה, שהיא אהבה של צדיקים 
- אהבה של גדלות. גם אחרי ההכנה שעושה האדם אין הבטחה 

17( ליקוטי תורה ויקרא ד"ה אדם כי יקריב.

18( זוהר חלק ג דף ע' עמוד ב.
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שכל אחד יזכה לקבל אהבה זו מלמעלה.

אהבה דקטנות – הבאה על ידי התבוננות
מכאן ואילך, תבואר דרגה נמוכה יותר באהבה - בחינת קטנות, 
)בשונה  בהתבוננות  תלויה  היא  כי  ואחד,  אחד  לכל  ששייכת 

מהאהבה הקודמת שבאה מלמעלה(. 

והשנית, היא אהבה שכל אדם יוכל להגיע אליה, כשיתבונן היטב 

בעומקא דלבא בדברים המעוררים את האהבה לה' בלב כל ישראל. 

הן דרך כלל, כי הוא חיינו ממש, וכאשר האדם אוהב את נפשו 

וחייו, כן יאהב את ה', כאשר יתבונן וישים אל לבו, כי ה' הוא נפשו 

האמיתית וחייו ממש. כמו שכתוב בזהר על פסוק נפשי אויתיך וגו'.

ישנו סוג של התבוננות מביא לאהבה המכונה "נפשי איויתיך19". 
היא כוללת את כל המעלות: הן של אהבה רבה, והן של אהבת 

עולם, היא ירושה לנו מאבותינו ושווה לכל נפש.

זו הוא: "אהבת החיים". במובן מסוים, היא  עניינה של אהבה 
האדם  של  רצונו  כי  לאדם.  שיש  האהבה  סוגי  מכל  יותר  גדולה 
שם:  כותב  הזקן  שאדמו"ר  וכפי  אחר,  רצון  מכל  חזק  לחיות 

"כשהוא חלש ומעונה, מתאווה שתשוב נפשו אליו".

זו  דווקא, אף שאהבה  דוגמה מאדם חולה  נוקט  אדמו"ר הזקן 
באהבה  חש  אינו  בריא,  אדם  כי  יהודי,  כל  אצל  תמיד  קיימת 
שבין  כשנחלש הקשר  רק  תענוג".  אינו  כיון ש"תענוג תמידי  זו, 
הנשמה לגוף, הוא מתאווה ומייחל שתשוב נשמתו לגופו במהרה, 
לאבד  עלול  שהוא  חש  שהאדם  במקרה  גם  כך  לאיתנו.  ושישוב 
את חייו, הוא ייתן את כל מה שיש לו כדי שיוכל לחיות. וכשם 

19( נתבארה באריכות בליקוטי אמרים פרק מ"ד
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שהאדם רוצה שנשמתו תחזור אליו כדי שיחיה, כך עליו לרצות 
ולאהוב את הקב"ה, שהוא חייו האמיתיים.

וכפי שהזהר20 מסביר את הפסוק "נפשי איויתיך בלילה". "נפשי" 
היינו הקדוש ברוך הוא, שהוא חיי החיים האמיתי. "איויתיך" – 
אני אוהב אותך ומתאווה לך, שתשוב להחיות אותי. "בלילה" – 
בזמן של חשיכה ומצוקה, כמו חולי וחולשה. לפי זה, כוונת הפסוק 
בשלימותו היא: כיוון שאתה )הקב"ה( נפשי וחיי האמיתיים, לכן 
חולשה  בזמן  שלי,  לחיים  תאב  שאני  כשם  אליך.  מתאווה  אני 

וחולי.

אחרות  אהבות  מסוגי  בשונה  כי  כלל".  ב"דרך  היא  זו  אהבה 
נפש.  לכל  שוות  ואינן  פרטים,  ולפרטי  לפרטים  שנחלקות 
ההתבוננות המביאה לאהבה זו היא כללית ומתאימה לכל איש 
ישראל בשווה. כל אחד אוהב את חייו בדיוק כשם שחברו אוהב 
את חייו - זהו מכנה משותף לכולם, ואין מי שיכול לומר שאהבה 

זו אינה מתאימה עבורו.

והן דרך פרט לכל חד וחד לפום שיעורא דיליה

בצורות  ביטוי  לידי  באה  והיא  לפרטים,  שנחלקת  דרך  יש  אך 
שונות, לכל חד וחד לפום שיעורא דיליה. 

ברוך  הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  של  בגדולתו  וישכיל  שכשיבין 

הוא, דרך פרטית, כאשר יוכל שאת בשכלו ומה שלמעלה משכלו

לכל אדם, יש את כלי המוחין שניתנו לו מלמעלה, ועל ידם הוא 
צריך להשיג כפי יכולתו, את הקדוש ברוך הוא.

בנוסף, האדם צריך להשיג גם את "מה שלמעלה משכלו". בהשגת 
עניין יש שני חלקים: א( ידיעת החיוב. ב( ידיעת השלילה. ידיעת 
לו,  מאפשר  ששכלו  ככל  ההשתלשלות  בסדר  השגה  היא  החיוב 

20( זהר חלק ג', ס"ח, א'.
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אינו  ושהוא  ליכולתו,  שמעל  במה  הכרה  היא  השלילה  וידיעת 
יכול להשיג בשכל, אך הוא משיג ומבין שאינו יודע. זה עצמו סוג 
של השגה, כשהוא יודע מה אינו יודע. וכשיודע בידיעת השלילה, 

מתגבר אצלו גם החלק של ידיעת החיוב.

"דרך  נקראת  זו  אהבה  שוות,  והדעות  השכלים  כל  שאין  כיוון 
פרט". כלומר, אצל כל אדם היא שונה מחברו, בהתאם ליכולותיו 

השכליות והמידות שלו.

ואחר כך יתבונן באהבת ה' הגדולה ונפלאה אלינו, לירד למצרים 

ערות הארץ, להוציא נשמותינו מכור הברזל שהוא הסטרא אחרא 

רחמנא ליצלן. לקרבנו אליו, ולדבקנו בשמו ממש, והוא ושמו אחד. 

הקדושה  לתכלית  והטומאה,  השפלות  מתכלית  שרוממנו  דהיינו 

וגדולתו יתברך, שאין לה קץ ותכלית. אזי כמים הפנים אל פנים, 

תתעורר האהבה בלב כל משכיל ומתבונן בענין זה בעומקא דלבא, 

שיתבאר  כמו  ונפש,  בלב  בו  ולדבקה  עזה  אהבה  ה'  את  לאהוב 

במקומה באריכות.

כמים הפנים
לפנים",  הפנים  "כמים  אהבת  את  כאן,  מזכיר  הזקן  אדמו"ר 

שנתבארה בארוכה בפרקים מ"ו ומ"ט בליקוטי אמרים.

בפרק מ"ו מבואר, שהקדוש ברוך הוא יצר חוק בטבע, שכשאדם 
מביט במים, משתקפת אליו דמותו חזרה. בדומה לזה, גם כשאדם 
בחזרה.  ברגש  אליו  יתעורר  חבר  אותו  לחברו,  כלשהו  רגש  חש 
בפרט אם מראה לו בגילוי את אהבתו אליו, וודאי שיקבל מחברו 

אהבה בחזרה.

טבע זה, הוא גם בשני אנשים שווי ערך במעלתם. על אחת כמה 
וכמה, כשמלך רם ונישא מראה את אהבתו לאיש הדיוט ונבזה 
ושפל אנשים, ויורד מרום מושבו עם כל שריו, כדי לרומם אותו 
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מן האשפתות ולהביאו להיכל המלך. וודאי שאהבת ההדיוט אל 
המלך תתעורר חזרה גדולה שבעתיים. ובלשון התניא "ואף אם 
לבו כלב האבן, המס ימס והיה למים, ותשתפך נפשו בכלות הנפש 

ממש לאהבת המלך".

בנמשל, המלך הגדול והנורא, הוא הקדוש ברוך הוא, ירד למקום 
האשפה - ארץ מצרים, שהייתה אז שיא הטומאה, רומם אותנו 
מתכלית השפלות, וקרבנו אליו בתכלית הקירוב, כשנתן לנו את 
 – ביותר  הגדולים  הגשמיים  האהבה  שגילויי  והמצוות,  התורה 
חיבוק ונישוק – מסמלים אותם. ההתבוננות בגודל הקירוב של 

הקב"ה אלינו, סוף שתביא לאהבת ה'.

אשפה  מקום  האשפה".  "מקום  מכונה  מצרים  ארץ  זה,  במשל 
ברוחניות גרוע ושפל בהרבה ממקום אשפה בגשמיות. אך היות 
והאהבה מקלקלת את השורה, ירד ה' עד לשם כדי לגאול אותנו. 

אהבה  בסוגי  הקב"ה;  אל  זה  אהבה  בסוג  מיוחדת  מעלה  זוהי 
וממילא  מדריגה,  ושפל  נמוך  שהוא  לטעון  האדם  יכול  אחרים, 
אינו שייך אליהן. אך כאן ההיפך הוא הנכון. ככל שהאדם נמוך 

ושפל יותר, אהבתו לה' צריכה להיות גדולה וחזקה יותר.

אך האדם צריך להתבונן ולהעמיק במעלת המלך, כדי להבין את 
ושפל  ההדיוט  את  אהבתו  בגלל  רק  למטה,  שירד  בכך  החידוש 
האנשים. לכן אומר אדמו"ר הזקן, שעלינו להתבונן בגדולת ה', 
כל אחד לפי יכולת שכלו ולמעלה משכלו, וככל שיבין יותר את 
גדולת המלך – הקב"ה – ועד כמה ירד אליו, ישיג יותר את אהבת 

ה' אליו, וממילא יתעורר יותר באהבה לה' ברגש עמוק יותר. 

קירוב המלך אל ההדיוט – בכל יום
זהו התוכן של ברכות קריאת שמע שאנו אומרים בכל יום. כפי 
רק  אינה  מצרים  שיציאת  מ"ז,  בפרק  מדגיש  הזקן  שאדמו"ר 
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עצמו,  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור  בכל  אלא  שהיה,  סיפור 
כאילו הוא יצא ממצרים - ברגע זה ממש. 

יציאת  גם  מחדש.  נפעל  זה  עניין  ויום,  יום  ובכל  ודור  דור  בכל 
היציאה  זמן  חייך".  ימי  "כל  במשך  לזכור  צריך  אותה  מצרים, 

הוא בשעת קריאת שמע, כשאומר "ה' אלקינו ה' אחד".

ברכות קריאת שמע – התבוננות כהכנה לקריאת שמע
בפרק מ"ט מקשה אדמו"ר הזקן, מדוע נקראות ברכות קריאת 
שמע בשם ברכות קריאת שמע? הרי כל ברכות המצוות הן מעניין 
המצווה, כגון: "להניח תפילין", "על מצוות ציצית" וכו'. אך כאן 
שמע",  את  לקרוא  וצוונו  במצוותיו  קדשנו  "אשר  מברכים  לא 
וכדומה. ומכיוון שברכות אלו אינן על קיום מצות קריאת שמע, 

מדוע הן נקראות "ברכות קריאת שמע"?

אלא ההסבר לכך הוא: התכלית של קריאת שמע, היא לאהוב את 
ה' בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. כלומר: שהאדם ימסור את 
חייו וכל אשר לו, ויאהב את ה' בתכלית. לכך מקדימים תחילה 

את ברכות קריאת שמע, כדי להכיר מעט את גדולת ה'. 

וחיות  והאופנים  המלאכים  כל  כיצד  מבואר,  הראשונה  בברכה 
הקדוש, עומדים בביטול גמור. ואומרים קדוש וברוך וכו'. בברכה 
השניה מפורט, כיצד ה' לא בחר בצבא השמים שבטל אליו, אלא 
בנו - עם ישראל. והוא מראה לנו אהבה גדולה חמלה ויתרה, ונתן 

לנו את התורה, ולמדנו חוקי חיים. 

גדלותו  אף  שעל  ה'.  לנו  שמראה  האהבה  את  מדגיש  זה,  כל 
עם  מכל  ורוממנו  הנמוך,  למקומנו  אלינו  ירד  הוא  ורוממותו, 
ולשון, וקרבנו אליו. אחרי שהאדם מתבונן בזה, הוא יכול להגיע 
לתכלית הכוונה של קריאת שמע – למסור נפשו באחד. לכן ברכות 
ניתן  ידם  ועל  מהם  כי  שמע,  קריאת  ברכות  בשם  נקראות  אלו 
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לקיים את תכלית קריאת שמע.

לפי השגתו,  לאדם  פרט", המשתנה מאדם  "דרך  היא  זו  אהבה 
כי ככל שנשיג יותר את גדולת ה' ואהבתו אלינו, כך גם אהבתינו 

אליו תהיה גדולה יותר בהתאם לרמת ההתבוננות.

דרך פרט
אהבת "כמים הפנים לפנים" מכונה "דרך פרט". אדמו"ר הזקן 
היא  שבה,  ה"פרטיות"  כי  אליה.  להגיע  יכול  אחד  שכל  מדגיש, 
רק עד כמה יוכל האדם להשיג בהתבוננותו, ולא האם יוכל. היא 

שייכת וברת השגה לכל אחד ואחד ללא יוצא מן הכלל.

שיתבאר  "כמו  הזקן:  אדמו"ר  כאן  כותב  אלו,  אהבות  שתי  על 
במקומן באריכות". והכוונה היא, לפרקים בספר ליקוטי אמרים, 

שהוזכרו בהקדמה.

והנה ענין אהבה זו, רצה משה רבינו עליו השלום ליטע בלב כל 

הן לה' אלהיך השמים  וגו' בפסוק  ישראל  ועתה  ישראל, בפרשה 

וגו', רק באבותיך חשק וגו', ומלתם וגו' בשבעים נפש וגו' ואהבת 

וגו'

את האהבה השנייה, שמגיעה )כאמור( על ידי התבוננות וכל אחד 
שייך אליה, נטע משה רבינו בלב כל ישראל בפרשת עקב. פסוק 

זה21 מדגיש, איך מצד עצמו, ה' הוא כל כך מרומם ומתנשא. 

ויחד עם זאת, מכל הנבראים, בחר ה' באבותינו ובנו, להיות לו 
לעם. וממילא, על ידי התבוננות בכל זה, מתעוררים באהבה גדולה 

לה', ועושים את רצונו.

21( דברים י' פסוק י"ד.



33 חינוך קטן

לעשותה - לאהבה
על  לצוות  ניתן  כיצד  לעיל,  שנשאלה  השאלה  תתורץ  זה,  לפי 

"עשיית" אהבה, והרי אהבה היא רגש, ולא מעשה.

ולכן סיים דבריו על אהבה זו, אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה. 

שהיא אהבה עשויה בלב, על ידי הבינה והדעת בדברים המעוררים 

את האהבה

אכן, דרגת האהבה שניתנת מלמעלה )"אהבה דגדלות"(, אין כל 
- או  כי היא לא תלויה באדם  אפשרות לצוות "לעשות" אותה. 
ההתבוננות  על  אך  שלא.  או  מלמעלה,  לו  שתינתן  זוכה  שהוא 
שיוצרת את האהבה, ניתן לומר ולצוות "לעשותה". כי המדובר 
בפסוק, הוא על ה"אהבה דקטנות", שנפעלת על ידי ההתבוננות22. 
שיוכל  יהודי,  כל  של  בליבו  לטעת  רבינו  משה  רצה  זו  אהבה 

"לעשותה" – ליצור אותה – על ידי התבוננות.

אין  אך  החומר,  זיכוך  של  הכנה  דורשת  הראשונה,  האהבה  גם 
הבטחה לאדם שיזכה בה. לעומת זאת, האהבה השנייה קיימת 
ידי  על  לגלותה,  רק  עלינו  מוטל  ישראל.  כל  בלב  ומסותרת 
התבוננות. אם בדרך כלל - כאהבת נפשי איויתיך, ואם בדרך פרט 

- כאהבת כמים הפנים לפנים. 

ועל זה צוה כבר תחלה, והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום 

על לבבך. כדי שעל ידי זה תבוא לאהבה את ה', כדאיתא בספרי 

על פסוק זה

המבואר כאן, מתאים לפירוש הספרי על הפסוק בקריאת שמע, 
לאהבת  להגיע  שהדרך  מבאר,  שם  וגו'".  האלה  הדברים  "והיו 
ה', היא על ידי התבוננות בגדולת ה', המפורטת בקריאת שמע - 

"הדברים האלה".

שהציווי  המגיד,  הרב  בשם  מביא  שם   ,16 עמוד  תש"א,  המאמרים  בספר  וראה   )22

"ואהבת" אינו על עצם האהבה, אלא על ההתבוננות שמביאה לידי אהבה.
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והנה על אהבה זו השנית, שייך לשון מצוה וצווי, דהיינו לשום לבו 

ודעתו בדברים המעוררים את האהבה. אבל באהבה ראשונה, שהיא 

שלהבת העולה מאליה, לא שייך לשון צווי ומצוה כלל

כאמור לעיל, לגבי דרגת האהבה השנייה, הבאה על ידי התבוננות, 
שייך להשתמש בלשון מצווה וציווי. כי היא תלויה בעבודת האדם, 
לגבי  ואילו  האהבה.  את  שיוצרת  ההתבוננות  על  הוא  והציווי 
להשתמש  מתאים  לא  אכן  מלמעלה,  שבאה  הראשונה  האהבה 

בלשון ציווי, כי אינה תלויה באדם כלל.

ולא עוד, אלא שהיא מתן שכרן של צדיקים, לטעום מעין עולם 

הבא בעולם הזה. שעליה נאמר עבודת מתנה אתן את כהונתכם, 

כמו שיתבאר במקומה

בגן-עדן,  רק  שניתן  בגדר קבלת שכר23,  היא  האהבה הראשונה, 
ואינו שייך להשגה בעולם הזה. רק הצדיקים זוכים לקבלה בעולם 
"עולמך  כנאמר:  כעת, משכרם,  כבר  זוכים לטעום  כי הם  הזה, 
תראה בחייך". היינו, שבחייהם בעולם הזה, הם מקבלים קצת 
להשתמש  שייך  לא  כמובן,  הבא.  בעולם  להם  המגיע  משכרם 

בלשון ציווי, לגבי מה שלא שייך לעולם הזה.

אך הנה ידוע ליודעים טעמא דקרא, מאי דכתיב כי שבע יפול צדיק 

וקם

פסוק זה מספר משלי מתאר, שיש הרבה נפילות לצדיק. 

ובפרט שהאדם נקרא מהלך, ולא עומד. וצריך לילך ממדרגה למדרגה, 

ולא לעמוד במדרגה אחת לעולם. ובין מדרגה למדרגה, טרם שיגיע 

למדרגה עליונה ממנה, הוא בבחינת נפילה ממדרגה הראשונה

בשם  נקראים  המלאכים  למלאכים.  נשמות  בין  הבדל  יש 

23( ליקוטי אמרים פרק י"ד.



35 חינוך קטן

"עומדים", ואילו הנשמות נקראות "מהלכים". וכלשון הפסוק24: 
"ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה"25. כשאדם הולך למקום 
מסוים, ויש ערך בין הדרגה שבה היה, לדרגה שאליה הוא הולך 
- אין זו נקראת הליכה ממש, אלא "עמידה". כך גם המלאכים, 
למרות שמתעלים מזמן לזמן, עדיין הם נקראים עומדים, כי יש 
ממש  הליכה  מתעלים.  הם  שאליה  לשנייה  אחת  דרגה  בין  ערך 

היא, כשמתקדמים בין מדרגות שאין ערך כלל בין אחת לשנייה.

הלימוד  בשלבי  לדוגמה  לדרגה,  דרגה  בין  וערך  שייכות  כשיש 
כך  אחר  רק  מקרא,  שנים  חמש  בן  באבות,  במשנה  המתוארים 
הקודם  השלב  לגמרא,  עשרה  חמש  בן  למשנה,  שנים  עשר  בן 
ערך  יש  עדיין  אך  הבא.  השלב  לקראת  מסודרת  לעלייה  הכרחי 
בין השלבים שהוא מתקדם. בעלייה והתקדמות אמיתית לדרגה 
שאינה בערך לדרגה הקודמת בעבודת ה', יש הכרח לשכוח קודם 

את הדרגה הקודמת.

כמסופר26 על רב זירא, שכשעלה לארץ ישראל, הוצרך לצום ריבוי 
צומות )יש גרסה שצם40 צומות ויש גרסה שצם100 צומות(, על מנת 
לשכוח את התלמוד הבבלי, כדי שיוכל ללמוד כראוי את התלמוד 

הירושלמי27.

לא  עליו לשכוח את התלמוד הבבלי? מדוע  היה  לכאורה, מדוע 
יכול היה ללמוד את שניהם?

הביאור הוא, שאם התלמוד בבלי היה נמצא במוחו, זה היה מפריע 
לו ללמוד. כי התלמוד בבלי מכונה בשם: "במחשכים הושיבני", 

24( זכריה ג', ז'.

25( בהבא להלן, ראה תורה אור וישב, דף ל' עמוד א'. ובליקוטי תורה שלח דף ל"ח עמוד 

ג' ואילך.

26( בבא מציעא פ"ה עמוד א'.

27( וראה בליקוטי שיחות ל"ד, עמוד 24, שמבאר באריכות איך היה מותר לו לשכוח 

דברי תורה, ואפילו להתפלל על כך.
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שיש בו ריבוי פלפולים ומחלוקות, והתלמוד הירושלמי הוא אור 
גדול לעומת התלמוד הבבלי. אם היה נשאר באותה דרך שלמד 
בבבל, זה היה מפריע לו להתעלות לדרך הלימוד הגבוהה שרצה. 
זו  הקודם.  תלמודו  אופן  את  מוחלט  באופן  לשכוח  הוצרך  לכך 

דוגמה לעליה שהיא לאין ערוך.

חייה  את  לשכוח  עליה  מהגוף,  יוצאת  כשהנשמה  לזה,  בדומה 
הקודמים - בעולם הזה, על ידי הטבילה בנהר דינור28, כדי שלא 
יפריע לה להכיל את החיים הנעלים - בעולם שכולו טוב, שכעת 

היא מגיעה אליו.

כשהצדיק מתעלה ממדרגת אהבה אחת לשנייה, זהו מעבר שבאין 
לחלוטין  להתבטל  יש  כזו,  עליה  לקלוט  שיוכל  כדי  כלל.  ערוך 

מהמדרגה הקודמת, כדי שלא תפריע לה למדרגתה החדשה. 

במצב  שעוסק  וקם",  צדיק  יפול  "שבע  הפסוק:  משמעות  זוהי 
הביניים של צדיק. הוא ביטל כבר את דרגתו הקודמת, אך עדיין 

לא עלה למדרגתו הבאה. דרגה זו, מכונה בפסוק בשם "נפילה".

אך כי יפול לא יוטל כתיב. ואינה נקראת נפילה, אלא לגבי מדריגתו 

הראשונה, ולא לגבי שאר כל אדם חס ושלום. שאף על פי כן, הוא 

למעלה מכל האדם בעבודתו. כי נשאר בה בחינת רשימו, ממדריגתו 

הראשונה

צדיק,  של  נפילה  זוהי  לגמרי.  חלילה  נופל  שהצדיק  הכוונה  אין 
שלגבי דרגתו הראשונה, הוא כעת ב"נפילה". במצב הביניים הזה 
הצדיק עדיין נעלה יותר ביחס לשאר כל האדם, כי יש בו עדיין 
עדיין  הצדיק  הנפילה  בזמן  גם  הקודמת.  ממדרגתו  "רשימו" 

בדרגה גבוהה ביחס לאחרים.

שהגיע  בטרם  מנעוריו,  בה  והורגל  שנתחנך  מאהבה  עיקרה  אך 

למדרגת צדיק. וזהו שכתוב גם כי יזקין וגו'

28( זוהר חלק א ריח ע"ב, זוהר חלק ב ריא ע"ב, תורה אור יתרו ד"ה ומראיהם ומעשיהם 
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כעת מובן יותר, סדר העבודה של האדם מנעוריו עד זקנותו. ומובן 
גם הצורך, בעבודה הנחותה שעבד בנעוריו, גם לאחר שגדל.

בנעוריו, כלי שכלו מעטים וצרים, ומחנכים אותו לפי דרכו ויכולת 
היא  זקנתו,  בעת  הגבוהה שלו  ה'  לעבודת  הקיבול שלו. הבסיס 

עבודת ה' בדרגה הנחותה יותר, בה "חונך" בנעוריו.

שמחזיק  מה  אך  למדרגה.  ממדרגה  כשעובר  נפילות,  לצדיק  יש 
אותו, ועוזר לו לקום ולהתעלות לדרגה הגבוהה יותר, זה החינוך 
שקיבל על פי דרכו בנעוריו - בעת שהיה בבחינת קטנות, וחינך את 
עצמו לפי יכולת התבוננותו וכליו. ולכן גם כשיזקין ויגדל במעלתו 
לו צורך לשמור את הדרך  יש  יסור ממנה.  ובמדרגתו, עדיין לא 
הזו "בארגז הכלים" שלו, ולהשתמש בה בעת הצורך. כגון, בעת 

שנמצא בנפילה )מעבר(, בין מדרגה למדרגה שאין ערך ביניהם.

יתרון האהבה דקטנות
בעומק יותר: לא רק שהאהבה דקטנות עוזרת לצדיק שלא יפול, 

אלא אדרבא, בה עצמה ישנה מעלה, על פני האהבה דגדלות.

"חינוך", היינו להרגיל את המתחנך לדבר מסוים, שנצרך להתנהג 
בו כראוי, ושזה ייעשה חלק מטבעו ורגילותו. ר' הלל מפאריטש29 
מביא משל מלימוד מלאכה. תחילה לומדים את הבסיס והיסודות, 
ולאחר מכן נותר לשכלל ולשפר את מיומנות השימוש במלאכה. 
שכלולה  מאשר  יותר  קשה  המלאכה,  של  הראשוני  הלימוד 
יותר  גבוהה  במעלה  נמצא  המושלם  האומן  כמובן,  ופיתוחה. 
במלאכתו, מאשר המתלמד המתחיל. אבל החיבור הראשוני של 
האדם למלאכה, יש בו מעלה. כי הוא בסיסי ויסודי, ובו יש את 
עיקר היגיעה של לימוד המלאכה, וכל ההתפתחות של האומנות 

באה על גבי השלב היסודי. שלב בסיסי זה אינו נתון לשינויים.

29( בהוספות לפלח הרימון בראשית, עמוד י"ב ואילך.
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אהבה דקטנות – עצמית יותר
לך  זכרתי  ה'  אמר  "כה  ירמיהו30:  בדברי  נמצאת  נוספת  דוגמה 
לא  בארץ  במדבר  אחרי  לכתך  כלולותייך  אהבת  נעורייך  חסד 
זרועה". רק לאחר ארבעים שנות נדודים במדבר, אמר משה לבני 
ואוזניים  לראות  ועיניים  לדעת  לב  ה'  לכם  נתן  "ולא  ישראל31: 
לשמוע, עד היום הזה". היינו, שעד עתה הייתם במצב של אהבה 
נחותה. אף על פי כן אומר ה': "זכרתי לך אהבת כלולותיך לכתך 
מיוחדת  מעלה  שיש  מדגיש,  הקב"ה  כלומר,  במדבר".  אחרי 
במדרגתה,  כביכול  נחותה  שהיא  למרות  הראשונית,  באהבה 
אהבה שהיא אמנם בדרגה של "קטנות" אך היא עצמית יותר ולא 

נתונה לשינויים.

מעלת העבודה בכוח עצמו
מוסברת  שם  תורה32.  בליקוטי  המבואר  פי  על  לומר,  יש  עוד 
המעלה שבאתערותא דלתתא, על פני אתערותא דלעילא. אמנם 
להשיג  שיוכל  ממה  ערוך  לאין  גדול  מלמעלה,  לאדם  שניתן  מה 
בכוחות עצמו. אך מה שהוא משיג בכוחותיו, הוא עצמי יותר, בר 

קיום ומגיע למקום גבוה ועליון יותר. 

וזהו "איש מזריע תחילה יולדת נקבה", ו"אישה מזרעת תחילה 
יולדת זכר". איש מזריע תחילה, היינו שמקבלים הארה מלמעלה. 
דווקא  קיום.  לה  ואין  נקבה,  בבחינת  היא  האהבה  אז  אבל 
כשהנשמה משיגה בכוחות עצמה, היא מגיעה למקום נעלה יותר 
- דרגה שלא שייך בה שינויים, ולא ניתן לאבד אותה. בשונה ממה 

שמשיגים על ידי אתערותא דלעילא, שיכול גם להיעלם.

וכך גם בענייננו. גם עבודת הצדיקים בדרגה נעלית - אהבה דגדלות 

30( ב', ב'.

31( דברים כ"ט, ב'.

32( במאמר ד"ה "אדם כי יקריב".
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- נתונה לשינויים, ולא לנצח תובטח לאדם. דווקא העבודה ד"חנוך 
לנער על פי דרכו", היא, עבודה תמידית וקיימת לעד, כי היא באה 

על ידי יגיעה והתבוננות ועבודת האדם.

היא  ויסודן,  והיראה  האהבה  המעוררים  הדברים  ראשית  והנה 

האמונה הטהורה ונאמנה ביחודו ואחדותו יתברך ויתעלה

כעת יובן מדוע מקומו של שער הייחוד והאמונה היה אמור להיות 
לפני ליקוטי אמרים. כי בליקוטי אמרים, מדובר על אהבה ויראה, 
ענינו  והאמונה,  הייחוד  ואילו שער  "בלבבך".  שהם הפירוש של 
להסביר, שהדרך הראויה להגיע לאהבה ויראה, היא ההתבוננות 
השכלית ובאחדותו יתברך, בדרך של יחודא עילאה ויחודא תתאה 
עבודת  לפני  והקדמה  בסיס  שהיא  בהמשך(,  בפרקים  )כמבואר 

הלב.

לכן, למרות שבפועל הדפיס אותם בסדר הפוך, לא שינה את הנוסח 
בשער הייחוד והאמונה, שמתייחס לליקוטי אמרים בלשון עתיד. 
כי יש מקום בסדר עבודת האדם גם לכך ששער הייחוד והאמונה, 

יבוא לפני ליקוטי אמרים.
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פרק א'

להבין מעט מזעיר מה שכתוב בזהר דשמע ישראל כו' הוא יחודא 

עילאה וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הוא יחודא תתאה

עילאה".  "יחודא  הוא  ישראל"2  "שמע  שהפסוק  בזוהר1,  כתוב 
הוא  שהקב"ה  בכך  הכרה  של  )במובן  יחוד  בו  מתואר  כלומר, 
יחיד( באופן עליון ונעלה, של העולם עם ה'. ואילו "ברוך שם כבוד 

מלכותו לעולם ועד"3, הוא יחוד תחתון יותר. 

ישראל"  "שמע  בפסוק  רק  הרי  מאוד.  תמוה  זה  ראשון  במבט 
ואילו ב"ברוך שם", לא מוזכר  )"ה' אחד"(.  ה'  מוזכרת אחדות 

עניין זה? 

שכשמחליפים  היא,  ההסבר  נקודת  זו.  שאלה  תתורץ  ז'  בפרק 
את האותיות שמרכיבות את המילה "אחד", באותיות אחרות4, 
מתקבלת המילה "ועד". ממילא, במילה 'אחד', ניכר וגלוי יחוד 
ה', שהוא אחד ואין שני לו. וזהו יחוד עליון – "יחודא עילאה", 
מכוסה  הייחוד  'ועד',  במילה  אך  אחד.  הוא  שה'  בגלוי  שניכר 

ונסתר5. זהו יחוד תחתון – "יחודא תתאה". 

כאן המקום להעיר6, שבדף השער לפני ה"ליקוטי אמרים", כותב 

1( חלק א', י"ח, ב'.

2( דברים ו', ט'.

3( פסחים נ"ו, א'.

4( לקמן בפרק ז' יוסבר, באילו אופנים מתחלפות האותיות כך שמהמילה "אחד" תתקבל 

המילה "ועד", על ידי חילופים.

שרומזת   - "אחד"  המילה  את  שוב  למצוא  כדי  האותיות,  את  חזרה  להחליף  צריך   )5

לאחדות ה'. וכפי שיבואר בהמשך הפרק, שהחלפת האותיות מורה על ירידה בדרגה.

6( ליקוטי שיחות י"ז, עמוד 519.
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קרוב מאד בדרך ארוכה  אדמו"ר הזקן: "לבאר היטב איך הוא 
וקצרה בעזרת ה' יתברך". ואילו לפני שער הייחוד והאמונה כותב 
"להבין מעט מזעיר". כי אכן, ב"ליקוטי אמרים" נתבארו "באר 
היטב" דרכי עבודת ה', והם מוסברים עד תום באריכות ובפירוט. 
ואילו בשער הייחוד והאמונה, בסופו של דבר, אחרי כל האריכות 
בעניין  להבין,  שניתן  ממה  מעט  רק  מוסבר  העצומה,  וההבנה 

אחדות ה'.

וידעת היום והשבות אל לבבך, כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל 

ועל הארץ מתחת, אין עוד

בפסוק זה7, מתחיל שער הייחוד והאמונה. בפרשת ואתחנן, מעט 
לפני שמובא פסוק זה, יש פסוק8 דומה מאד: "אתה הראת לדעת 
כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו", שמתאר את מתן תורה, כשה' 
בכבודו ובעצמו, הראה את עצמו כביכול לבני ישראל, כדי שיוכלו 
לדעת אותו - "הראת לדעת". כל נשמות ישראל היו במתן תורה, 
הדורות,  סוף  עד  נצטווינו  לזה,  ובהמשך  זה.  לגילוי  זכו  וכולם 
)"והשבות אל לבבך"(, את אחדות  ולהחדיר ללב שלנו  להתייגע 

ה'.

אליה  קטנות,  של  באהבה  מעלה  יש  בהקדמה,  שהוסבר  כפי 
אותה  שמקבלים  הצדיקים,  אהבת  פני  על  הקטן,  את  מחנכים 
מלמעלה. כי אהבת הקטן, היא יסוד יציב שאין בו שינויים, והוא 
תמידי וקבוע. לכן מתחיל אדמו"ר הזקן, בפסוק "וידעת היום" 
– המדבר על עבודת האדם בלימוד והשגת אחדות ה', ולא בפסוק 
שהיתה  למטה,  מלמעלה  ההתגלות  על  שמדבר  הראת",  "אתה 
במתן תורה. כי כמו אהבת ה', גם ידיעת אחדות ה', צריכה להיות 

על ידי עבודה מלמטה למעלה9.

7( דברים ד', ל"ט.

8( דברים ד', ל"ה.

9( ליקוטי שיחות חלק ד', עמוד 1335.
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וצריך להבין וכי תעלה על דעתך שיש אלוקים נשרה במים מתחת 

לארץ, שצריך להזהיר כל כך והשבות אל לבבך

שיש  הדעת,  על  להעלות  ואוסר  כך,  כל  מזהיר  הפסוק  מדוע 
א-לקים שמתחבא במים מתחת לארץ10? הרי גם בלי הציווי, אין 

זה מתקבל בשכל?

הוא  "ה'  הפסוק:  את  מתרגם  שאונקלוס  כך11,  על  מעיר  הרבי 
א-להא דשכנתה בשמיא מלעלא ושליט על ארעא מלרע לית עוד" 
אין  מתחת,  הארץ  על  ושולט  למעלה,  בשמים  אלוקים  הוא  )ה' 
לפי זה אפשר לומר, שהכוונה היא שאין בעל שליטה חוץ  עוד(. 

מה'. 

אך לפי פשט הפסוקים, האזהרה היא לשלול את המציאות של 
אל  ולהשיב  להתבונן  צריך  מדוע  התמיהה,  זה  ועל  נוסף,  בורא 
הלב, רק כדי להבין דבר שבעצם מובן מאליו - שיש אלוקים אחד, 

ולא שניים חלילה?

כדי לתרץ זאת מסביר אדמו"ר הזקן באריכות כיצד כל העולמות 
בטלים לחלוטין אל דבר ה' המחיה אותם, ועל כן אכן אין עוד – 

אין עוד מציאות מלבד הקב"ה.

הנה כתיב לעולם ה' דברך ניצב בשמים. ופירש הבעל שם טוב ז"ל, 

כי דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגו', תיבות ואותיות אלו 

בתוך  ומלובשות  רקיע השמים,  בתוך  לעולם  ועומדות  ניצבות  הן 

כל הרקיעים לעולם להחיותם. כדכתיב ודבר אלוקינו יקום לעולם 

ודבריו חיים וקיימים לעד כו'

10( הרבי מעיר, שסגנון השאלה כאן "וכי תעלה על דעתך שיש אלקים נשרה במים מתחת 

לארץ", הוא על דרך לשון הפסוק לפני זה )דברים ה', ח'(: "בשמים ממעל ואשר בארץ 

מתחת ואשר במים מתחת לארץ" )שיעורים בספר התניא, הערה 2(. 

11( ליקוטי שיחות חלק כ"ט, עמוד 27, הערה 16.
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הבעל שם טוב, מסביר את הפסוק בתהילים12 "לעולם ה' דברך 
ניצב בשמים". המשמעות הפנימית של פסוק זה היא, שהתהוות 
דבר  לבריאה.  ביום השני  פעמי, שקרה  אינה אירוע חד  השמים 
ה' )"דברך"( נמצא תמיד בשמים )"ניצב בשמים"(, ומחיה אותם 

בכל רגע ורגע מחדש.

ופירש הבעש"ט
ידועה השאלה, הרי אין זה חידוש של הבעל שם טוב, אלא הוא 
כתוב כבר במדרש תהילים13 )שהיה הרבה לפני הבעל שם טוב(? 
מחיה  ה'  שדבר  הזה  הביאור  את  מביא  תורה14  בליקוטי  ואכן, 
באופן תמידי את העולמות, לא בשם הבעל שם טוב, אלא ממקורו 
אדמו"ר  מביא  כן  אם  מדוע  תהילים15.  ממדרש   - יותר  הקדום 

הזקן עניין זה דווקא בשם הבעל שם טוב?

יש לכך כמה ביאורים:

א. הרבי מסביר16, שלשון אדמו"ר הזקן היא: "ופירש17 הבעל שם 
טוב", כלומר, שהוא "פרס" והפיץ רעיון זה, ער האט פארשפרייט18. 
כי ביאור זה של המדרש תהילים לא היה ידוע ומופץ לכל, והבעל 
שם טוב הפך חידוש זה לעניין עיקרי, שכל התורה כולה ובפרט 
העשרה מאמרות, הם נצחיים לעד ולעולמי עולמים, ומהווים בכל 

רגע ורגע את הבריאה.

12( תהילים קי"ט, פ"ט.

13( על אתר.

14( בפרשת אחרי מות )כ"ה, ג'(, במאמר "כי ביום הזה יכפר" )הראשון(.

15( שיעורים בספר התניא על אתר, הערה 4.

16( ליקוטי שיחות חלק ח', עמוד 64.

17( כמו בשין שמאלית.

18( ליקוטי שיחות חלק ח', עמוד 354, הערה 21.
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ב. הסבר נוסף19, שביאור זה היה שגור תמיד בפיו של הבעל שם 
וכפי  אותו.  חידש  הוא  שלא  למרות  שמו,  על  נקרא  ולכן  טוב, 
שבפרקי אבות יש משנה20: "שמואל הקטן אומר בנפול אויבך אל 
תשמח ובהיכשלו אל יגל ליבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו 
אפו". אמנם זה פסוק במשלי21, אך בפרקי אבות הוא מצוטט בשם 
שמואל הקטן, כי היה רגיל בפיו, ולכן נקרא על שמו22 )ויש לכך 

דוגמאות נוספות23(.

ג. ב"היום יום"24 מובא, שאדמו"ר הזקן עשה בכך זיכרון לבעל 
אושעיה25,  רבי  ידי  על  שנכתב  רבה,  מדרש  זה,  כעין  טוב.  שם 
על  זיכרון  בכך  ליצור  כדי  רבי אושעיה",  "פתח  מתחיל במילים 
שמו. בדומה לכך גם רש"י פותח את פירושו על התורה, במילים 
"אמר ר' יצחק", כזיכרון לאביו26. גם אדמו"ר הזקן פתח בהזכרת 
שמו של הבעל שם טוב, אשר נולד ביום שני ח"י אלול, וביום שני 

נברא הרקיע – במאמר משמו, ושיש בו זיכרון ליום הולדתו27.

)בהמשך, יובא גם תירוץ רביעי, לשאלה זו(.

אדמו"ר הזקן מדגיש, שדבר ה' מלובש ב"כל הרקיעים" ומהווה 
אותם מאין ליש, הן שבעת רקיעים28, היוצרים את השמים, והן 

שבעת הרקיעים הרוחניים.

כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע חס ושלום וחוזרות למקורן, 

19( הערת הרבי על ספר השיחות התש"ג, עמוד 146.

20( פרק ד' משנה י"ט.

21) משלי כ"ד, י"ז.

22( המפרשים על המשנה )רבינו יונה, ורבי עובדיה ברטנורא, ועוד(.

23( ראה למשל במסכת כתובות כ"ב עמוד ב', תוס' ד"ה "משום".

24( כ"ו תשרי.

25( רמב"ם בהקדמתו ליד החזקה, בעל הרוקח בהקדמתו.

26( סדר הדורות חלק א', ד"א תתסה.

27( ספר השיחות תש"ג, עמוד 146.

28( ראה שיחת מוצאי שבת וישב, כ' כסלו תשי"ז, סעיף ל"א.
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היו כל השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר 

יהי רקיע כו' ממש

כאן מונח יסוד, שמתחדש לכל מי שמתחיל ללמוד חסידות. ההבנה 
הטבעית היא, שאם ירצה ה' להחריב את העולם חס ושלום, הוא 
העולם  מציאות  שכל  היא,  האמת  אך  וכדומה.  אש  מבול,  יביא 
היא דבר ה', ואם רק יפסיק להוות אותו, העולם ישוב להיות אין 
ואפס, ממש כאילו לא נברא בששת ימי בראשית. לא שיש איזו 
המציאות,  נעקרת  שמלכתחילה  אלא  אותה,  ומבטלים  מציאות 

וכאילו לא היה כאן כלום.

כשמבטלים מציאות גשמית של איזה דבר, הוא מתבטל רק מכאן 
זה  בראשית,  ימי  ששת  לפני  כמו  מתבטל  כשמשהו  אך  ולהבא. 
ביטול עמוק הרבה יותר, כי כביכול אין בכלל מקום להתהוותו29. 
לכן מדגיש אדמו"ר הזקן: "כמו קודם מאמר יהי רקיע", כי ביטול 
למקורן,  האותיות  את  ה'  יחזיר  אם  ולהבא.  מכאן  רק  אינו  זה 
העולם יחזור למצב שהיה קודם ששת ימי בראשית - כשלא היה 

כלל מקום לבריאה. 

אין עוד – אין עוד מציאות
היסוד של שער היחוד והאמונה הוא לבאר, שאין כוונת הפסוק: 
הארץ  ועל  ממעל  בשמים  האלוקים  הוא  ה'  כי  היום...  "וידעת 
מתחת אין עוד", רק לשלול מציאות של בורא נוסף חס ושלום, כי 
זה ברור מאליו. הכוונה היא, שאין שום מציאות, חוץ מהקב"ה. 

יש. במבט שטחי, אם  נבראים שהם  נוצרו  לפני הבריאה, לא היה כלום. אחר כך,   )29

תתבטל מציאות היש לאחר שנברא, הוא יחזור למצבו הראשוני, כאילו מעולם לא נברא. 

יותר, לפני הבריאה, לא הייתה כלל אפשרות שיהיה יש. ואילו מה שנברא  אך בעומק 

והתבטל, יש סיבה צדדית לביטולו, ולולי זאת, הוא היה מתקיים ללא הפרעה. ממילא, 

ביטולו אינו מוחלט. וזה החידוש כאן, שבלעדי החיות האלוקית, לא יתבטלו הנבראים 

ליקוטי  ראה  לקיומם.  מקום  כלל  שאין  הבריאה,  לפני  כמו  אלא  צדדית,  סיבה  בגלל 

שיחות חלק ו', פרשת בשלח א', עמוד 87 ואילך, הערה 12.
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גם לאחר שהקב"ה ברא את העולם, הבריאה לא פעלה כל שינוי 
בו יתברך, והוא עדיין יחיד, מכיוון שדיבורו של ה' בו נבראו כל 
הברואים, בטל אליו לגמרי ומאוחד עימו. להבין דבר כזה, נדרשת 
עבודה ויגיעה רבה, כי האדם נברא, באופן שהוא מרגיש וחש את 
עצמו. ביגיעה מתאימה האדם יכול להכיר ולהרגיש שלא רק שאין 

עוד מציאות שבטלה אל ה', כי אם אין עוד מציאות, כפשוטו.

תורת החסידות מלאה בביאורים בנושא זה, במיוחד ניתן למצוא 
יש  נוספים.  ובמקומות רבים  בליקוטי תורה30 בדרך מצוותיך31, 
שזה  למרות  בכך,  האמיתית  להכרה  להגיע  כדי  בהם,  להתייגע 

היפך טבע האדם.

כמובן, גם על פי תורה העולם קיים, ובו צריך לקיים תורה ומצוות, 
אלוקות  ממשיך  מצווה  שעושה  אדם  בתחתונים.  דירה  ולבנות 
לקב"ה.  בקשר  פוגם  הוא  ושלום,  חס  עבירה  וכשעושה  לעולם, 
ויחד עם זאת, "אני ה' לא שניתי32" לאחר שנברא העולם, בדיוק 

כמו לפני שנברא, והבריאה לא פעלה כל שינוי בקב"ה. 

אמונה שלמעלה מהשכל
בנוסח  שאומרים  וכפי  מהשכל.  למעלה  בעצם  הוא  זה,  עניין 
תפילת הימים הנוראים33: "וכל מאמינים שהוא יחיד ומיוחד". 
כי זה דבר שאפשר רק להאמין בו, באמונה שלמעלה מהשכל. אך 
אדמו"ר הזקן חידש, שאפשר לבאר זאת על פי טעם ודעת. ועל 
האדם להתייגע, כדי להורידו לשכל כפי יכולתו. וכלשון אדמו"ר 
חכמי  האריכו  כבר  בשכלנו,  היטב  זה  להשכיל  "כדי  הזקן34: 
האמת בספריהם. אך כל ישראל מאמינים בני מאמינים, בלי שום 

30( ואתחנן ד"ה וידעת היום ד, א.

31( מצות האמנת אלוקות.

32( מלאכי ג, ו

33( בפיוט "וכל מאמינים".

34( ליקוטי אמרים פרק מ"ב. 
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חקירת שכל אנושי, ואומרים אתה הוא עד שלא נברא העולם". 
זהו חיבור האמונה עם השכל. 

וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים

אך  ה',  בדבר  רגע  כל  השמים  התהוות  על  מדבר  הפסוק  אמנם 
הכוונה היא לכל הבריאה כולה, שבלי דבר ה' שמחייה כל נברא, 

אין הוא מציאות כלל35.

ואפילו ארץ הלזו הגשמית ובחינת דומם ממש, אילו היו מסתלקות 

נבראת  שבהן  מאמרות  מעשרה  האותיות  ושלום  חס  כרגע  ממנה 

כמו  ואפס ממש,  לאין  חוזרת  הייתה  בראשית,  ימי  הארץ בששת 

קודם ששת ימי בראשית ממש

גם בארץ הגשמית, יש דבר ה' שמחייה אותה. ואם היה מסתלק 
לרגע, היא היתה חוזרת להיות אין ואפס, ממש כמו לפני הבריאה.

אם כן, למה הפסוק מזכיר רק שמים? 

ביחס  יותר,  שנעלים  נבראים  שיש  המהר"ש36,  הרבי  מבאר 
לנבראים אחרים. כמו השמים, שבהם ניכרת הנצחיות האלוקית 
- "ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור"37. היה אפשר לחשוב, 
אותם  שיחיה  ה'  לדבר  זקוקים  אינם  כך,  כל  נעלים  שנבראים 
באופן תמידי, ודי להם בכך שהם נבראו בששת ימי בראשית. לכן 
הפסוק מחדש, שגם הנבראים הרוחניים והנעלים, זקוקים לדבר 

ה' שיחיה אותם באופן תמידי.

אך לפי זה, יוקשה לשון אדמו"ר הזקן, שאומר: "ואפילו הארץ 
יותר  הגדול  "אפילו", אם החידוש  הלזו הגשמית". מדוע אומר 

הוא בשמים ובנבראים הרוחניים?

35( וכפי שיבואר לקמן, מדוע מציין הפסוק דווקא "שמים".

36( מים רבים תרל"ו, סעיף כ'.

37( תהילים קמ"ח, ו'.
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בכך  חידוש  יש  וחידוש.  מעלה  יש  צד  שבכל  הוא,  בזה  הביאור 
שנבראים עליונים – "שמים" – זקוקים לדבר ה' להחיותם באופן 
תמידי, ויש חידוש בכך שהארץ הגשמית, שלמרות שלא ניכרת בה 
החיות האלוקית, והיינו עשויים לחשוב שנברא בעל חיות אלוקית 
מועטה ומצומצמת אינו קשור כל העת לדבר ה' – מקור חיותו. 
התורה מדגישה שמכל מקום ללא החיות האלוקית שבדבר ה', 

תחזור הארץ להיות אין ואפס ממש. 

וזהו שכתב האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים, יש 

בחינת נפש וחיות רוחנית. דהיינו בחינת התלבשות אותיות הדיבור 

מעשרה מאמרות המחיות ומהוות את הדומם להיות יש מאין ואפס 

שלפני ששת ימי בראשית

מדברי האריז"ל לומד אדמו"ר הזקן, שגם בדומם יש חיות רוחנית 
שמחיה אותו.

הרבי38 מדייק בלשון אדמו"ר הזקן, שכותב: "המחיות ומהוות". 
המילה  ואילו  בדומם,  שייכת  "מהוות"  המילה  רק  ולכאורה, 

"מחיות" לא - כי הרי זה דומם, ולא חי?

באדם, חיותו היא מלבד עצם מציאות הגוף. לכן, כשנשמת האדם 
מסתלקת ממנו, הוא חסר חיות, אך אינו חוזר להיות אין ואפס 
חיות.  בו  שאין  למרות  קיים,  עדיין  הגוף  כי  שנברא.  לפני  כמו 
גם בעל חיים, ניתן להפריד בין החיות שבו, לעצם גופו, וכך גם 
בצומח. אך בדומם אין חיות שניתן להפריד מהגוף. במה אם כן 

מתבטא שעשרת המאמרות "מחיות" את הדומם? 

הביאור הוא, שגם בדבר דומם יש חיות, אמנם מועטה מאוד, אך 
קיימת – והיא שגורמת לו להיות אבן ולא נברא דומם אחר. 

38( ליקוטי שיחות כ"ט, עמוד 29 ואילך.
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החיות האלוקית מעניקה לנברא את תכונותיו
המבואר  שכפי  מאמרות,  עשרה  ידי  על  היא  העולם,  התהוות 
בקבלה39, מקבילות לעשר הספירות, ומהן התהוו נבראים שונים. 

והרוחניות  מהגבורה40.  ואש  מחסד,  נמשכים  מים  לדוגמה: 
משפיעה על הגשמיות. לכן, המים בטבעם יורדים ממקום גבוה 
למטה.  למקבלים  להשפיע  דרכה  החסד  מידת  כי  נמוך,  למקום 
בין  ההבדל  כן,  אם  הגבורה.  למידת  מקבילה  השורפת,  והאש 
בתכונותיהם  מתבטא  אך  הרוחני,  משורשם  נובע  והמים,  האש 
שבהם  פרטיות,  תכונות  לו  יש  דומם,  נברא  בכל  וכך  הגשמיות. 

הוא שונה מחברו, בהתאם לשורשו הרוחני. 

בין  יש סוגי חיות שונים, שיוצרים הבדלים  נמצא, שגם בדומם 
הנבראים. לכן אין נברא שדומה לחלוטין לחברו, ואין שתי אבנים 
זהות לחלוטין, כי לכל אבן יש חיות רוחנית פרטית. בצומח חי 
ומדבר, קל יותר להבחין שיש שוני בין אחד לשני, אך גם בדומם 

יש שוני, בגלל החיות השונה של כל נברא.

גם  אלא  תמידית,  היא  הנברא  גוף  את  המהווה  החיות  רק  לא 
סוגי  שני  פוסקת.  ובלתי  תמידית  היא  שלו  הייחודית  החיות 

החיות, מתחדשים כל הזמן, עם דבר ה' שבעשרה מאמרות.

מעידות  אדם  של  ביתו  "קורות  רז"ל41  במאמר  הביאור  גם  זהו 
עליו", כפי שמופיע בפסוק42 "אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה", 

כי גם באבן יש חיות רוחנית.

החיות של הנברא מתלבשת בו
מכאן נוכל ללמוד תשובה נוספת43, למה מביא אדמו"ר הזקן את 

39( פרדס שער ב' סוף פרק ב'. זוהר חלק ג דף י"א עמוד ב

40( אגרת הקודש סימן י"ב, ממדרש רבה דברים ה', י"ב.

41( תענית י"א, א'.

42( חבקוק ב', י"א.

43( נוסף על שלושת ההסברים שהובאו לעיל.
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ה' בשם הבעל שם טוב,  החידוש של ההתהוות התמידית בדבר 
ניתן  תהילים,  במדרש  הלשון  מפשטות  כי  המדרש.  בשם  ולא 
לחשוב שאמנם יש דבר ה' תמידי שמחיה כל נברא, אך כביכול 
הוא "מחוצה לו", ולא ממש בתוכו. והבעל שם טוב חידש, שהחיות 
האלוקית מחיה את הנבראים, כל אחד לפי עניינו הפרטי, כי היא 

מתלבשת בתוכם ממש.

אדמו"ר הצמח צדק מוסיף44, שיש הבדל בין הלשון "ניצב", שמדבר 
על דבר ה' שמחיה ומהווה את הרקיע, לבין הלשון "התלבשות", 
חזקה  עמידה  על  מורה  "ניצב"  כי  הנבראים.  שאר  את  שמתאר 
ואיתנה, "אתם ניצבים היום כולכם"45, או "ניצב מלך"46. דווקא 
ביחס לשמים, שנעלים יותר משאר הנבראים, משתמשים בלשון 
"ניצב", כי בהן ניכר יותר דבר ה' שמהווה ומחיה אותם, באופן 
גלוי וחזק יותר. לעומת הנבראים התחתונים יותר שלא הוזכרו 
ולהתלבש  ה' היה צריך להצטמצם  דבר  בעשרה מאמרות, בהם 

בצורה נסתרת.

פי  על  אף  שבתורה,  מאמרות  בעשרה  אבן  שם  הוזכר  ואף שלא 
כן נמשך חיות לאבן על ידי צירופים וחילופי אותיות המתגלגלות 
ברל"א שערים פנים ואחור כמו שכתוב בספר יצירה. עד שמשתלשל 
מעשרה מאמרות, ונמשך מהן צירוף שם אבן והוא חיותו של האבן

מגיעה  וכיצד  "אבן",  המילה  מוזכרת  לא  מאמרות  בעשרה  הרי 
לאבן חיות מאותיות עשרה מאמרות?

הקב"ה ברא את העולם בכ"ב אותיות. ניתן לצרף כל אות, לעשרים 
ואחת האותיות שחוץ ממנה, ואם נכפיל את כ"ב האותיות בכ"א 
ארבע  נקבל  איתן,  להתחלף  יכולה  או  שכל  האחרות  האותיות 
שערים  רל"א  יש  כי  רל"א.  פעמיים  שזה  ושתים,  שישים  מאות 

לפנים, ורל"א לאחור. 

44( יהל אור על תהלים עמוד תס"ח, )ג'(.

45( דברים כ"ט, ט'.

46( מלכים א', כ"ח, מ"ח.
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"צירופים"
צירוף אות עם האותיות שבאות אחריה, לפי הסדר, נקרא פנים. 
למשל,  אחור.  נקרא  לה,  שקודמות  האותיות  עם  האות  וצירוף 
באות א', כל הצירופים הם "פנים"47. ואילו באות ב', יש צירוף אחד 
של אחור48, ושאר הצירופים הם של פנים. וכן בשאר האותיות49. 

כגון את המילה "אב"  חילופי האותיות בשערים,  צירופים, הם 
להפוך ל-"בא".

"חילופי אותיות"
שמאותו  האותיות  חילופי  וכן  ב"ש50,  א"ת  כגון  הם  חילופים, 

מוצא בפה51, וכיוצא בזה.

הנבראים הנעלים, מוזכרים בפירוש בעשרה מאמרות. ואילו חיות 
גימטריאות  וחילופי  השתלשלות  עוברת  הפחותים,  הנבראים 
וכו', עד שמגיעה אליהם. "ואתה מחיה את כולם" – המילה אתה 
מוצאות  ה'   – ה'  ת',  ועד  מא'  האותיות  כל   – מ"את"  מורכבת 
הפה. הקב"ה מחיה את כל הנבראים, אם בצורה גלויה כנבראים 
שהוזכרו מפורשות בעשרה מאמרות, אם בצורה נחותה יותר דרך 

חילופים וצירופים.

חידוש הבריאה בכל רגע ורגע, נרמז גם בנוסח התפילה52: "ברוך 
ממשיכה  העולם,  נוצר  שבה  האמירה  כלומר,  ועושה".  אומר 

47( וכך נוצרות המילים "אב", "אג", "אד" וכו'.

48( עם האות שקודמת לו. וכך נוצרת המילה "בא".

49( פרדס שער הצירוף, פרק ה'.

50( שהאות א' הראשונה, מתחלפת עם האות ת' האחרונה. והאות ב' השניה מתחלפת 

עם האות ש' שהיא אחת לפני האחרונה, וכן הלאה.

51( האותיות אחה"ע הן מהגרון, בומ"פ מהשפתיים, גיכ"ק מהחיך, דטלנ"ת מהלשון, 

זסשר"צ מהשיניים. כל האותיות שמאותו מקור, מתחלפות זו בזו.

52( בנוסח ברוך שאמר.



55 פרק א'

להיאמר על ידי הקב"ה, וכך העולם מתקיים, "אומר ועושה".

וכן בכל הנבראים שבעולם, השמות שנקראים בהם בלשון הקודש, הן 

הן אותיות הדבור, המשתלשלות ממדרגה למדרגה מעשרה מאמרות 

ידי חילופים ותמורות האותיות ברל"א שערים, עד  שבתורה, על 

שמגיעות ומתלבשות באותו נברא להחיותו

השם של כל נברא בלשון הקודש, הוא מקור חיותו.

כל השפות שבעולם, נוצרו ממוסכמות בין אנשים, כיצד לקרוא 
החיות  את  מבטא  דבר  של  שמו  הקודש,  בלשון  רק  דבר.  לכל 
ושאלו  קטרגו  שהמלאכים  אומרים53,  חז"ל  לכן  שלו.  המיוחדת 
להם, שמעלת  ענה  והקב"ה  ברא את האדם,  את הקב"ה, מדוע 
חוכמתו של האדם על המלאכים מתבטאת בכך שהוא יודע לקרוא 
שמות, "כל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו". לכאורה, כדי 
להעניק שמות לא צריך חכמה גדולה. השפות השונות שהתפתחו 
אדם,  בני  בידי  שהומצאו  מילים  ספור  אין  מכילות  השנים  עם 

ומדוע יש בכך חוכמה גדולה מזו של המלאכים?

היה  שמות.  סתם  המציא  לא  הראשון  שאדם  הוא  לכך  ההסבר 
היא  כיצד  נברא,  כל  של  האלוקית  החיות  את  לראות  ביכולתו 
וצירופי  הצמצומים  ידי  על  מאמרות,  מהעשרה  משתלשלת 
לקרוא  נאה  לזה  שור,  לקרוא  נאה  "לזה  אמר  ולכן  האותיות. 

חמור"54 וכיו"ב.

להתערב  שאין  מכתבים55,  בכמה  כותב  שהרבי  הסיבה  זוהי 
בנתינת שם לתינוק שנולד. כי זו נבואה קטנה שניתנת להורים, 
את  המשקף  לילד,  והנכון  המתאים  השם  את  לכוון  שידעו  כדי 

החיות המיוחדת שלו.

53( במדבר רבה חקת, פרשה י"ט, ג'.

54( כלשון המדרש הנ"ל.

55( ראה למשל באגרות קודש חלק ט', עמוד קל"ו, ועוד.
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מוזכרות כאן ארבע צורות השתלשלות: "צירופים", "חילופים", 
"תמורות" ו"גימטריות". "צירופים" ו"חילופים" הוסברו קודם, 
והם דרכים להחליף אות באות אחרת. "תמורות" הם החלפות 

של אותיות באותיות אחרות ללא הסבר המובן לנו. 

כאמור, הנבראים החשובים נבראו על ידי עשרה מאמרות עצמם, 
והשאר על ידי הצירופים והחילופים.

מאמרות  מעשרה  חיותם  לקבל  יכולים  הנבראים  פרטי  שאין  לפי 

מבחינת  מאד  גדול  עצמן  מהן  הנמשך  שהחיות  שבתורה  עצמן 

הנבראים פרטיים. ואין כח בהם לקבל החיות, אלא על ידי שיורד 

החיות, ומשתלשל ממדרגה למדרגה פחותה ממנה, על ידי חילופים 

שיוכל  עד  האותיות,  חשבון  שהן  וגימטריאות  האותיות  ותמורות 

להתצמצם ולהתלבש ולהתהוות ממנו נברא פרטי

כל צמצום, חילוף אותיות או גימטריה, מורה על צמצום החיות. 
גימטריה שמובאת בדברי חז"ל, אינה סתם משחק מספרים שכל 
ילד יכול להמציא, אלא היא מבטאת חיות אלוקית, שאינה נמשכת 
באופן גלוי אלא דרך צמצום הגימטריה. גימטריה אמיתית, היא 
גימטריה שמובאת בחז"ל והיא משקפת תהליך של המשכת חיות 

אלוקית שמצטמצמת דרך חילופי האותיות של הגימטריה56.

גם גימטריה שמסתדרת "עם הכולל", אין זה משון שהמספר לא 
מסתדר חלילה ולכן היה "צורך" להוסיף מעט כדי שהמספרים 
הכולל"  "עם  של  התוספת  וגם  מדוייק,  דבר  אלא  "יסתדרו", 

מבטאת את דרך המשכת החיות האלוקית אל הנברא הפרטי.

גימטריות,  יש  הנשיאים  קורבנות  בעניין  מביא  רש"י  לדוגמה, 
ש"קטרת"  קטרת"57,  מלאה  זהב  עשרה  אחת  "כף  המילים  על 
בגימטרייה "תרי"ג", אך לשם כך צריך להחליף את האות ק' ב-ד' 

56( ליקוטי שיחות חלק כ"ו עמוד 206.

57( במדבר ז', כ'. 
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ע"פ חילופי הא"ת ב"ש. במבט ראשון זה נראה משונה, שבמקרה 
'לסדר'  ניתן   ,96 של  עודף  יש  כי  מסתדרת,  לא  הגימטריה  שבו 
את זה דרך א"ת ב"ש או חילוף אחר. אך היות וחז"ל אמרו את 
הגימטריות הללו, הם ראו את המשכת החיות לכל נברא. לכן ידעו 

לומר את הגימטריה המדויקת, שדרכה נמשכת החיות לנברא.

שבעולם  המלכות  מספירת  אלוקי  שפע  הם  המאמרות,  עשרת 
האצילות. ועל ידי הדיבור, השפע משתלשל למטה מטה58, על ידי 
ריבוי צמצומים עד אין קץ, עד לעולם עשייה הגשמית. גם לאחר 

כל הצמצומים, עדיין חיות כל נברא היא בדבר ה'.

וזה שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש, הוא כלי לחיות המצומצם 

באותיות שם זה, שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה

שם הנברא בלשון הקודש, הוא הכלי שלו לקבל חיות אלוקית. כי 
השם, מבטא את האור של דבר ה', שמשתלשל מהעשרה מאמרות 
רק  כי  עלמא".  וברא  באורייתא  "אסתכל  כמאמר59:  שבתורה. 

מצד התורה יש קיום לעולם.

שיש בהם כח וחיות לברוא יש מאין ולהחיותו לעולם דאורייתא 

וקודשא בריך הוא כולא חד

כח היצירה יש מאין, מגיע מכוח האין סוף. כי הבריאה של יש 
מאין היא פלא גמור. והיות שהתורה והקב"ה הם כולא חד, לכן 
רק בכוח התורה – על ידי עשרה מאמרות שבתורה - יש בריאה 

יש מאין.

הנבראים  שחיות  הזקן,  אדמו"ר  מדגיש  מדוע  השאלה,  נשאלת 
האם  חד?  כולא  וקב"ה  ואורייתא  מאמרות,  מהעשרה  נמשכת 
לא די בדיבורו של הקב"ה כדי לברוא את העולם? למה זקוקים 

58( זהר תרומה )ח"ב קסא, א(.

59( כפי שיבואר בסוף פרק ב'.
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לאיחוד של הקב"ה עם התורה, שבה העשרה מאמרות?

ושאלה נוספת: כיצד סוף פרק א' קשור לתוכן הפרק עצמו? הפרק 
עסק בדברי הבעל שם טוב, שכל נברא תלוי בדבר ה', שנמצא בו 
ומחיה אותו באופן תמידי. מה הקשר בין זה, לבין כך שהיכולת 

לברוא יש מאין מגיעה מכוח האין סוף?

הבריאה בכוח התורה המאוחדת עם ה'
שמאריך  שכפי  מפאריטש60,  הלל  ר'  עונה  הראשונה  השאלה  על 
אדמו"ר הזקן באגרת הקודש פרק כ', כוח הבריאה יש מאין מגיע 
לו. אך  וסיבה שקדמה  עילה  יתברך ממש, שאין שום  מעצמותו 
העשרה מאמרות, הם דרגה מצומצמת מאד, ואיך יוכלו להחיות 
מאמרות  שהעשרה  הזקן,  אדמו"ר  מדגיש  לכן  הנבראים?  את 
מצמצמים ומתאימים את הכוח האלוקי – אל הנברא, ועם זאת 
על אף הצמצום הן חלק מהתורה, שמאוחדת עם עצמות ה'. לכן 

מלובש בהן כוח העצמות, לברוא יש מאין.

כוח העצמות נמצא במאמרות, למרות הצמצום
הבעל  לעיל,  שנתבאר  כפי  השניה.  השאלה  גם  תתורץ  זה,  לפי 
רק מחיה את  לא  ה' שבעשרה מאמרות  טוב מחדש, שדבר  שם 
הנבראים, אלא ממש מתלבש בתוכם. כלומר, מדובר על צמצום 
גשמי!  נברא  בתוך  להתלבש  ה'  לדבר  שמאפשר  ועצום,  גדול 
ומהותו  מעצמותו  מגיע  הבריאה  כח  שהרי  מתחזקת,  השאלה 
בסוף  הזקן  אדמו"ר  מדגיש  לכן  מצומצם?  שאינו  כפי  דווקא, 
הפרק, שהעשרה מאמרות נמצאים בתורה, שמאוחדת עם עצמות 
של  הבריאה  כוח  בהעלם,  נמצא  נברא  בכל  ממילא,  ה'.  ומהות 

מהותו ועצמותו יתברך, על ידי דבר ה' שבתורה.

60( פלח הרימון וירא, נ"ט, א'.
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חלקי הפרק כנגד חלקי הפסוק "וידעת"
לסיום הפרק, ראוי לציין לשיחה חשובה של הרבי61, על כללות 

פרק א', הבנוי משלושה חלקים:

בשמים".  ניצב  דברך  ה'  "לעולם  איך  מוסבר   – ראשון  בחלק 
כלומר, דבר ה' מחיה את הבריאה הכי עליונה – שמים.

בחלק שני – גם הארץ התחתונה, נמשכת מעשרת המאמרות.

בחלק שלישי – אפילו האבן נמשכת משם, למרות שאינה מוזכרת 
במפורש בעשרה מאמרות.

לאדם  קל  כי  ההבנה,  על  להקל  כדי  היא  זו  חלוקה  לכאורה, 
שכך  ולקבל  להבין  קשה  יותר  בשמים,  נמצא  ה'  שדבר  להבין 
גם בארץ, ועוד יותר קשה להבין שאפילו באבן זה כך. אך הרבי 
מסביר באופן עמוק יותר. מצד סדר ההשתלשלות, תחילה החיות 
האלוקית מתלבשת בנבראים העליונים, כגון השמים, לאחר מכן 
היא מצטמצמת יותר, עד לדרגת הארץ הגשמית, ואחר כך יורדת 

לאבנים ודומם ממש.

זה רמוז בשלושת חלקי הפסוק, בו מתחיל הפרק: "וידעת היום 
 )2( ממעל,  בשמים   )1( האלוקים  הוא  ה'  כי  לבבך  אל  והשבות 
ועל הארץ מתחת )3( אין עוד". תחילה, בשמים. אחר כך, בארץ 
הגשמית, ולבסוף "אין עוד", וכפי שמבאר המדרש62: "מהו אין 
עוד, אפילו בחללו של עולם" - שכולל את האבנים ואת כל הדומם.

הצורך בכל חלקי הפסוק
כדי להבין יותר, מקדים שאלה. מדוע הפסוק מאריך כל כך? הרי 

די לומר "כי ה' הוא האלוקים אין עוד", ותו לא?

61( ליקוטי שיחות חלק כ"ט, פרשת ואתחנן א'.

62( דברים רבה פרשה ב', כ"ח.
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כל סוג בנראים היינו יכולים לחשוב שאינו זקוק להתהוות תמידית 
על ידי דבר ה', ולכן הפסוק מדגיש כל סוג נבראים בנפרד.

יחיה  ה'  צריכים שדבר  לא  יכולים לחשוב שאולי השמים  היינו 
אותם באופן תמידי, כי הם נבראים נעלים וגבוהים, ולכן הפסוק 
מדגיש "בשמים ממעל" – גם נבראים נעלים זקוקים להתהוות 
תמידית בדבר ה'. לאידך היה אפשר לחשוב שהארץ כל כך נחותה 
וחומרית, עד שאינה מחוברת כל כך לחיות האלוקית, ולכן הפסוק 
מדגיש "ועל הארץ מתחת". הפסוק מדגיש, שכל נברא, ללא יוצא 
מן הכלל, גם נבראים נחות וגשמי, מחובר באופן תמידי לדבר ה' 

כדי להתקיים.

שלושה שלבים בצמצום החיות
עדיין אין זה מספיק, כדי לבאר את לשון הפסוק: "וידעת". אמנם, 
מצד הרגש ניתן לטעות ולחלק בין השמים )נבראים זכים ונעלים( 
לארץ )נבראים נחתים וגשמיים(. אבל הרי בידיעה והבנה שכלית, 
"וידעת",  בפסוק  כתוב  ומדוע  הנבראים.  בין  לחלק  מקום  אין 
שמזה משמע שמצד הידיעה השכלית עצמה יש הבדל בין השמים 

לארץ?

לכן מסביר הרבי, ששלושת החלקים הם שלושה שלבים כלליים 
בירידת והתלבשות החיות, ולכן גם בשכל יש מקום לחלק ביניהם.

כפי שמוסבר בליקוטי אמרים63, השמש והירח וכל צבא השמים 
משתחווים לה', כי כולם עושים את רצון ה'. גרמי השמים נעים 
תמיד במסלול ממזרח למערב64 )על אף שלפי חוכמת התכונה שהיה 
הגדול",  ה"גלגל  לפי  יהיה  השמים  גרמי  שהילוך  יותר  מתאים 
הנע ממערב למזרח(, כי השכינה במערב. צד מערב הגשמי, נמשך 

63( פרק מ"ב בהגהה.

64( בבא בתרא כ"ה, א. 
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מספירת המלכות הרוחנית, ולכן גם בגשמיות הצד המערבי קדוש 
יותר. וכפי שבבית המקדש, נכנסים מצד מזרח ומהלכים למערב, 
עד שמגיעים ל"שיא" המערב – קודש הקודשים. גם השכל מבין, 
שהשמים קרובים לה', ולכן ניכר הביטול שלהם לה'. וכפי שהוזכר 
לעיל בשם הצמח צדק65, שלגבי השמים מוזכר "ניצב בשמים" - 
המורה על חוזק ויציבות. כי שם מורגש הביטול לאלוקות, יותר 
יותר  ועל הנבראים הנחותים  מאשר בארץ הגשמית והחומרית. 

דבר ה' בא בצמצום והתלבשות ואינו גלוי ו"ניצב" בהם.

סוג ההתלבשות השני הוא הארץ הגשמית, "על הארץ מתחת", 
שבה עצמה יש שני סוגי נבראים. אלו שמוזכרים בעשרה מאמרות, 
גילוי אלוקות כמו בשמים, אבל מקבלים חיות  אמנם אין בהם 

גלויה וישירה מדבר ה'. 

בגלוי  אינה  לה'  שייכותם  מאמרות,  בעשרה  מוזכרים  שלא  אלו 
 - עוד  "אין  במדרש:  הכוונה  ואליהם  ביותר,  נמוכה  והיא  כלל, 
"חלל"  שהמילה  מבאר,  שהרבי  וכפי  עולם".  של  בחללו  אפילו 
"חלול"  מקום  דהיינו  פנוי",  ומקום  "חלל  הידוע  ללשון  רומזת 
- "אין עוד". גם במקום כה  וריקני מגילוי אלוקות. ואפילו שם 
אלוקית  חיות  בו  ויש  לגמרי,  נסתרת  האלוקית  החיות  בו  נמוך 
האלוקית  החיות  דבר  של  לאמיתו  ביותר,  ומצומצמת  מועטה 

המהווה את הנברא היא המציאות היחידה.

שלושה מצבים בעבודת האדם
בגילוי אלוקות  גם בעבודת האדם,  שלושה שלבים אלו קיימים 

בתוך העולם הגשמי. 

אני"  "מודה  אמירת   – ממעל"  ב"שמים  הוא  הראשון  השלב 
בתחילת היום, האדם מודה לקב"ה, על שהחזיר לו את נשמתו 

65( יהל אור על תהלים עמוד תס"ח, )ג'(.
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ה',  אל  האדם  של  הכללית  ההתמסרות  חדשים,  בכוחות  חזרה 
שעוסק  נעלה,  שלב  זהו  היום.  בהמשך  לעבודה  הבסיס  והיא 

בנשמה ממעל. 

השלב השני, "על הארץ מתחת", הוא עבודת התפילה, שעניינה 
לגלות אלוקות למטה, אצל האדם, ואחרי התפילה "מבית הכנסת 
לבית המדרש"66, לימוד התורה מביא את גילוי הנשמה האלוקית. 

אך עדיין גילוי זה הוא בתחום הקדושה.

השלב השלישי, "הנהג בהן מנהג דרך ארץ"67. להתעסק בענייני 
מאד,  מרוחק  הוא  אם  גם  דבר,  בכל  אלוקות  ולגלות  הרשות, 

"חללו של עולם".

סדר עבודה זה הוא הכרחי. לא ניתן לדלג על שלבים או להפוך 
אותם, כי האור האלוקי אינו יכול להגיע לדרגה הנמוכה, אם לא 
הגיע קודם לדרגה שלמעלה ממנה – תחילה גילוי הקשר של עצם 
גילוי  פעולת  מכן  לאחר  בבוקר,  בקימה  מיד  לאלוקות  הנשמה 
האלוקות בתורה ובתפילה, ורק לאחר מכן בענייני הרשות – "אין 

עוד".

לסיכום: 
פרק א' מסביר, שבכל נברא יש את דבר ה', שמחיה ומהווה אותו 
מאמרות,  בעשרה  מוזכרים  שלא  הנבראים  גם  תמידי.  באופן 
מקבלים את חיותם על ידי חילופים צירופים תמורות וגימטריות. 

חיות זו, היא תמידית והכרחית לקיום הנברא.

בפרק הבא, יוכיח אדמו"ר הזקן ויקרב אל השכל, מדוע חיות זו 
צריכה להימשך באופן תמידי.

66( שולחן ערוך אורח חיים, סימן קנ"ה, סעיף א'.

67( ברכות ל"ה, עמוד ב'.
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פרק ב'

הבנת אחדות ה' דווקא בשכל
בפרק א', אדמו"ר הזקן לימד אותנו, שכל נברא זקוק לכוח הבורא 
זוהי המשמעות של  כלל.  לו מציאות  אין  זה  ובלי  ורגע,  רגע  כל 
אחדות ה', שאין שום מציאות שיכולה להתקיים בלעדיו, והוא 
לבדו המציאות האמיתית. בפרק זה, אדמו"ר הזקן מקרב יותר 
את אחדות ה', אל השכל. אמנם ענין זה עיקרו אמונה, אך כדי 
"לחיות" אותו כמו שצריך, יש להחדירו גם בהבנה והשגה שכלית.

הם  ישראל  כל  הרי  בשכל?  להבין  כך  כל  חשוב  באמת,  למה 
מאמינים בני מאמינים1, והאמונה היא כוח נעלה ביותר, שהיא 
כוח מקיף, ונעלית יותר אפילו מכוח החכמה - הספירה הראשונה 

בעשר הספירות. מדוע צריך להוריד את האמונה אל השכל?

התשובה היא, שהאדם צריך להיות חדור באלוקות, בכל כוחותיו 
ובכל מאודו. מכיוון שה' נתן לאדם את כוחות החכמה והשכל, 
יאיר  לא  האלוקי  והגילוי  ב"חוץ",  ישאר  השכל  שכוח  יתכן  לא 
בו2. לכן, אין די באמונה, שדבר ה' מחיה תמיד את כל הבריאה, 
וצריך שגם השכל יהיה חדור ומלא בידיעה זו. כמו שכתוב ברעיא 
ברא את האדם  ה'  כלומר,  ליה".  דישתמודעון  "בגין  מהימנא3: 

כדי שיכיר אותו, גם דרך כוחות ההבנה והשכל.

1( שמות רבה ג', י"ב.

2( בפרט, שכאן מדובר על אחדות ה', שאין שום דבר חוץ ממנו, ואם כוח השכל לא יקלוט 

זאת כראוי, הרי זה ממש בסתירה לאחדות ה', שאין עוד מלבדו )ליקוטי שיחות חלק ט', 

עמוד 158, הערה 42(.

3( זהר חלק ב', מ"ב, ב' )הובא בתניא פרק מ"ב(.
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בתחילת  מיד  שמדגיש  וכפי  ה',  את  ולדעת  להשיג  חשוב  לכן, 
לידע שיש שם מצוי  הרמב"ם4: "יסוד היסודות ועמוד החכמות 
ראשון". דהיינו שיש ציווי וחובה לדעת זאת. גם בסיום הרמב"ם5 
כותב: "ולא יהא עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד", כי זו 
שאפילו  מעיר6,  הרבי  בגאולה.  לשלימותו  שיגיע  העולם,  תכלית 
גויים יעסקו בימות המשיח בידיעת ה', ועם ישראל יהיו עוד יותר 

נעלים, ויהיו חכמים גדולים, וישיגו דעת בוראם.

האמונה ממלאת את האדם כולל השכל
מתוך כלל עניני השגת ה', יש הדגשה מיוחדת, בהבאת עניין אחדות 
ה' אל השכל. כי אחרת, האדם עלול לטעות ולחשוב, שהכוונה היא 
רק ללמד שיש אלוקים אחד, ותו לא. לכן צריך ללמוד על אחדות 
ה' כפי שמבואר דווקא בתורת החסידות, כדי להכיר, שאין כלל 

מציאות מלבד ה', והכל בטל אליו.

הכרה באחדות ה' – דווקא מצד האדם
כפי שנתבאר בתחילת הפרק הקודם, אדמו"ר הזקן פותח את שער 
שמופיע  בפסוק  ולא  היום",  "וידעת  בפסוק7  והאמונה,  הייחוד 
מעט לפני זה8 "אתה הראת לדעת". כי אמנם, כשמקבלים הארה 
מלמעלה, ועל ידי זה יודעים את ה' )"אתה הראת לדעת"(, הגילוי 
האלוקי הוא נעלה מאוד. אך יש מעלה מיוחדת, דווקא כשהאדם 

התחתון מתייגע בשכלו )"וידעת... והשבות"(.

לעיל בפרק א', אדמו"ר הזקן הניח את יסודות העניין של אחדות 
ה'. וכעת בפרק זה, הוא מוכיח זאת על פי שכל.

4( הלכות יסודי התורה פרק א' הלכה א'.

5( הלכות מלכים פרק י"ב הלכה ה'.

6( ליקוטי שיחות כ"ג, עמוד 41, הערה 84.

7( דברים ד', ל"ט.

8( דברים ד', ל"ה.
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והנה מכאן תשובת המינים וגילוי שורש טעותם הכופרים בהשגחה 

פרטית ובאותות ומופתי התורה

שלא  לאלו   - מקום  בכל  כמו  אינה  כאן,  "מינים"  המושג  כוונת 
לא  שהעולם  פשוט,  זה  הרי  כי  העולם,  את  ברא  שה'  מאמינים 
נברא מעצמו. כאן הכוונה היא9, לאלו שמאמינים שה' ברא את 
העולם, אך סבורים שהוא עזב את הארץ, ואינו מתעסק בכל רגע 
ורגע, כדי להוות אותו מחדש. כתוצאה מטעות זו, הם גם כופרים 
בעולם,  מתערב  ואינו  ונישא,  רם  ה'  אם  כי  פרטית.  בהשגחה 
שמנהלת  פרטית,  השגחה  אין  מעצמו.  מתנהל  שהעולם  בהכרח 

את העולם.

ומופתי  באותות  כופרים  שהם  נוספת,  לטעות  מביאה  זו  טעות 
שהעולם  יוצא  אותו,  ועזב  העולם  את  ברא  ה'  אם  כי  התורה. 
כמנהגו נוהג על פי סדרי בראשית, ולא ייתכן קיומו של נס המהווה 

שינוי בטבע.

שטועים בדיונם הכוזב שמדמין מעשה ה' עושה שמים וארץ למעשה 

אנוש ותחבולותיו. כי כאשר יצא לצורף כלי שוב אין הכלי צריך 

לידי הצורף כי אף שידיו מסולקות הימנו והולך לו בשוק הכלי קיים 

בתבניתו וצלמו ממש כאשר יצא מידי הצורף כך מדמין הסכלים 

האלו מעשה שמים וארץ

הטעות של אותם המינים, נובעת מכך שהם משווים את מעשה 
גוש  לוקח  מלאכה,  בעל  כאשר  האדם.  למעשי  העולם,  בריאת 
מתכת ועושה ממנו כלי, לדוגמה ממטיל כסף יוצר גביע, הרי לאחר 
שהגביע נוצר, אין הוא זקוק לצורף, כדי להמשיך להתקיים. טענת 
המינים היא, שגם מעשי ה' הם בדומה לזה, די לנבראים בבריאה 
להמשיך  כדי  לבורא  זקוקים  ואינם  הבורא,  ידי  על  פעמית  חד 

להתקיים.

9( ליקוטי שיחות חלק ח', עמוד 278.



69 פרק ב'

אך טח מראות עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו, 

שהוא יש מיש - רק שמשנה הצורה והתמונה מתמונת חתיכת כסף 

לתמונת כלי - למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין

"טח" – לשון מריחה10. כביכול מרחו טיח על עיני המינים, והן 
סתומות. לכן, אינם שמים לב להבדל הגדול, שבין פעולת האדם 

לפעולת הבורא.

ההבדל הגדול הוא, שבעל המלאכה לא חידש דבר. הוא רק לקח 
חתיכה של חומר קיים, ויצר ממנה כלי. אך באותה מידה, יכול 
היה ליצור ממנה צורות אחרות לגמרי. אם כן כל צורה שיעשה, 
כבר הייתה גלומה בחתיכה מלכתחילה – באופן פוטנציאלי. לכן 
אין הכלי זקוק לאומן, אחרי שנוצר, כי הצורה אינה חידוש ממש, 
אלא רק גילוי של פוטנציאל קיים, שינוי של צורה אחת לצורה 
אחרת. לעומת זאת, בריאת העולם היא יש מאין. ה' יצר עולם 
ומלואו מאין ואפס, זהו חידוש לא טבעי, ולכן צריך שהכוח שמחיה 

אותו ימשיך להוות אותו בכל רגע מחדש כדי שיוכל להתקיים11.

חז"ל אומרים12, שגם אם יתכנסו כל חכמי העולם, הם לא יוכלו 
לברוא אפילו כנף יתוש, ולתת בה נשמה, כי רק ה' יכול לברוא יש 
מאין. אם כן, המציאות האמיתית היא אין ואפס, וזה שאנו רואים 
להתקיים,  ימשיך  שהחידוש  כדי  חידוש.  זה  עולם,  של  מציאות 
ישוב  שלא  כדי  מחדש,  רגע  בכל  אותו  שיוצר  לאומן  זקוק  הוא 
למצבו הטבעי – אין ואפס. אם הכוח המחדש יפסק, העולם ישוב 

למצבו הראשון – אל האין.

והוא פלא גדול יותר מקריעת ים סוף על דרך משל

קריעת ים סוף, נחשבת לאחד הניסים הגדולים והקשים ביותר, 

10( ישעיה מ"ד י"ח, במצודת ציון.

11( ספר המאמרים אעת"ר עמוד כ"ד.

12( ראה ירושלמי סנהדרין פרק ז' הלכה י"ג. פסיקתא רבתי פמ"ג, ה'. זהר חלק ב' קע,ב.
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כמובן גם מלשון חז"ל13 "קשה... כקריעת ים סוף", שנאמר על 
דברים קשים מאד. ואכן, כל העולם הזדעזע מהפלא הזה. למרות 
ים  יותר מקריעת  גדול  יש מאין, היא פלא  זאת, בריאת העולם 

סוף.

שהוליך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה ויבקעו המים ונצבו 

כמו נד וכחומה ואילו הפסיק ה' את הרוח כרגע היו המים חוזרים 

וניגרים במורד כדרכם וטבעם ולא קמו כחומה בלי ספק

קריעת ים סוף היתה חידוש גדול, אך אין בכל חידוש של יצירת יש 
מאין. המים זורמים בטבעם, ואילו חומת אבנים עומדת בטבעה. 
כל החידוש בקריעת ים סוף, שהמים שינוי את טבעם וקיבלו את 
טבע האבן, וניצבו כמו חומה. כלומר, נוסף בהם טבע חדש, שאינו 
זה של טבע המים, נשבה רוח קדים  טבעם הרגיל. לצורך שינוי 
עזה, כל אותו היום וכל הלילה )כלומר, כל הזמן שהמים עמדו(. 
הרוח החזיקה אותם במצבם המחודש14. וכשפסקה, המים שבו 
לזרום כרגיל. כלומר, אפילו בנס שאינו חידוש יש מאין אלא שינוי 
תכונת המים – היה צורך בגורם לשינוי זה, רוח הקדים, שתמשיך 
ותקיים את השינוי. קל וחומר בחידוש הבריאה יש מאין, שצריך 
כל העת את הגורם לחידוש זה – דבר ה' - שימשיך ויהווה אותו 

כל רגע.

צבור  "לשון   – "נד"  המילה  את  מפרש  שרש"י15  לציין  מעניין 
וכנוס". כלומר, בקריעת ים סוף היו שני שלבים. תחילה המים 
התכנסו לערימה, אך לא הפכו לחומה ממש, אלא נשארו נוזליים. 
קיבלו  הם  השני,  בשלב  רק  כלי.  בתוך  שנמצאים  למים  בדומה 

13( פסחים קי"ח א' )לגבי מציאת פרנסה(, סוטה ב' א' )לגבי מציאת שידוך(, ועוד.

14( כמובן היה זה נס, כי בדרך הטבע אין הרוח מייבשת ים ומעמידה את מימיו. אך נס 

זה התלבש ברוח דווקא, כדי לקרב אל הטבע. כי על פי טבע, הרוח מייבשת מים )רשב"ם, 

שמות י"ד, כ"א(. וראה ליקוטי שיחות חלק ו', עמוד 90 הערה 28.

15( שמות ט"ו, ח', ד"ה "נד".
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טבע של חומת אבנים16.

אף שהטבע הזה במים גם כן נברא ומחודש יש מאין שהרי חומת 

אבנים נצבת מעצמה בלי רוח רק שטבע המים אינו כן

גם קריעת ים סוף, היא כעין יש מאין. כי כדי שהמים יקבלו טבע 
חדש, שונה מטבעם הרגיל, צריך לברוא בהם טבע חדש - יש מאין.

וכל שכן וקל וחומר בבריאת יש מאין שהיא למעלה מהטבע והפלא 

ופלא יותר מקריעת ים סוף על אחת כמה וכמה שבהסתלקות כח 

הבורא מן הנברא חס ושלום ישוב הנברא לאין ואפס ממש אלא 

צריך להיות כח הפועל בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו

שינוי טבע המים, הוא פלא קטן יחסית. אין בכך בריאה יש מאין כי 
אם שינוי טבע המים לטבע אחר – טבעה של חומת אבנים, שהיא 
כן, היה צורך ברוח הקדים, שתחזיק  פי  ניצבת מעצמה. אף על 
את המים כחומת אבנים נגד טבעם, כל משך זמן הנס. על אחת 
כמה וכמה, כשהאין הפך ליש בבריאת העולם. והרי היש והאין 
הם הפכים גמורים, שאינם יכולים לשכון יחד. לכן, בוודאי צריך 
תמיד "כוח מחדש", שיקיים את החידוש של בריאת יש מאין17. 

ובהעדרו, הנברא יחזור להיות אין ואפס.

טבע המים – גם כן נברא
הרבי מבאר18, שאת טבע המים ניתן להסביר בשני אופנים. אופן 
אחד, טבע המים הוא לזרום, וזה חלק מעצם מציאותם. לפי אופן 

נעשה  המים  טבע  ששינוי  מדגיש,  זה   .27 הערה   90 עמוד  ו',  חלק  שיחות  ליקוטי   )16

בהדרגה, וכביכול באופן טבעי. 

17( ואולי יש לומר, שזהו דיוק הלשון "הפלא ופלא", שאין זה רק חידוש ב"טבע שני" 

כמו במים, שהשינוי הוא בטבע הזרימה. כאן זהו חידוש ב"טבע ראשון", ובעצם מציאות 

הנבראים, שמצד עצמם הם אין, וזה שהם קיימים הוא חידוש גדול.

18( ליקוטי שיחות חלק ז', עמוד 189, הערה 10. ובאגרות קודש חלק י', עמוד קנ"ז.
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אחר, בעומק יותר, יש כאן שני דברים: עצם קיום המים, ובנוסף 
יש את הטבע שלהם שהם זורמים19. 

האופן הראשון מגדיל את נס קריעת ים סוף. כי אם הזרימה היא 
חלק מעצם מציאות המים, כעת הם עמדו היפך טבעם העצמי. 
ממילא זהו נס גדול, שמשנה את עצם מהות המים. אך אדמו"ר 
הזקן, נוקט כמו האופן השני: "אף שהטבע הזה במים גם כן נברא 
ומחודש יש מאין". כלומר, טבע המים לזרום, הוא דבר נוסף על 
במים,  התלבש  האבן  טבע  סוף,  ים  ובקריעת  מציאותם.  עצם 
וביטל את טבע הזרימה שבמים. אין זה ממש יש מאין, אלא רק 
שטבע יצירה אחת )האבן(, עבר ליצירה שנייה )המים(. וגם לצורך 
זה, הגם שאינו יש מאין - היו זקוקים בכל רגע לכוח המחדש. על 
אחת כמה וכמה, שבבריאת יש מאין ממש, צריך תמיד את הכוח 

המחדש - דבר ה'.

הצורך במשל קריעת ים סוף
ים  מקריעת  משל  הזקן  אדמו"ר  מביא  מדוע  שואל20:  הרבי 
סוף, אם הכוונה היא להשיב למינים והכופרים, שלא מאמינים 
אינו משתמש במשל המפורסם  למה  ובמופתי התורה?  באותות 

מכוח הזריקה21, שלכאורה יותר מובן לכופרים?

19( תכונת השולחן למשל, שהוא תופס מקום. אך אין זה רק בו, אלא בכל חפץ גשמי. כי 

זה חלק מעצם מציאות כל חפץ גשמי. לעומת זאת, תכונת הזרימה קיימת רק במים, ולא 

בדברים אחרים. לכן היא לא חלק מעצם מציאותם, אלא טבע נוסף )וראה גם במלוקט 

ד', עמוד שלט(.

20( בשיעורים בספר התניא על אתר, בכוכבית בשולי הגליון.

21( משל זה, מובא בהרבה מקומות בחסידות )ראה למשל בד"ה "ת"ר נר חנוכה" תרמ"ג, 

דף מ'. ועוד(. כשזורקים אבן למעלה, היא מיד שבה למטה, כשנגמר כוח הזריקה שמלובש 

לומדים, שכל דבר  - שנמשכת כלפי מטה. מכאן  כי היא חוזרת למהותה הראשון  בה. 

שהוא היפך טבע הבריאה, זקוק לכוח המחדש, וברגע שיגמר הכוח, גם החידוש יגמר. 

ואין. כל הימצאות היש, היא היפך מציאות  יש  יותר, מאשר  גדולים  והרי אין הפכים 

האין. ממילא, חייב להיות, שדבר ה' מחיה תמיד את היש, כדי שלא ישוב להיות אין.
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ההסבר הוא, שתשובת המינים והכופרים כבר הושלמה, במילים: 
"למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין". נקודת התשובה היא שאין 
לדמות מעשה אנוש ותחבולותיו, שהוא יש מיש, למעשה שמים 
אלינו  מכוונים  הדברים  והלאה,  מכאן  מאין.  יש  שהוא  וארץ 
ולא לכופרים. כי יכולה להתעורר אצלנו שאלה, הרי האדם הוא 
מוגבל, ויתכן שבגלל זה, גם פעולותיו )כמו למשל זריקת האבן(, 
ואולי  יכול,  צריכות כוח המחדש כדי להתקיים. אך ה' הוא כל 
יצר את העולם, באופן שלא צריך להחיותו בכל רגע? וכדי לתרץ, 
יש  הקב"ה  בניסי  שגם  להוכיח,  כדי  סוף.  ים  קריעת  את  מביא 

צורך בכוח המחדש22. 

ישוב לאין ואפס ממש
הפועל  כוח  שכשיסתלק  פעמים23,  מספר  מדגיש  הזקן  אדמו"ר 
כי  שנברא.  קודם  כמו  ואפס,  אין  להיות  ישוב  הוא  מהנפעל, 
המינים והכופרים, מאמינים שה' יכול להחריב את העולם, אבל 
רק "מכאן ולהבא", כדלעיל24. לכן אומר אדמו"ר הזקן, שהביטול 
הוא כמו קודם ששת ימי בראשית ממש, וכאילו לא היה מעולם. 
כי כל מציאותו תלויה בדבר ה' שמחיה אותו. ובלי דבר ה', הוא 

חוזר למצב שהיה לפני ששת ימי בראשית.

בפשטות, לפני הבריאה לא היה כלום. רק אחר כך, נוצרו נבראים 
שהם יש. ממילא, אם תתבטל מציאות היש לאחר שנברא, הוא 

יחזור למצבו הראשוני, כאילו מעולם לא נברא. 

אך בעומק יותר, לפני הבריאה, לא הייתה כלל אפשרות שיהיה 
יש. ואילו מה שנברא והתבטל, יש סיבה צדדית לביטולו, ולולי 

אך כאן, אדמו"ר הזקן לא משתמש במשל זה, אלא מביא ראיה מקריעת ים סוף. 

22( ראה בהנסמן בשיחת פרשת בהעלותך תנש"א הערה 69.

23( בפרק א' בכמה מקומות, כאן, וגם בפרק ג'.

24( בתחילת פרק א'.



ביאורים בשער הייחוד והאמונה 74

אינו  ביטולו  ממילא,  הפרעה.  ללא  מתקיים  היה  הוא  זאת, 
מוחלט. וזה החידוש כאן, שבלעדי החיות האלוקית, לא יתבטלו 
הנבראים בגלל סיבה צדדית, אלא כמו לפני הבריאה, שאין כלל 

מקום לקיומם25. 

על  למקומה  ששבה  לאחר  גם  האבן,  שבמשל  מוסיף26,  הרבי 
ה'  יפסיק  אם  אך  באוויר.  הייתה  שפעם  לדעת  ניתן  הקרקע, 
כי  שהוא.  מתי  קיים  היה  שבכלל  ידעו  לא  הנברא,  את  להחיות 
גם הזמן הוא נברא27. ואם העולם יתבטל, גם הזמן יתבטל, ולא 
לראות  ניתן  לכך  הלכתית  דוגמה  מהבריאה.  רושם  שום  ישאר 
בדיני התרת נדרים, שאם חכם מתיר את הנדר28, הרי זה כאילו 

שהוא לא היה מעולם.

לסיכום: כל עצם מציאות הנברא, הוא חידוש גדול ועצום. וכל 
חידוש זקוק תמיד ל"כוח המחדש", כדי להישאר בחידושו.

והן הן בחינת אותיות הדבור מעשרה מאמרות שבהם נבראו

דבר ה' שמחיה את הנברא, הן האותיות שבעשרה מאמרות.

ועל זה נאמר ואתה מחיה את כולם אל תקרי מחיה אלא מהווה 

דהיינו יש מאין

כשכתוב "אל תקרי", לא באים לשלול את הפירוש הפשוט, אלא 

25( ליקוטי שיחות חלק ו', פרשת בשלח א', עמוד 87 ואילך, הערה 12.

26( בשולי הגליון לשיחה שבהערה הקודמת.

27( דרך מצוותיך מצות האמנת אלוקות, פרק י"א. ובכמה מקומות.

בה  שאין  מנת  על  האישה  את  שהמקדש  שם,  שמבאר  וכפי  ב'.  עמוד  ע"ד  כתובות   )28

מומין )ובאמת היו בה, אבל הוא לא ידע(, ואחרי הקידושין הלכה לרופא וריפא אותה 

– אינה מקודשת. כי סוף סוף, בעת הקידושין היא היתה בעלת מום, והרופא מרפא רק 

מכאן ולהבא, ולא למפרע. לעומת זאת, אם קידש אותה על מנת שאין לה נדרים )והיו 

 – למפרע  הנדר  את  מתיר  החכם  כי  מקודשת.  היא  הרי  לה,  והתיר  לחכם  והלכה  בה( 

רטרואקטיבית. 
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רק להוסיף עוד פירוש29. לדוגמה, מאמר חז"ל שאומרים בתפילה: 
"אל תקרי בנייך אלא בונייך"30, כי תלמידי חכמים נקראים גם 
בנייך וגם בונייך. כך גם כאן, אל תקרי מחיה אלא מהווה31, כי ה' 
נותן חיות לנבראים, ובנוסף לכך מהווה את עצם מציאותם בכל 

רגע, מאין ליש.

ואתה הן בחינת האותיות מאל"ף ועד תי"ו, והה"א היא ה' מוצאות 

הפה מקור האותיות

בפרטיות יותר, מובא במאמרי חסידות32, ש"אתה הוא ה' לבדך"33 
מכוון כנגד עולם האצילות, שם יש ביטול מוחלט לקב"ה, ש"הוא 
הפרסה  שזו  עשית",  "אתה  את  יש  מכן,  לאחר  הוא".  לבדו 
המפסקת בין עולם האצילות לעולמות בי"ע. "את השמים", זהו 
דאצילות  מלכות  זו  צבאם",  וכל  השמים  "שמי  הבריאה.  עולם 
כפי שמלובשת בעולמות בי"ע. "הארץ וכל אשר עליה", זה עולם 
העשייה. "הימים וכל אשר בהם", זה עולם היצירה. עולם העשייה 
כך  ואחר  הכוונה.  תכלית  הוא  העשייה  עולם  כי  ליצירה,  קודם 
אומר על הכול: "ואתה מחיה את כולם" - דבר ה' מחיה את כל 

העולמות והברואים שבהם.

מסביר כאן אדמו"ר הזקן, שבמילה "אתה" נרמזות כל האותיות 
מא' ועד ת'. והאות ה', רומזת לה' מוצאות הפה שהם השיניים, 
מגיעה  בגשמיות,  זו  חלוקה  והחיך.  הלשון  הגרון,  השפתיים, 

מחלוקה דומה שקיימת ברוחניות. 

29( שו"ת הרדב"ז חלק ג', תשובה אלף סח ]תרמ"ג[(.

30( ברכות ס"ד, א'.

31( בשיעורים בספר התניא, מציין את מקור הדרשה הזו, מראשית חכמה )שער הקדושה 

סוף פרק ז'( והשל"ה )שער האותיות מאמר ג-ד )מ"ח, ב(, ושם אות ס' )ע', א'((.

32( אחת שאלתי עת"ר )דף י"ח(. 

33( נחמיה ט', ו'.
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ההארה  היא  ו'  שהאות  כתוב,  ותש"י35(  )עת"ר34  במאמרים 
וההמשכה האלוקית שמתלבשת באותיות, אך אדמו"ר הזקן לא 

מביא את זה כאן.

ואף שאין לו דמות הגוף הרי מקרא מלא דיבר הכתוב וידבר ה' 

ויאמר ה'

הרי אין לקדוש ברוך הוא דמות גוף כמו שלנו, ומדוע הוא נזקק 
לה' מוצאות הפה?

ש"דיברה  עונה,  ושם  זו.  שאלה  מובאת  התשובה36,  באגרת  גם 
תורה בלשון בני אדם". הרבי מציין שם, שהביטוי "דמות הגוף" 
מגיע מהפיוט "יגדל אלוקים חי" )שלא נאמר בנוסח התפילה של 
האר"י ז"ל37(. שם הביטוי הוא, "אין לו דמות הגוף ואינו גוף". 
כלומר, שאפילו דימויי גוף אינם שייכים כלל לקב"ה. אך אף על 
פי כן, יש בהרבה פסוקים את הלשון - "וידבר ה'" "ויאמר ה'". 
כלומר, יש מקומות שמשתמשים בכינויי גוף על הקב"ה, למרות 

שבאמת אינם שייכים אצלו.

והיא התגלות הכ"ב אותיות עליונות לנביאים ומתלבשות בשכלם 

והשגתם במראה הנבואה וגם במחשבתם ודיבורם כמו שכתב האר"י 

ז"ל ]בשער הנבואה[

"ואתא  הפסוק38  כלשון  התגלות.  הוא  האותיות  עניין  ככלל, 
בתחילת  שמובא  הפסוק  וכן  בא,  מלשון  אתא  קודש",  מרבבות 
עניין האותיות –  זהו  כי  וגם לילה"40.  בבא קמא39: "אתא בקר 

34( עמוד רפא.

35( שם עמ' 17.

36( פרק ד'.

37( פרי עץ חיים, תחילת שער א'.

38( דברים ל"ג, ב'.

39( דף ג' עמוד ב'.

40( ישעיהו כ"א, י"ב.
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התגלות. כמו האדם שמגלה את הרגש, השכל והמחשבות שלו, 
הכוחות  למעלה.  גם  כך  הדיבור,  אותיות  ידי  על  אחר,  לאדם 
האלוקיים של הקדוש ברוך הוא, כשהם נמשכים מלמעלה למטה, 
הם נקראים אותיות. כמובן, אין זה אותיות גשמיות, אך עניינן 
הוא להוציא החוצה ולגלות, בדומה לאותיות שבאדם. "אותיות" 
אלו מגיעות מספירת המלכות, שמכונה "דיבור העליון", כי היא 

כביכול דיבורו של הקב"ה.

זה גם ההסבר לכל המקומות בספרי הנביאים, בהם מתואר כיצד 
הקב"ה מתגלה לנביאים, באמצעות דיבור. לא רק בדרך נבואה, 
שהנביא רואה מראות אלוקים, אלא גם במחשבה ודיבור - "רוח 
ה' דיבר בי ומלתו על לשוני"41. כלומר, דיבור הנביא אינו של עצמו, 

אלא השכינה מדברת מתוך גרונו.

וכעין זה היא התלבשות האותיות בברואים כדכתיב בדבר ה' שמים 

רבות  השתלשלות  ידי  על  שהיא  רק  צבאם  כל  פיו  וברוח  נעשו 

ועצומות עד שיורדת לעשיה גופנית מה שאין כן השגת הנביאים 

היא באצילות המתלבשת בעולם הבריאה:

בדומה לכך שדבר ה' מתלבש במחשבתם ודיבורם של הנביאים, 
וכל העולם,  - מעשה השמים  דבר ה' מתלבש גם בכל הנבראים 

שכולם נבראו "ברוח פיו" – אותיות הדיבור.

שמתגלה  ה'  דבר  בין  ועצום,  גדול  הבדל  יש  מקום,  מכל  אך 
לנבראים,  ה'  דבר  לנבראים:  מגיע  שהוא  האופן  לבין  לנביאים, 
לפני שהוא  ועצומים,  וצמצומים רבים  לעבור השתלשלות  צריך 
כעין  היא  "השתלשלות",  המילה  משמעות  להחיותם.  מגיע 
שלשלת, שהטבעות קשורות אחת לשניה, וכך גם הטבעת העליונה 
קשורה עם התחתונה. בדומה לזה הוא גם ברוחניות, כי יש צמצום 
עצום ממלכות דאצילות )דבר ה' שבעשרה מאמרות(, עד לעולם 

41( שמואל ב', כ"ג, ב'.
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העשייה הגשמי. ובו גופא, תחילה מקבל הרקיע, שהוא הכי נעלה, 
שמוזכרים  הנבראים  כך  אחר  אותו.  המחיה  האלוקי  האור  את 
ונסתרת  מצומצמת  אלוקית  חיות  המקבלים  מאמרות,  בעשרה 

יותר, ובסוף שאר הנבראים, כגון אבן ועפר הדומם42.

ישירות  וגבוהה,  אלוקית  נשארת  הנביאים  השגת  זאת,  לעומת 
ממלכות דאצילות שמתלבשת בעולם הבריאה. כי דרך החושים 
וכו',  מישוש  שתיה,  אכילה,   - הגשמית  המציאות  את  תופסים 
ואילו הנביא, הפשיט מעצמו את הגשמיות, ולכן מאיר בו גילוי 
אלוקות נעלה ביותר, שלא צריך לעבור צמצומים והשתלשלויות.

אך סוף סוף, שני סוגי הגילוי, נקראים "אותיות", כי כך נקראת 
)בדומה לדיבורו של האדם המגלה לזולת  ההתגלות של דבר ה' 
לבין  לנביא  ה'  דבר  התגלות  בין  ההבדל  במחשבתו(.  שהיה  מה 
צריכות  והשתלשלויות  צמצומים  בכמה  הוא  ה'  בדבר  הבריאה 

ה"אותיות" לעבור, עד שיגיעו למי שמקבלן. 

42( כפי שהוסבר בהרחבה, בסוף פרק א'.
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