
 

 

 

 

 

 

 

 

  

עד אמצע  שער היחוד והאמונה לומדים מתחילתהשבוע 
 פרק ד'

 חינוך קטן –הקדמה 

יחוד והאמונה, החלק השני בספר בהקדמה לשער ה
היסוד לעבודת השם התניא, מסביר אדמו"ר הזקן, כי 

וקיום תורה ומצוות הוא אהבה ויראה. אהבה היא שורש 
לכל מצוות עשה ויראה היא השורש לכל מצוות לא 

ורא הוא מה שמניע את האדם , רגש האהבה לבתעשה
לקיים את רצונו, ורגש היראה הוא מה שמונע ממנו לעבור 

 . על רצונו

כיצד גשות אלו, רמה צריך אדם לעשות כדי להגיע ל
ישנן שתי מדרגות בכללות ? לבורא אהבה ויראה 'מייצרים'

ברגשות אלו. יש אהבה טבעית בנפש האלוקית שהיא 
האדם לתענוג נפלא ואף חזקה מאוד ויכולה להביא את 

היא  , לכלות הנפש, אך אהבה זו מגיעה כמתנה מלמעלה
. ושמורה בעיקר לצדיקיםאינה מצויה אצל רוב בני האדם 

הדרגה הנוספת היא אהבה ששייכת לכל אחד והיא 
מגיעה כתוצאה מעבודת האדם, כתוצאה מהתבוננות. 

 את האהבה מעורריםהכאשר אדם מתבונן בדברים 
 ,טיבאופן פר ;חיינו בכך שהבורא הוא ,כלליבאופן )

אז מתעוררת בלב  ,בגדולתו ובאהבתו הגדולה אלינו(
ועל כן בחלק זה של התניא יבאר את  האדם אהבת השם.

האמונה הטהורה  אתראשית הדברים המעוררים, 
 יחודו ואחדותו יתברך. ינאמנה בהו

 התהוות העולמות –א'פרק 

פרק א' פותח בציטוט מספר דברים, פרשת ואתחנן: 
בך כי השם הוא האלוקים באל ל"וידעת היום והשבות 

", מפסוק זה מובן אין עוד ם ממעל ועל הארץ מתחתבשמי
כי אדם צריך להתאמץ לדעת ולהחדיר ללב שיש רק 

 שמתערבים בבריאה. בורא אחד ואין כוחות נוספים 

, ומהו החידוש בפסוק לכאורה זהו דבר פשוט ומובן לכולם
משהו עמוק בא לדרוש מהאדם שהפסוק  בוודאיאלא  זה?

 חותכורש להתבונן בכך שלא רק שאין עוד יותר, האדם נד
 מלבדו.  מציאותאלא שאין עוד  ,מלבד הקב"השולטים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אהבת ויראת השם.  –ומתוך התבוננות זו יבוא לרגש הלב 
 ועניין זה יבואר בשער הייחוד והאמונה.

"לעולם השם דברך נצב דוד המלך אומר בתהילים: 
 ןשאות ופירש הבעל שם טוב שהכוונה היא, ,ם"בשמי

בעשרה "מילים ואותיות שאמר הקב"ה בבריאת העולם )
מהוות  , הןלדוגמה "יהי רקיע" ,("מאמרות נברא העולם

הוא ו. כך החיות הפנימית של ןוה ,את הרקיע גם עכשיו
)הגם שהדומם נראה  דומםכולל גם ה ,בנוגע לכל הבריאה

, וללא חיות יש חיות אלוקית שבכל דבר חסר חיות(,
הייתה חוזרת להיות אין ואפס כמו  אלוקית זו הבריאה

 . שהייתה לפני שנבראה

האותיות שנאמרו החיות של כל נברא בעולם מגיעה מ
ובהתאם לאותיות המחיות אותו נקבע , בעשרה המאמרות

מקבל  "שור" ,למשל .נברא בלשון הקודשההשם של 
מכיוון שהחיות  חיותו מהאותיות ש'ו'ר' ולכן זהו שמו.

אפשרות במאמרות' היא גדולה מאוד, אין  מה'עשרה
לקבל הנבראים )שאינם מוזכרים ב'עשרה מאמרות'( 

)למשל חילוף  אלא דרך 'חילופי אותיות' ,אותה ישירות
הנקרא א"ת ב"ש, ובו האות א' מתחלפת באות ת', האות  

מובן כיצד גם  , וכךב' באות ש', האות ג' באות ר' וכן הלאה(
ם לא מופיעות בעשרה ל שמנבראים שהאותיות ש

 מאמרות )למשל אבן( מקבלים מהם את חיותם.

 יש מאין  –ב' פרק 

אודות בריאה ק ב' מרחיב אדמו"ר הזקן את ההסבר בפר
'יש מאין' השונה לגמרי מבריאה 'יש מיש', ולפי זה יובן 

 כיצד הקב"ה יכול להשגיח על כל פרט ופרט בבריאה. 

אומן הלוקח חומר ומשנה צורתו לא בורא אותו 'יש מאין', 
לאחר שהאומן סיים את מלאכתו, אין הכלי שנוצר ולכן 

שונה מכך היא  וא ממשיך להתקיים מעצמו,זקוק לאומן, ה
הוא לא  ,הקב"ה בורא את העולםר שאכ בריאת העולם.

ולכן העולם  ,מ'אין ואפס' , הוא מתחילמתחיל מחומר קיים

שלישי, מחזור 031עלון מס'  תשע"ה ג סיוןי" –ז'    ב"ה            



 

זקוק לבורא , ושנברא לא יכול להמשיך להתקיים מעצמו
 שימשיך לברוא אותו כל רגע מחדש. 

 חזקהנס שהיה בשעת קריעת ים סוף, אז רוח בדומה ל
משני הצדדים לכל הלילה.  כמו חומה העמידה את המים

, דהיינו זורמים כלפי מטה להיות ניגריםהוא בע המים ט
ולכן בזמן הנס, בו המים עמדו  ,כמו חומה( יםד)ולא עומ

היה צורך ברוח  משני הצדדים, היפך הטבע שלהם,
, ולא הספיק שהרוח שתעמיד אותם לאורך כל אותו לילה

 .לת הלילהתהיה רק בתחי

 –'דבר השם'  –מהסבר זה משמע כי כוחו של הבורא  
, כוח הבורא חייב להוות מהווה את העולם כל רגע מחדש

את העולם כל רגע מחדש, ואם לא העולם יחזור למצב 
המקורי שלו, יחזור להיות אין ואפס. מכך מגיעים למסקנה 
נוספת, אם הקב"ה מהווה כל פרט בעולם, ומבלעדיו אף 

לא יכול להתקיים, חייבים לומר כי דבר השם נברא 
 נמצא בכל מקום כל הזמן. המהווה את העולם

 ביטול במציאות –פרק ג' 

בפרק ב' הוכיח אדמו"ר הזקן שהקב"ה בורא את העולם 
באופן של 'יש מאין', לפי זה הוא מסביר בפרק ג' כי 

 ,שגם לאחר שהעולם נבראהמסקנה המתבקשת היא, 
הכוח המהווה  –נחשב ל'אין' ביחס ל'דבר השם'  עדיין הוא

 אותו מאין ליש תמיד. 

 לעיניים שלנו העולם נראה בבחינת יש ומציאותאמנם 
 אך זאת ,, שאינה תלויה בכוח המהווה אותהעצמאית

אם היינו רואים כוח המהווה. מכיוון שאנו לא רואים את ה
, היינו אותו, היינו רואים איך שהעולם בטל במציאות לגביו

שללא הכוח המהווה את העולם, העולם היה חוזר רואים 
 להיות אין ואפס כשהיה קודם שנברא. 

אור השמש שאנו רואים  משל לכך הוא מאור השמש.
מגיע מהשמש עצמה, שבוודאי שגם בשמש יש אור, כי 

 היא הרי מקור האור. 

האור כפי שהוא נמצא בשמש הוא בטל למקורו ואינו 
נרגש כאור כלל, ומובן שגם האור כפי שמגיע אלינו )שהוא 
המשך של האור שבשמש( בטל למקורו, רק שבגלל 

 זה מורגש. אין הריחוק מהשמש 

השמש היא משל לקב"ה, האור שבשמש הבטל לשמש 
הוא משל לכוח המהווה )'דבר השם'( והאור שמחוץ 
לשמש הוא משל לנבראים. ומכך ברור כי גם כעת 
הנבראים בטלים לאור שממנו הם מגיעים ואינם קיימים 

 בעולם. תמורגש שעובדה זו אינהבזכות עצמם, רק 

במשל השמש ובאמת המשל אינו דומה לגמרי לנמשל, כי 
נמצאת במקום אחד והאור שלה במקום אחר ולכן לא 
מורגש שהאור בטל לשמש, אך הנבראים אינם 'רחוקים' 
מהקב"ה )שנמצא בכל מקום(, הנבראים נמצאים 

 )'כלולים'( בתוך המקור שלהם כל הזמן. 

לכן אי אפשר לומר שהסיבה שהנבראים לא מרגישים 
ולא בזכות שהם בטלים לבורא )שקיימים רק בזכותו 

הנבראים  אם כך להבין מדועעצמם(, היא בגלל הריחוק. 
בטלים במציאות  ינםאל'יש' ו את עצמם מרגישים

 למקורם? 

 בעלון הבא בע"היכנס במלואו  – פרק ד'

 ("אמ ור בהמשכים )חלקסיפ –המכתב הארוך 

בו נאם שעתיים והסביר את עניין  "לך ה' הצדקה ולנו בושות  יל אמירת  "זכור ברית" ר' מרדכי חזר ה"בית המדרש הקר"בל
"וברכך ה' אלוקיך  יח על כל בריאה בהשגחה פרטית, ונאמר הפנים"  הוא ביאר שהבורא ב"ה הוא זן' ומפרנס לכל חי, ומשג

; חובותינו  היא רק לעשות כלי לפרנסה, אך אסור לנו לדאוג. תפקידנו רק להתפלל וללמוד. ר' מרדכי בכל אשר תעשה"
שראל לא הטיף מוסר לקהל על שאינם לומדים מספיק, הוא דיבר בריתחא על הפסוק  "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, י

 התבונן". ומשל במילותיו, משלים יקרים שמכל אחד מהם ניתן ללמוד מוסר השכל שצריך לבטוח בה'.ידע, עמי לא 

הוא יום האחרון של השנה העוברת. כולכם שמעתם את הנאמר, עוד מעט תתפזרו   -הכריז ר' מרדכי בקול בוכים  –היום 
ממשיך ר' מרדכי בקול  –הבית ותשכבו לישון. אך אל תשכחו  לביתכם תסעדו את ארוחת הערב, תפטפטו קצת עם בני

מחר לפנות ערב מתחיל יום הדין, זכרו שמחר אי"ה בשעה זו, כל היהודים על פני תבל ; אנשים ונשים, ובנו,  –תחנונים 
 נערים וזקנים, יתאספו בבתי מדרשות שבכל העולם לקראת יום הדין האיום.

 )מעובד מתוך אגרת קודש של הרבי הריי"צ, חלק ג', אגרת תשנ, מתורגם מאידיש(  
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 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


