
 

 

 

 

 

 

 

 

 

הושמט פרק ב' ) ו'מפרק ג' עד תחילת פרק לומדים השבוע 

 (מופיע השבוע ןמגיליון שבוע שעבר ועל כ

 בריאה יש מאין – ב'פרק 

מרחיב את ההסבר אודות בריאה 'יש מאין' השונה לגמרי 
מבריאה 'יש מיש', ולפי הסבר זה יובן כיצד הקב"ה יכול 
להשגיח על כל פרט ופרט בבריאה. אומן הלוקח חומר 

ן', ולכן אין הכלי ומשנה צורתו לא בורא אותו 'יש מאי
שנוצר זקוק לאומן, הוא ממשיך להתקיים מעצמו. אבל 
כשהקב"ה בורא את העולם הוא לא מתחיל מחומר קיים 
אלא מ'אין ואפס' ולכן העולם שנברא לא יכול להמשיך 
להתקיים מעצמו אלא זקוק לבורא שימשיך לברוא אותו 
כל רגע מחדש. בדומה לקריעת ים סוף, שטבע המים 

לא לעמוד כמו חומה( וכדי שהם  -ניגרים )כלומר להיות 
היה צורך ברוח  –יעמדו  –יהיו במצב הפוך לטבע שלהם 

שתעמיד אותם לאורך כל אותו לילה. מהסבר זה משמע 
מהווה את העולם כל  –'דבר השם'  –כי כוחו של הבורא 

 רגע מחדש וממילא נמצא בכל מקום כל הזמן.

 אור השמש בשמש –פרק ג' 

שהקב"ה בורא את העולם באופן של 'יש מאין', כיוון 
אפשר לומר שגם לאחר שהעולם נברא הוא נחשב ל'אין' 

הכוח המהווה אותו מאין ליש תמיד.  –ביחס ל'דבר השם' 
ומה שלעיניים שלנו העולם נראה בבחינת יש ומציאות 
עצמאית שאינה תלויה בכוח המהווה אותו, זה מכיוון שאנו 

הווה, אך אם היינו רואים אותו, לא רואים את הכוח המ
היינו רואים איך שהעולם בטל במציאות לגביו ואיך שללא 
הכוח המהווה את העולם, העולם היה חוזר להיות אין 
ואפס כשהיה קודם שנברא. משל לכך הוא מאור השמש. 
אור השמש שאנו רואים מגיע מהשמש עצמה, שבוודאי 

. האור כפי שגם בשמש יש אור, כי היא הרי מקור האור
שהוא נמצא בשמש הוא בטל למקורו ואינו נרגש כאור 
כלל, ומובן שגם האור כפי שמגיע אלינו )שהוא המשך של 

בגלל הריחוק שהאור שבשמש( בטל למקורו, רק 
השמש היא משל לקב"ה, האור מהשמש זה לא מורגש. 

שבשמש הבטל לשמש הוא משל לכוח המהווה )'דבר 
 הוא משל לנבראים.  השם'( והאור שמחוץ לשמש

 

 

 

 

 

 

 

הנבראים בטלים לאור שממנו הם ומכך ברור כי גם כעת 
מגיעים ואינם קיימים בזכות עצמם, רק שזה לא מורגש 

 בעולם.

ובאמת המשל אינו דומה לגמרי לנמשל, כי במשל השמש 
נמצאת במקום אחד והאור שלה במקום אחר ולכן לא 

נם 'רחוקים' מורגש שהאור בטל לשמש, אך הנבראים אי
מהקב"ה )שנמצא בכל מקום(, הנבראים נמצאים 

בתוך המקור שלהם כל הזמן. לכן אי אפשר )'כלולים'( 
לומר שהסיבה שהנבראים לא מרגישים שהם בטלים 
לבורא )שקיימים רק בזכותו ולא בזכות עצמם(, היא בגלל 
הריחוק. וצריך להבין מדוע אם כן הנבראים מרגישים 'יש' 

 רם? ולא בטלים במציאות למקו

 מידת הגבורה –פרק ד' 

אכן הבורא מהווה את הבריאה כל רגע 'יש מאין' וזה 
נעשה על ידי מידת החסד האינסופית שלו שאותה השכל 
האנושי לא מסוגל לתפוס, אך ישנה גם מידת הגבורה, 
שעניינה הוא צמצום והסתר, ולכן מידת הגבורה היא זו 

א. שמונעת מהנבראים את ההרגשה שהם בטלים לבור
מידת הגבורה יוצרת את ההרגשה שהעולם קיים בפני 
עצמו, גם מידה זו היא אינסופית ולמעלה מיכולת השכל 
האנושי להבין, ולכן אין הנבראים יכולים להשיג לא את 

 מהות הבריאה 'יש מאין' ולא את מהות הצמצום וההסתר.

 מידת הרחמים –פרק ה' 

ולם בגלל מעלה זו של מידת הגבורה )שבזכותה הע
מרגיש שמתקיים בזכות עצמו( היה היגיון לברוא את 
העולם רק עם מידת הדין, וכך הקב"ה יוכל להיות מוסתר, 
ולנבראים תהיה 'עבודה' ומאמץ לגלות אותו. אלא שאז 
הקדושה הייתה נסתרת לגמרי ולכן 'שיתף בו מידת 
רחמים', הקב"ה לא הסתיר לגמרי את הקדושה, אלא נתן 

ות על ידי הצדיקים ואותות ומופתים לה אפשרות להתגל
    שבתורה.

 .במלואו בעלון הבאיופיע  – פרק ו'
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 פרק ב'

 ואתה מחיה את כולם

בפסוק זה מרומז הכוח המהווה את הנבראים: האותיות א' 
ות' שבמילה 'אתה' רומזות לעשרים ושתים אותיות האלף 
בית, והאות ה' רומזת לחמשת מוצאות הפה דרכם יוצאים 
עשרים ושתיים האותיות. אותיות אחה"ע יוצאות מהגרון, 
בומ"ף מהשפתיים, גיכ"ק מהחיך, דטלנ"ת מהלשון 

ם. כך גם למעלה ישנם חמש 'מוצאות' וזסשר"ץ מהשיניי
 שהן מקור האותיות. 

 פרק ג'

 ולמה אינן בטלים במציאות למקורם

ידוע שאצל חסידים לא הרבו בלימוד ספרי חקירה, 
החשש הוא שלפעמים השאלות יותר חזקות מהתשובות.. 
ולאחר הלימוד עלולים להירדם עם שאלה בענייני אמונה. 

הוא הפרק היחיד בספר  פרק ג' בשער הייחוד והאמונה
התניא המסתיים בשאלה, אך כאן אין חשש שהחסיד 
יירדם עם שאלה, כיוון שהשאלה אינה על הקב"ה אלא על 
האדם. השאלה היא לא אם הקב"ה מהווה את העולם, 
השאלה היא כיצד אנחנו לא מרגישים את זה, עם שאלה 

 כזו אין בעיה להירדם...

 פרק ד'

 ה מאין לישדשם הוי'ה פירושו שמהוו

שם הוי' מורכב משלוש האותיות 'הוה' והאות יו"ד בראש. 
האותיות 'הוה' מלמדות כי הוא מהווה, והאות י' בראש 
מלמדת כי זה נעשה באופן תמידי. כמו שמסביר רש"י על 
הפסוק "ככה יעשה איוב כל הימים" ש'עשה' בתוספת י' 

 מורה שכך איוב היה רגיל לעשות תמיד.

 

 חיות נקרא בשם כליםבחינת הסתר ה

על ההסבר בפרק ד' כי אין הנבראים משיגים את מקורם 
בגלל שמידת הגבורה מסתירה על כך, אפשר היה להבין, 
כי באמת הנבראים בטלים לקב"ה לגמרי וכל מה שיש 
להם ישות ומרגישים את עצמם הוא בגלל הצמצום. הרבי 

( שהבנה זו 458מסביר )שיעורים בספר התניא עמוד 
וררת שאלה על כל עניין התורה ומצוות, שהרי הוסבר מע

בתניא )פרק ל"ז( שהעולם הזה הוא גשמי ובעשיית מצווה 
נמשך אור אין סוף לעולם, ולפי הבנה זו משמע, שכבר 
עכשיו יש כאן אור אין סוף )העולם כלול במקורו( ואם כן 
מה החידוש של המצוות? ושאלה זו מתורצת במילים 

הסתרת האור אינה רק  –א בשם כלים" "הסתר החיות נקר
עניין שלילי המסתיר את האור מהנבראים, אלא ההסתר 
פועל שהאור עצמו יהווה אותם כ'אור מוסתר', כלומר 
העולם נברא מלכתחילה שהאמת שלו היא שהוא בחינת 
'יש'. הישות היא בעצם ההוויה של העולם ולא דבר שנוסף 

במקורו, המצוות  עליו. וממילא אף על פי שהעולם כלול
 בוודאי ובוודאי פועלות שינוי ומוסיפות בו אור אלוקי.

 פרק ה'

כמה שורות לפני סוף פרק ד' נפתחות סוגריים שלא 
נסגרות בשום מקום. הרבי מה"מ מסביר כי כל הקטע 
מסוף פרק ד' וכל פרק ה' צריכים להיות בסוגריים, כיוון 

)לפני  שאינם חלק מרצף ההסבר בשער הייחוד והאמונה
הסוגריים דובר על מידת הגבורה וההמשך לכך הוא 
בתחילת פרק ו'( ובאו להסביר דבר צדדי. לפי זה אפשר 
לומר שהסיבה לכך שלא הודפס ה'סוגר סוגריים' בסוף 
פרק ה' היא מכיוון שבסוף הפרק יש שלוש מילים בתוך 
סוגריים, וכנראה שכאשר עובד הדפוס ראה שני סימונים 

ריים לא קישר זאת לסוגריים שנפתחו של סגירת סוג
 בסוף פרק ד' ולא נסגרו, ולכן פשוט השמיט זאת.

 פרקי אבות באור התניא

 נוהגין ללמוד פרקי אבות פרק אחד בכל שבת שבין פסח לעצרת... ויש נוהגין כך כל שבתות הקיץ.

 ג', משנה י"בפרק 

 ..."ואל תהי רשע בפני עצמך"...

וגם אם יהיה בעיניו כרשע ירע לבבו ויהיה עצב ולא יוכל  ואל תהי רשע בפני עצמך)אבות פרק ב'(  "...וצריך להבין דהא תנן
 לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב ואם לא ירע לבבו כלל מזה יכול לבוא לידי קלות חס ושלום..." )תניא פרק א', דף ה'(
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