
 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשער הייחוד  'פרק ז אמצע' עד ומפרק לומדים השבוע 
 והאמונה

 הוי' הוא האלוקים –' ופרק 

ממשיך בביאור שהתחיל בפרק ד' )מאמצע פרק ד' ועד סוף ה' 
הוסבר עניין צדדי שאינו חלק ממהלך הביאור של שער הייחוד 
והאמונה(, שמלבד מידת החסד שהיא זו שבוראת את העולם 'יש 

ישנה גם מידת הגבורה המסתירה על מידת החסד, ולכן אין  מאין',
אנו משיגים את כוח הבריאה. מידת גבורה זו נקראת 'אלוקים', זהו 
פירוש הפסוק "שמש ומגן הוי' אלוקים", כמו שעל השמש יש מגן 
המונע ממנה לחמם את העולם יותר מדי, כך על שם הוי' יש מגן 

ון שאם הנבראים היו המונע מהעולם להתבטל במציאות. כיו
מרגישים את מקור חיותם, היו מתבטלים אליו לגמרי ולא 

 מרגישים את מציאותם.

שתי מידות אלו חסד וגבורה )שם הוי' ושם אלוקים( מאוחדות 
ומאוחדות  בעולם הגשמי,ני אלא גם לא רק בשורשן הרוחביניהן 

ולכן נאמר "הוי' הוא  עם הבורא גם כפי שהם פה בעולם,
בעולם הזה הן דבר אחד. אפשר היה לחשוב האלוקים" שגם 

שהמידות של הקב"ה הן מציאות נפרדת ממנו, ועל כך הוא מבאר 
כי הן תמיד מאוחדות עמו, ומכך מובן שכאשר נאמר "הוא אלוקינו 

גם לא  ,אין עוד" המשמעות היא שאין עוד דבר נוסף על הקב"ה
  משהו שטפל אליו.

שער הייחוד והאמונה( ולפי זה משמעות הפסוק )שהובא בתחילת 
"וידעת היום והשבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים בשמיים 
מעל ועל הארץ מתחת אין עוד" היא, שלא רק שאין עוד בורא או 
כוחות נוספים מלבד הקב"ה, אלא שאין עוד שום מציאות מלבדו 

  שמגיע ממידת הגבורה() הקב"ה נמצא בכל מקום וההסתרכלל. 
 הוא רק לגבי הנבראים.

ן הקב"ה והעולם שונה מהיחס שבין הנשמה ובזה יובן שהיחס שבי
, הגוף ללא אינה בוראת אותולגוף. הנשמה מחיה את הגוף, אך 

הקב"ה לא רק אך הוא חסר חיות.  ,הנשמה ממשיך להתקיים
מחיה את העולם אלא בורא אותו מאין ליש. ללא החיות האלוקית 

  לא יהיה קיים כלל. העולםחס ושלום, 

 ייחוד עליון וייחוד תחתון –' זפרק 

שער הייחוד 'מהן התחיל  'ודייח'כעת יסביר את שתי הדרגות ב
ייחוד עליון )יחודא עילאה( המרומז בפסוק "שמע ישראל  'והאמונה

הוי' אלוקינו הוי' אחד" וייחוד תחתון )יחודא תתאה( המרומז 
 ב"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". 

 

 

 

 

 

 

 

המלך, ומלך נחשב תכלית הבריאה היא שיתגלה שהקב"ה הוא 
ל הבנים שלו הוא לא נחשב תחתיו, כלומר עמלך רק כשיש עם 

מלך, רק על העם שנפרד ממנו הוא יכול להיחשב כמלך. ולכן 
המידה )ספירה( שמהווה את העולם עם גדרים של זמן )עבר, 
הווה, עתיד( ומקום )ארבע רוחות השמיים, מעלה ומטה( נקראת 

 י( שבזכותה  יכול הקב"ה להיות מלך.-מידת ה'מלכות' )שם אדנ
)חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד( במידות העליונות 

הקודמות למידת המלכות לא שייך כלל בחינת מקום וזמן, ולכן 
 לולא מידת המלכות, לא היו גדרי זמן ומקום בעולם כלל. 

)למעלה מזמן  אם כך הקב"ה בעצמו הוא, למעלה מהעולם
, ומידת המלכות שייכת לעולם. כיוון שמידת המלכות ומקום(

אז גם מציאות העולם כולו שנברא באמצעות מידת בטלה לקב"ה, 
ביטול  –יחודא עילאה  –המלכות בטל לקב"ה. זהו ייחוד עליון 
 במציאות של כל העולמות כולם לקב"ה.

אך ישנו גם היחס שבין העולמות למידת המלכות, כאן הביטול אינו 
במציאות. כיוון שמידת המלכות בוראת את העולם, העולם 'תופס 
מקום' מבחינתה, הוא אמנם בטל אליה אך לא ביטול במציאות. 
הנבראים מרגישים ישות נפרדת, אך יחד עם זאת בטלים למקורם 

העולם  –יחודא תתאה  – לספירת המלכות. זהו הייחוד התחתון
 קיים אך בטל למקורו. 

י( כלולה בקב"ה -מידת המלכות )אדנמתבוננים כיצד ולכן כאשר 
 )הוי'(, אזי נרגש כיצד כל העולמות כולם בטלים במציאות אליו

הקב"ה נכלל במידת מתבוננים כיצד (, אך כאשר זה הכל אלוקות)
המלכות, אזי נרגש כיצד גדרי העולם קיימים רק שהם בטלים 

 (.ותזה אלוק הכל) למקורם

כי ההבדל בין יחודא עילאה ויחודא תתאה הוא רק לגבי  שויודג
נמצא בכל מקום כל הוא הנבראים, ומצד הקב"ה עצמו כמובן ש

 הזמן.

לפי זה מובן איך העולם אינו פועל שום שינוי בקב"ה, גם לא 
בדעתו. אפשר היה לחשוב שבריאת העולם הוסיפה משהו בדעתו 

יש עולם וכעת שנברא העולם של הקב"ה, קודם הוא לא ידע ש
נתווספה לו ידיעה חדשה שיש עולם, אך ידיעתו של הקב"ה אינה 

שני  –כידיעת אדם. באדם הדעת מאוחדת איתו ב'אחדות מורכבת' 
הוא  דברים המתאחדים ביחד. אצל הקב"ה ישנה 'אחדות פשוטה'

 ודעתו הם דבר אחד ממש ולא שייך שלא יהיו מאוחדים. 

ת האדם להבין, ואפשר רק להאמין אין ביכול זו 'אחדות פשוטה'
ה באמונה שלמעלה מהשכל. כי כשם שאי אפשר להשיג את ב

 לא ניתן להשיג את מהות דעתו. , כךמהות הבורא
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 'ופרק 

 שם אלוקים... בגימטריה הטבע

 ממטבעטבע מלשון קביעה, כמו שאומרים חז"ל: "כל המשנה 
שטבעו חכמים", כמו כן טבע מלשון "טובעו בים סוף", כמו דבר 

כך כביכול  –שטבוע במים, שמכסים עליו המים ואינו נראה כלל 
 "טבועה" החיות האלוקית בנבראים ואינה נראית כלל.

 חסד יבנה םעול

ם זה הוא בחינה של אף על פי שבעולם ישנו צמצום, צמצו
חסד, כיוון שללא הצמצום לא הייתה יכולה להיות מציאות של 

כדי שתוכל  –עולם. ומכאן שהכוונה של הצמצום היא חסד 
 להיות מציאות של עולם.

  ?יהודה ועוד לקרא

פילו משהו ין אכאשר נאמר "הוא אלוקינו אין עוד" משמע כי א
 נוסף בעולם שהוא טפל ביחס לקב"ה, אלא הכל זה הוא ממש.

 פירושה טפל? עוד''מהיכן לומדים שהמילה 

לכך שאפשר חז"ל מביאים הוכחה במסכת קידושין )ו', א( 
לקדש אישה על ידי שיאמרו לה 'הרי את חרופתי' מהאופן בו 

, ק אחר כך הוכחה מפסוק מהמקרא, וריהודה נהגו בארץ
ולכאורה אין זו דרך של כבוד לתורה )להביא הוכחה מפסוק 

יהודה : "על כך תמהה הגמרא אחרי ההוכחה מארץ יהודה(. 
המנהג  ?קודם הוכחה מיהודה ואחרי זה מפסוק" ועוד לקרא?

וק הוא טפל הפס יהודה קודם בחשיבותו לפסוק בתורה?בארץ 
מכך לומדים שהמילה 'עוד' משמעותה משהו ו? ביחס למנהג

 טפל, חסר חשיבות.

 'זפרק 

 י-בשם אדנ הוי' שילוב שם

י(, -ה-נ-ו-ד-ה-א-שם הוי' )י י משולב בתוך-כששם אדנ
כששם הוי' משולב  ות כלולה בקב"ה, זהו ייחוד עליון.המלכ

ה( הקב"ה מתלבש בספירת -י-ו-נ-ה-ד-י-י )א-בתוך שם אדנ
 המלכות, זהו ייחוד תחתון.

בסידור שתיקן אדמו"ר הזקן לא מופיעות הכוונות הנ"ל, ומסביר 
שאף שאדמו"ר  (,44הרבי מה"מ )לקוטי שיחות חלק ל"ט, עמוד 

הזקן קבע את נוסח התפילה על פי כוונות האריז"ל, שיהיה 
מדויק כפי שיוצא על פי קבלה מכל מקום לא העתיק בסידור 
את הכוונות עצמן, לפי שאינו דבר השייך לכל נפש. כלומר, 
עניין הכוונות שייך בעיקר ליחידי סגולה. אבל יש לומר, שזה 

מכוון על פי כוונות ה שאדמו"ר הזקן קבע את נוסח התפיל
האריז"ל, הוא באופן שעל ידי עצם התפילה בנוסח זה )גם ללא 

בכוונות( נפעלים בפועל ההמשכות שבכוונות  ידיעה מעניין
 האריז"ל, וכך פעל שכל עם ישראל יהיה שייך לכך.

 עד שלשול קטן שבמים

כיצד הקב"ה יודע כל מה שקורה בעולם עד לחיות הקטנות 
ידיעה שמוסיפה עליו, הוא לא צריך 'להשקיף' ביותר? אין זו 

לעולם כדי לדעת מה קורה בו, בידיעת עצמו הוא כבר יודע 
. דבר זה אינו ניתן להבנה ולכן אומר הנביא "כי גבהו שמים הכל

מארץ כן גבהו דרכי )דרכי השם( מדרכיכם ומחשבותיי 
 ממחשבותיכם".

 

 ביטול היש וביטול במציאות

אדם לשתי את ה המביא ן' ו'יחוד תחתון''יחוד עליוהתבוננות ב
 לבורא: דרגות שונות בביטול

הכל זה 'פנים שין ביחוד התחתון, יחודא תתאה, ותבוניכאשר 
בטל אותו לבורא. ירגיש את הקיום שלו, רק שי, אזי 'אלוקות

כלומר, האדם מרגיש את הרצונות שלו, אך כיוון שהוא מבין 
 בשביל הבורא., הוא מוותר עליהם 'הכל זה אלוקות'ש

בין שלמעשה יתבונן ביחוד העליון, יחודא עילאה, ויאך כאשר 
ו רגיש את הקיום שלו ולא יהיה לי, אזי כלל לא 'אלוקות זה הכל'

רגיש רצונות יהאדם מלכתחילה לא את מי לבטל כלפי הבורא. 
 עצמיים כלל.

 

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

 י"זמשנה , 'גפרק 

 ..."אם אין חכמה אין יראה אם אין יראה אין חכמה"...
 

"והנה על יראה תתאה זו שהיא לקיום מצוותיו ית' בבחינת סור מרע ועשה טוב אמרו אם אין יראה אין חכמה... אך היראה 
מפנימית האלוקות שבתוך העולמות עליה אמרו אם אין חכמה אין יראה..." עילאה ירא בשת ויראה פנימית שהיא נמשכת 

 (211רק מ"ג עמוד פ)תניא 
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 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


