
 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשער  עד סוף פרק ט' 'אמצע פרק זמלומדים השבוע 
 הייחוד והאמונה

 הצמצום אינו כפשוטו –)מהאמצע( ' זפרק 

האריז"ל מסביר שקודם הבריאה היה רק אור אין סוף וכדי 
'לפנות מקום' לעולם נעשה הצמצום. היו שטעו בהבנת 
כוונתו והסיקו מדבריו כי הקב"ה סילק את עצמו מהעולם, 

גיח על העולם מ'למעלה' וכעת ישנם מקומות הוא רק מש
בהם הוא לא נמצא חס ושלום. אך באמת אין להבין זאת 
כך משתי סיבות: א. הקב"ה אינו מוגבל בהגבלות שחלות 
עלינו ולכן לא שייך לומר עליו שתחילה היה במקום מסוים 
ואח"כ עבר למקום אחר. ב. כולם הרי מאמינים שהקב"ה 

בראים כולם, ואם נאמר שהצמצום יודע ומשגיח על כל הנ

כלומר שהוא רק משגיח מלמעלה(, אז (הוא כפשוטו 
נצטרך גם לומר שידיעתו את הנבראים היא דבר נוסף 
עליו, וכביכול שכאשר 'יודע' את העולם נוסף בו משהו 
חדש, וזה בסתירה לכך שהעולם אינו מוסיף עליו כלום, 

לם לא פועלת ככתוב "אני הוי' לא שניתי..." שבריאת העו
 בו שום שינוי כלל.

וזהו שמופיע במאמרי הזוהר כי "אין מקום הפנוי ממנו", 
כלומר הוא בכל מקום גם בתוך העולם הגשמי, רק שלכך 

( את האור בלי גבול. להעליםצריך הקב"ה לצמצם )היינו 
ולא רק צמצום אחד, אלא סדרה של צמצומים רבים 

עלם גדול יותר, ועצומים, כאשר לאחר כל צמצום ישנו ה
עד שיוכלו להתהוות נבראים בעלי גבול למרות שגם בהם 
מלובש אור אין סוף. ומביא דוגמה 'אבן' שהגם שהיא דבר 
גשמי ודומם, גם לה יש שורש אלוקי החבוי בה ומחיה 

 אותה, ומפרט כי שורשה של האבן משם ב"ן.

 אחדות פשוטה –' חפרק 

ות פשוטה כשם שדעתו של הקב"ה מאוחדת איתו באחד
ולא ומורכבת כלל, כך כל מידותיו )הספירות( של הקב"ה 
מאוחדות איתו באחדות פשוטה. לכן גם על המידות צריך 
לומר כי אינן מוסיפות בו דבר, אלא שהוא בעצמו והרצון 
שלו והחכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה ותפארת שלו וכו' 

 . מאוחדים איתו, רק שלנו אין אפשרות להשיג זאת בשכל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זאת מכיוון שכשאדם רוצה להבין משהו מחוצה לו, הוא 
קודם מנסה להבין כיצד זה בתוכו ואז משליך הבנה זו 
כלפי חוץ, ועניין זה של אחדות פשוטה בנפש האדם שונה 
לגמרי מכפי שזה אצל הקב"ה. באדם המרחק בין הנפש 
לכוחותיה אינו גדול כמו המרחק בין הקב"ה והספירות, 

כן באדם יש רק חמש מדרגות ואילו אצל הקב"ה אין  כמו
 סוף דרגות. 

ומפרט את חמש כוחות הנפש, שכל, מידות, מחשבה, 
דיבור ומעשה. כל מדרגה היא נעלית באין ערוך 
מהמדרגה הבאה אחריה )הדיבור מהמעשה, מחשבה 

 מהדיבור, מידות מהמחשבה ושכל מהמידות(.

 סוד האמונה –פרק ט' 

 'ין ערוך'אם השכל )'חכמה'( נעלה באמנם בנפש האד
לגבי עשיה, אך לגבי הקב"ה חכמה ועשיה שווים, כמו 
שנאמר "כולם בחכמה עשית" שכלפיו חכמה היא בחינת 
עשיה. מכך אפשר להבין כי הקב"ה כל כך נעלה מהעולם 
עד שכלפיו המדרגות הנעלות ביותר והנמוכות ביותר הן 

ם אצלו אי שוות. ובאמת גם לומר שחכמה ועשיה שווי
אפשר, ורק כדי לקרב את העניין קצת לשכל האנושי 
משתמשים במשל זה. ולכן גם לא שייך אפילו לומר שאנו 
לא מבינים את הבורא, כיוון שאינו שייך להבנה כלל ויהיה 
זה כמו לומר שאנו לא מצליחים למשש סברא שכלית, 
שאינה שייכת למישוש כלל. לכן גם התארים שאנו מכנים 

'חכם', 'רחום', 'חסיד' וכו' אינם באים לומר שזו אותו 
 –מהותו, אלא שממנו נמשכו ונאצלו מידות אלו. לכן 

אין לנו אפשרות להבין באיזה אופן  -מפאת ריחוק הערך 
נאצלו ממנו הספירות, רק יש לנו להאמין באמונה פשוטה 
כי הוא מאוחד איתם באחדות פשוטה, ולכן נקראו 

סוד האמונה, שהיא  –מהימנותא' הספירות בזוהר 'רזא ד
 למעלה מהבנה שכלית.

72עלון מס'  התשע"ג סיוון ל' –כ"ד   הב"         

 שנה להסתלקות אדמו"ר הזקן 722



 

 'זפרק 

 הצמצום אינו כפשוטו

"טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון 
פשוט ממלא כל המציאות ולא היה שום מקום פנוי...אלא 
הכל היה ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא...והוא הנקרא 

הפשוט לברוא את  אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו
את עצמו אין  צמצםהעולמות ולהאציל הנאצלים...הנה אז 

עץ חיים  – סוף...באמצע אורו ממש...ואז נשאר מקום פנוי"
שער א' )דרוש עיגולים ויושר(, ענף ב', כתבי האריז"ל. על 
מהות צמצום זה הייתה מחלוקת בין המקובלים בדור 

והקב"ה  שלאחר האריז"ל, האם הצמצום הוא כפשוטו
הסתלק מהעולמות ואינו נמצא בהם או שאינו כפשוטו 
והכוונה היא שרק העלים את עצמו, כלומר הוא נמצא 
בעולמות, אך הנבראים לא יכולים להשיג אותו. ומכריע 
אדמו"ר הזקן )כדעת הבעל שם טוב ועפ"י חז"ל( כי הצמצום 
אינו כפשוטו ובוודאי שהקב"ה נמצא בכל מקום כל הזמן, 

 ק משגיח על העולם מבחוץ. ולא ר

ובעומק יותר יש לומר, כי לפי הפירוש שהצמצום הוא 
כפשוטו, בעולמות ישנו כעת רק האור המוגבל של הקב"ה 
ולא אור הבלי גבול. ולפי הכרעת אדמו"ר הזקן כי הצמצום 
אינו כפשוטו, אור אין סוף, אינו מוגבל כלל ולכן יכול להימצא 

הוא העלים את עצמו כדי גם בעולמות המוגבלים, רק ש
לאפשר את התהוותם. ידוע כי הגר"א )הגאון מווילנא( היה 
ממתנגדי פירוש זה, אך תלמידו ר' חיים מוולוז'ין מסכים עם 
פירוש אדמו"ר הזקן שהצמצום אינו כפשוטו בספרו 'נפש 

 החיים' שער ג' פרק ז'. 

ולהעיר שבחסידות מוסבר גם שלא רק ש'הצמצום אינו 
לא שהצמצום הוא רק באור אין סוף ולא במהותו פשוטו', א

ועצמותו של הקב"ה, ולזה לא הסכים ר' חיים, אך אין כאן 
 המקום להאריך בכך.

 פרק ח'

 למעלה מהבנה –אחדות פשוטה 

הרמב"ם אומר בהלכות יסודי התורה פרק א' הלכה ז', 
שהקב"ה הוא אחד שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים 

שהוא כמין הכולל אחדים הרבה, ולא אחד  בעולם, לא אחד
כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד 
אחר כמותו בעולם. התואר 'אחד' יכול להתייחס לדבר אחד 
המורכב מפרטים רבים, כמו שגוף האדם הוא אחד המורכב 

פרטים שהתאחדו  –מריבוי אברים, אך זוהי אחדות מורכבת 
ב"ה נאמר כי הוא אחדות פשוטה ללא לדבר אחד. על הק

ריבוי והרכב כלל, ולכך אין לנו שום משל ודוגמא בעולם 
הגשמי. ואפילו נפש האדם 'מורכבת' מכוחות שונים וגם 

 כשהיא מאוחדת איתם אין זו אחדות פשוטה ממש.

 

 'טפרק 

 ודרך ועניין ההמשכה והאצילות איך ומה ידוע למשכילים

ן הכוונה להשכלה אנושית אי משכיליםמובן כי במילה 
רגילה, שהרי השכל האנושי לא יכול להשיג דרגות אלו, אלא 
הכוונה למשכילים בחכמת הקבלה ותורת החסידות שהם 

 חכמה אלוקית.  –סוג אחר של חכמה 

מסופר שבזמן ה'צמח צדק' )הרבי השלישי בשושלת חב"ד( 
התנכלו ה'משכילים' )יהודים שהלכו אחר תנועת ההשכלה( 

ידים, ושלחו פעם 'מרגל' לחצר ה'צמח צדק'. הוא ישב לחס
שם וזכה לשמוע את הרבי אומר חסידות וכשחזר אמר 
לחבריו, כי ההשכלה שלנו היא כלום לעומת ההשכלה 

 שלהם.

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

 י"ז, משנה ד' פרק

 ...יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חי העולם הבא...""

"ולכן אמרו יפה שעה בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, כי עולם הבא הוא שנהנין מזיו השכינה, 
הארה מאור ה' ולכן נקרא בשם זיו  שהוא תענוג ההשגה. ואי אפשר לשום נברא אפילו מהעליונים להשיג כי אם איזו

השכינה. אבל הקב"ה בכבודו ובעצמו לית מחשבה תפיסא ביה כלל, כי אם כאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי 
 .היא תפיסא בהן ומתלבשת בקב"ה ממש דאורייתא וקב"ה כולא חד." )תניא פרק ד', דף ט'(
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