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 בס"ד
 פתח דבר

 , "שער היחוד והאמונה "הנה זה כמה שנים שאנו עוסקים יחד בלימוד הספר 
,  נשיא דורנושיחות ק', הערות ואג"ק של כ"ק אדמו"ר ממ"ש במנסים אנו לדלות , בעיקר

בתניא. בכו"כ  שטלומד הפ הרביאיך  – הגהות והערות קצרות לספר של בינונים" "מ,ב"מכולל 
יוצא פירוש חדש בתניא ושונה מפירושים המקובלים.  שלפי ביאוריו של הרבי מקומות מצאנו 

 ובפשטות, עלינו לקבל הפירוש של הרבי כ"משנה אחרונה".
הערות ועיונים על שער היחוד   שני ספרים בשם "ביאורים זהשי"ת להו"ל וכבר זכינו בע

 . ועכשיו הננו עוסקים בע"ה בפרק ב.'על פרק א", וח"ב חנוך לנער"פרק ה על ח"א  – והאמונה"
ב הרשל החתונה בשעטומ"צ יום עשרה בתמוז הבעל"ט מתקיימת והנה בהיות שב

  שתחי'  מושקא  חי'הכלה המהוללה מ'  עם נכדתי (ובת אחי שי')  פייגיןשי'  עזריאל התמים 
עלה  להשתתף בהשמחה בגופנו בגשמיות, משגחתו ית' הפרטיית נמנע מאתנו בה ו, גורארי'
את השקו"ט בה אנו   – והכלה ולמשתתפים בהחתונה גם בגופם -לשלוח תשורה להחתןבדעתנו 

 .פרק ב'השורות הראשונות ב בביאור עוסקים עכשיו
אנא נפשי כתבית  " –ה' אלקיך"  אנכי תיבת "וע"ד הפירוש בדא"ח של הר"ת שארז"ל ב –

כן יש   הנה , עצמועל ידה "נתן" לנו את את עצמו כבי' בתוך התורה ו "נתן", שהקב"ה "יהבית
דכאשר אי אפשר להשתתף בחתונה בגשמיות,   ,לומר בדרך אפשר גם על אנשים יושבי בתי חומר

 .ע"י דברי תורה אפשר להשתתף בה 
 *  *  *  * 

תשובת המינים וגילוי שורש טעותם הכופרים בהשגחה "את לבאר בא הגם ש  ,קונטרס זה 
הרי הוא כולל בתוכו ביאורי   –לפי ביאורי הרבי בזה, כנ"ל  פרטית ובאותו' ומופתי התורה וכו'"
להאמין  י ישראל פירוש השגח"פ, וגם מה מחוייבים בנ והשיטות בספרי גדולי ישראל מה 

 איך הוא לפי שיטת הבעש"ט נ"ע ותורת החסידות.  ,. ובעיקר"דתה יסודי "כ
  – ל"וכו' ואכמ  שכמה וכמה מלאים דאגות  ובהיות המצב אצל כלל ישראל בזמן הזה הוא 

אדמוה"ז באג"ק במה שכ' שיהיו, היא,  דאגותכל מיני הרי העצה היחידה להרים את עצמנו מו
סי' יא "וכשיתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש האיך  
יעלה על דעתו כי רע לו או שום יסורים מבני חיי ומזוני או שארי יסורין בעולם הרי האין שהיא  

שאינו  חכמתו יתברך הוא מקור החיים והטוב והעונג והוא העדן שלמעלה מעוה"ב רק מפני 
מושג לכן נדמה לו רע או יסורים אבל באמת אין רע יורד מלמעלה והכל טוב רק שאינו מושג  

וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם להאמין דלית אתר פנוי מיני' ובאור   לגודלו ורב טובו
וע"כ ראשית הכל שישמח   פני מלך חיים וע"כ עוז וחדוה במקומו הואיל והוא רק טוב כל היום 

ומי שמתעצב   ם ויגל בכל עת ושעה ויחיה ממש באמונתו בה' המחיה ומטיב עמו בכל רגעהאד
וע"כ  ומתאונן מראה בעצמו שיש לו מעט רע ויסורין וחסר לו איזה טובה והרי זה ככופר ח"ו

 – עיי"ש בפנים  .הרחיקו מדת העצבות במאד חכמי האמת"
דברים באמונה זו, בטח תועיל   ולפי"ז השקו"ט בה אנו דנים בקונטרס הזה, שהיא בירור

 לכל אדם להתחזק בבטחון בו יתברך, ו"ישמח האדם ויגל בכל עת ושעה".
הרי כל זה  , שכבר "הגיע זמן גאולתכם" ו, נשיא דורנובפרט כמו שגילה לנו כ"ק אדמו"ר  

 יוסיף להמשיך שמחה וטוב הנראה והנגלה לכלל ישראל.
 *  *  *  * 

טוב, -יחד עם כל המשפחה והמחותנים שי' בברכת מזל והננו לברך את החתן והכלה שיחיו
והשי"ת יתן שהחו"כ יבנו ביחד בית נאמן בישראל, בנין עדי עד, בדור ישרים יבורך, וההורים  

שמחה הגדולה נבוא במהרה לשמחה זו מוכל המשפחה שיחיו יזכו לרוות רוב נחת חסידי מהם, ו 
משיח  יאת ול שמחה קול חתן וקול כלה" בבש"ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וק 

 .יכף ומי"ד ממ"ש בגאולה השלימה תצדקנו 
 יצחק מאיר גורארי' 

 צבי הירש גורארי' 
מאנטרעאל 
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ומעתה ניגש לבאר בדא"פ השקו"ט של הרבי בתחלת קונטרס השגח"פ בנדו"ד בביאור מ"ש  ח.
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 –היא באופן של "התלבשות"  ממכ"ע וד"ת שהרי מבואר בכ"מ שההשגחה דבחי'  –"התלבשות" 
ריבוי. וזה אינו שולל את ענין  בו ואינה פועלת  לפניו"השפלה" באר מדוע אין ההשגחה אלא ל

 34 ......................................................................................... ההשגחה בדרך "התלבשות", ואדרבה, וכדלקמן.
  –ובאמת, עיקר החידוש הוא שאפי' הידיעה וההשגחה של בחי' ד"ת שבאופן ד"התלבשות"  יב.

עולות ו"ידועות" עד  י הידיעה וההשגחה באופן של "התלבשות" הענינים ה"נודעים" ע" שגם 
גם זה לא פועלת בו ריבוי ושינוי ח"ו, כי גם זה הוא שם באופן ד"גלוי וידוע". ויתירה  – מהו"ע ית' ל
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שאופן  המתהווה וא"כ נמצא הוא תמיד גם בעולמות התחתונים". וכנ"ל בפ"א חידוש הבעש"ט 

 49 .................................................................................. בתוך הנברא. מלובש ת הוא עי"ז שהדבר ה'  ההתהוו
הרי   – לא אפשרי כפירתם בהשגח"פ בפועל היא רק כי לדעתם זה  כל אעפ"כ, אם  יח.

, עליהם להודות גם בהשגחה פרטית  אפשרי כן כשמפריכים להם סברא זו ומכריחים שזה 



הכופרים   טעותם  שורש בפועל. ואוי"ל שזהו דיוק לשון אדה"ז "והנה מכאן תשובת המינים וגילוי 
"  עכצ"לעד) ש"  ששייך טעותם בהשגח"פ בפועל (  שורשש"מכאן" בא להפריך  –בהשגח"פ וכו'" 

כפירתם   –צאה מתבטלת גם התו –" זה שורשש"עזב" את הארץ, וכשנתגלה שאין מקום ל"
 52 .................................................................................................................................................. בהשגח"פ בפועל.

  אינו שהענין דהתהוות תמידית  –עפ"י מ"ש הרבי בקונטרס השגח"פ כנ"ל  –אע"פ שנת"ל  יט.
, הנה במק"א מבואר שהענין דהשגח"פ (אפי') לשיטת  בפועלמכריח הענין דהשגח"פ בכלל 

מענין הכללי דהתהוות תמידית. אלא שהקשר בין ב' הענינים   ובא ממילאהבעש"ט הוא פרט 
 54 .......................................................................................... אינו מוכרח, ו(גם) זה גופא נתגלה ע"י הבעש"ט.

ומ"ש בקונטרס השגח"פ שם אשר "ע"פ המבואר בדא"ח, לכאורה ברור, דענין ההתהוות וענין  כ.
מעשה התחתונים   מקום  תופסים הבחי' ומדרי' שבה היינו ש –ההשגח"פ הם במדרי' שונות..." 

את הנבראים מאין ליש.  המהווה  מכח וכו', בחי' ממכ"ע וד"ת, היא בחי' אחרת  שינוייםוענינה 
הנה גם   –לפי חידוש הבעש"ט שכל פרט ופרט מתהווה מחדש מאין ליש בכל רגע ורגע  –אבל 

  צורת  שינויכל השינויים דבחי' השגח"פ וממכ"ע גופא הוא (לא רק  בפועל  מתבצעבאופן שבו 
 58 ....................................... . זהבאופן   זה ברגע   מאין לישווה את הנברא  הנברא וכו', אלא) שהקב"ה מה

 60 ....................................................................... חלק ב' מאיזה צד נק' "מינים" 
. . וגם  בכלל ענין ההשגח"פ ) ב" 1שכופרים  –לאחרי שנת"ל דעתם של ה"מינים" בנדו"ד  כא.

) בענין דהתהוות 2", לדעתם עכצ"ל עזב ד' את הארץ, והוא רק אלקא דאלקיא . . באפשריותה 
יש גם לבאר מאיזה צד נק' כאן "מינים". ב"מ"מ, הגהות והערות קצרות לספר של   –תמידית 

" מציין: "להעיר מפיה"מ ר"פ חלק היסוד הי' [כי הוא הש"י יודע  המיניםבינונים" על תיבת " 
שנתקלקל כו' נק' מין כו' וביד תשובה ג' ז' ה' הן הנק' מינים האומר מעשיהם של בני אדם] כו' וכ

 60 .......................................................................................................................................... כו' ואין לעולם מנהיג".
"י יודע מעשיהם של בני אדם וכו'", שמפרשי  בפשטות, הכפירה ב"יסוד העשירי כי הוא הש כב.

הרמב"ם כתבו שזוהי הכפירה של "האומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" שבספר היד שם  
, אינה הכפירה של "האומר . . אין לעולם מנהיג" שבספר היד שם ה"ז. ואולי י"ל שהציון ה"ח

" נק' "מינים". והציון  חה פרטית בהשג ל"פיה"מ ר"פ חלק היסוד הי' כו'" קשור לזה ש"הכופרים 
באותות ומופתי  של "יד תשובה ג' ז' . . האומר כו' ואין לעולם מנהיג" קשור לזה ש"הכופרים . . 

 61 ............................................................................................................................................. " נק' "מינים".התורה
אבל עדיין יש לעיין בנוגע לכל ציון בפ"ע, והקשר לנדו"ד. בנוגע לציון (השני) להכפירה   כג.

מודים  שבספר היד שם "האומר . . אין לעולם מנהיג": מזה שהרבי מקשר בין ה"מינים" כאן ש
רואים שמפרש הכפירה של   –במציאותו ית' ושברא העולם ורק כופרים בהשגח"פ וכו', לשם 

"האומר .  . אין לעולם מנהיג" (לא כמפרשי הרמב"ם שכפירה זו היא הכפירה ביסוד הא'  
  מונהג  שהעולם  ", לעולם מנהיג ] אין רקש"אומר . . [ –שבפיה"מ, אלא) כמשמעותה הפשוטה 

 63 ........................................................................................ העולם).  ושבראבמציאותו ית'  מודה מעצמו (אבל 
בנוגע לציון הא' ליסוד העשירי בפיה"מ: לפי  מפרשי הרמב"ם ש"האומר שאין הבורא יודע   כד.

, הוא  האדם בני  מעשה בהשגחתו ית' על  רק, הכפירה ה"חמעשה בני האדם" שבספר היד שם 
כוונת הרבי בציון זה היא רק מדוע "הכופרים בהשגח"פ" כאן, שכופרים   – ביסוד העשירי הכפירה 

. אבל י"ל שפירוש הכפירה  נק' מינים" ודעתם ש"עזב ה' את הארץ" ר"ל, בכללב"ענין השגח"פ 
. ועפי"ז, כוונת הרבי היא שהכפירה  בכלל "הארץהסברא ש"עזב ה' את  גופא היא  ביסוד העשירי 

 66 ..................................................................................... "בהשגח"פ" כאן היא הכפירה ביסוד העשירי גופא.
לפי הפירוש ש"האומר . . אין לעולם מנהיג" הוא רק הכפירה בזה שהעולם מונהג ומנוהל   כה.

אם נאמר שסברת "עזב ה' את הארץ" ר"ל היא הכפירה של "האומר . . אין לעולם   –על ידו 



נמצא  –מנהיג", והפירוש שהכפירה ביסוד בעשירי היא הסברא ש"עזב ה' את הארץ" (כנ"ל) 
מדובר באותה כפירה ו"מינות", וזה קאי הן על "הכופרים  אליהן מעיר הרבי שבב' המקומות 

 69 ............................................................ ". התורה  ומופתי   באותות רים . .  " והן על "הכופפרטית  בהשגחה 
כה מיוסד על הערת הרבי ב"מ"מ, הגהות והערות קצרות -כאוהנה כל מה שנת"ל סעיפים  כו.

המדובר ע"ד השגח"פ בשהיחוה"א  לספר של בינונים". אבל לפי מ"ש בקונטרס השגח"פ ש"
  . . ולכן לדעתם עכצ"ל עזב ד' את הארץ, והוא רק אלקא דאלקיא" (כנ"ל בחלק א' בארוכה)  רפ"ב

) אינה הכפירה של "האומר  2) חמורה יותר מהכפירה ביסוד העשירי 1נראה אשר הכפירה כאן  –
 70 ......................... שבפיה"מ. החמישי . . אין לעולם מנהיג", אלא היא (גם) המינות של הכפירה ביסוד  

בהשגחה פרטית  כו הי' מאיזה צד נק' כאן "הכופרים -כאוהנה, כל מה שנת"ל סעיפים  כז.
גם על שם כפירתם  " בשם "מינים". אבל בכ"מ משמע שנק' "מינים"ובאותו' ומופתי התורה

 74 ............ , שאחר שברא הקב"ה את העולם ממשיך העולם להתקיים בלעדו ח"ו.בהתהוות תמידית
:  ביסוד הראשון בפיה"מהתהוות תמידית נכלל ויש לבאר זה בכמה אופנים: אפ"ל שהענין ד כח.

ובו קיום מציאותם, וממנו   "היסוד הא' מציאות הבורא ישתבח . . והוא עלת מציאות כל הנמצאים,
, ואלו נתאר סלוק מציאותו כי אז בטלה מציאות כל נמצא ולא ישארו קיימים נמשך להם הקיום

הנמצאים   קיום פורש רק שלהמשך במציאות". וממילא הכופר בזה נק' "מין". אלא שכאן מ
תמידית"  התהוות , ולאו דוקא שהכונה היא להענין ד" שמציאותו ית' תהי' קיימת תמידזקוקים הם 

 76 ................................................................................................ .בעצמו  מהו"ע ית' מאין ליש בכחו ויכלתו של 
וכו'" בריש שבריש הל'   יסוד היסודות אבל באמת, תוכן הענין דהתהוות תמידית הוא חלק מ" כט.

כה  בהל יסודי התורה להרמב"ם. אלא שבזה גופא כמה אופנים: בכ"מ מבואר שזה פס"ד מפורש 
  בהווה  –כל נמצא וכו'" ממציא  יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא" א'

(לגבי מ"ש בה"א): "ואם יעלה על הדעת שהוא  בהלכה ב' (וכן בה"ב). בכ"מ מבואר שזהו החידוש 
  –אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות", שהכוונה בזה היא שגם לאחרי שנמצאו הנמצאים 

 79 ................................ שם.  בהלכה ג' באם לא יהי' מצוי (בהם), תיבטל מציאותם. ובכל אופן ה"ז נכלל  
אלא שצ"ל שמ"ש במאמרי ושיחות הרבי שתוכן חידוש הבעש"ט בענין התהוות תמידית הוא  ל.

בריש ספד היד כחלק מ"יסוד היסודות וכו'" (ועד"ז יש מקום לומר  פסק דין מפורש ברמב"ם 
ולא מוכרח   , חידוש שהרבי גילה לנוהוא  –שכוללו גם בפיה"מ ביסוד הראשון מי"ג היסודות) 

חלקו על הענין   ישראל שגדולי לפרש כן ברמב"ם. שזה מסביר מדוע מצינו בכ"מ שיש סברא 
 83 .................................................................................................................................................. דהתהוות תמידית.

י"ט כסלו -שבשיחת וישב 84: ולשלימות הענין יש לבאר כללות השקו"ט בהערה הוספה לא.
  ם אינ לקו"ש חכ"ה, ששם נראה שהרבי מקבל כדבר פשוט שאלו הסוברים "צמצום כפשוטו" 

על כללות הענין שההתהוות היא בכל רגע, ומכריע שאינם חולקים אפי' על "שיטת   חולקים 
 –הבעש"ט [שזה גופא הוא באופן] שהדבר ה' מלובש תוך כל נברא להוותו ולהחיותו מאין ליש" 

 87 ............................................... אלא "שלדעתם ההתהוות בכל רגע היא מהשגחתו ית' ולא מעצמותו".
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 חלק א'

תוכן הכפירה "בהשגחה פרטית ובאותו' ומופתי התורה וכו'"  
 ו"תשובתם" 

הנה הבנת פירוש "השגחה פרטית" כאן שבה כופרים מינים אלו, סברת  .א
מובן שזה   –כפירתם בזה "ובאותות ומופתי התורה", ובעיקר להבין את תשובתם 

צ"ל מבוסס לכל לראש על מה שהרבי בעצמו כותב בפירוש בנדו"ד בריש  
בשביל הבנת הדברים יש להביא תחילה כמה  קונטרס "השגחה פרטית". 

 הדברים שהרבי מבאר בקונטרס שם בכלל הנוגעים לעניננומעיקרי 

וז"ל בשער היחוה"א ריש פ"ב: "והנה מכאן תשובת המינים וגילוי שורש טעותם 
הכופרים בהשגחה פרטית ובאותו' ומופתי התורה שטועי' בדמיונם הכוזב שמדמין מעשה 

שוב אין הכלי  ה' עושה שמי' וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו כי כאשר יצא לצורף כלי 
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 אך טח מראות 
עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו שהוא יש מיש רק שמשנה הצורה 

 ת כסף לתמונת כלי למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין...". והתמונה מתמונת חתיכ
 ויש לבאר כמה ענינים, ומהם: 

 ) מהו ענין "השגחה פרטית" בכלל? 1
 ) במה כופרים מינים אלו?2
 ) מאיזה צד נק' "מינים"?3
 ) מהי ה"תשובה" להם? 4
) האם מודים מינים אלו שהבריאה היא יש מאין אלא ש"טח מראות עיניהם" שמה 5

יש מאין  אם הבריאה היא שקבלים שנברא יש מאין צריך התחדשות תמידית, או ש(היו מ
 יש מאין?הבריאה היא שבכלל אינם מודים )צריך התחדשות תמידית, אלא ש

לכל לראש על מה שהרבי כותב בפירוש בנדו"ד. והוא מיוסד הביאור בכל זה הנה 
מחכמי  פרטית-ונות בהשגחהיטות ש. . שבואר שבו "מ משנת ה'תש"גאג"ק של הרבי ב

באג"ק ח"א ע' קסח ואילך, וקודם לכן " (נדפס ישראל עד הבעש"ט ושיטת הבעש"ט
 – ), ונק' בכ"מ בלקו"ש "קונטרס השגחה פרטית"ואילך 277בהוספות ללקו"ש ח"ח ע' 

במה מדובר  בפירוששבתחלתו מתייחס הרבי למ"ש כאן בשער היחוה"א ריש פ"ב ומבאר 
 כאן.

כאן השקו"ט בכללות מגלה לנו הפירוש תברר שהרבי ידלקמן בזה  הביאורועפ"י 
ושזה קשור עם עיקר , פירוש שלא שמים לב לזה כ"כ, "והנה מכאן תשובת המינים וכו'"

 התלבשותחידושו של הבעש"ט שנת"ל באריכות בפ"א שאופן ההתהוות תמידית הוא ע"י 
 הדבר הוי' בתוך הנבראים וכו'.

 וז"ל שם בנוגע לעניננו: 
  בכלל המדובר ע"ד השגח"פ בשהיחוה"א רפ"ב ואגה"ק סכ"ה, היינו ענין ההשגח"פ "
מודים שכל הבריאה היא בדבר ד' מאין אף ש – באפשריותהמינים כופרים בזה, וגם  שיש

ומבוארת שיטתם במק"א דס"ל דהבריאה היתה בדרך  – ליש, כדמוכח מהתשובה שם
השתלשלות עו"ע, שכל עלול פועל שינוי בהעילה, ולכן אי אפ"ל שמלובש ומשגיח גם 
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בעולמות השפלים (לקו"ת ד"ה ששים המה השני, ס"ב) שזהו השפלה, וגם יפעול רבוי 
 "ה ארדה נא). ולכן לדעתם עכצ"ל עזב ד' את הארץ, והוא רק אלקא דאלקיא.(תו"א רד

 – ותשובתם ).שמותה ואלה " ומטעם זה גופא כופרים גם באפשריות ענין הנסים (תו"א ד
בדבר המתהווה, וא"כ נמצא הוא תמיד גם  תמידדאדרבה מוכרח לומר דכח המהוה עומד 

 ".פאריטשער ד"ה ארדה נא ס"ב בזה). בעולמות התחתונים. (ועיין פלח הרמון לר"ה
הרבה בדבריו כדי להבין כוונתו הק' דייק והנה הרבי כותב כ"ז בקיצור נמרץ. ויש ל

 בכ"ז, ונשתדל לעשות זאת בעזהשי"ת. 
בשביל הבנת הדברים יש להביא תחילה כמה מעיקרי הדברים שהרבי מבאר בקונטרס 

 הנוגעים לעניננו:  ,"השגחה פרטית" שם בכלל 
בכל פרט ופרט ממאורעות  ה פרטיתהשגחהיא שהקב"ה משגיח ב" שיטת הבעש"ט. 1

"ענין השגח"פ שמבאר מורנו  :בד"ה על כן יאמרו תרצ"ו". ומביא מ"ש וגם הדצ"ח האדם
הבעש"ט, דלא זו לבד דכל פרטי תנועות הנבראים למיניהם הם בהשגח"פ מהבורא ית', 

א דעוד זאת דתנועה פרטית דנברא פרטי הרי והשגח"פ הלזו היא חיות הנברא וקיומו, אל
יש לה יחס כללי לכללות כוונת הבריאה... תנועה אחת של דשא פרטי משלים הכוונה  

 . העליונה בענין הבריאה" 
כללית, והשגחה  י אדםהשגח"פ על כאו"א מבנ – שיטת חכמי ישראל עד הבעש"ט. "2

 .1בחי וצומח על המין, 
 שמנה כמה דעות בענין ההשגחה:   "נ ח"ג (פי"ז), אחריבמווז"ל "

.. שההשגחה האלקית באישי מין האדם והוא דעתנו ר"ל תורתנו"והדעת החמישי 
לבד.. אבל שאר בע"ח וכן כ"ש הצמחים.. השגחה מינית לא אישית.. (פי"ח) ולא תהי' א"כ 
ההשגחה האלקית בבנ"א כולם בשוה.. הסכלים הממרים.. ענינם נבזה וסודרו בסדר שאר 

 מיני בע"ח נמשל כבהמות נדמו".אישי 
ואילך מביא ממ"ש בדרך חיים (שער   199וחי"ח ע'  181לקו"ש ח"ט ע' [ולהעיר, שב

"פ על ח לשיטת הבעש"ט שישנה השג אינה סתירההתשובה פ"ט) שמ"ש הרמב"ם במו"נ 
: (א) "השגחה פנימית", איך  2כל הנבראים. כי בהשגחה העליונה ישנם בכללות ב' אופנים 

אומר הרמב"ם שזה תלוי בדביקות באלקות, ובדצ"ח  זו . ובנוגע להשגחה בגילוישהיא 

 
צ"ע מה שהרבי לא מזכיר כאן "דומם", אף שהוזכר בפירוש במ"ש מהשומר אמונים להלן  1

 בענין זה.
בלקו"ש חי"ח שם מעיר ע"ז "ג"כ מבחיי (וירא יח, יט (ושם: וזה דעת הרמב"ן  26בהערה  2

דההשגח"פ במין האדם מתחלקת לשני חלקים: א) להשגיח  בפסוק זה"). והובא בקה"י ע' השגחה)
 , ב) להגן מן המקרים, וזהו רק בצדיקים".באומותאדם מישראל או  בכלבמעשיו, וזהו 

. שלכל הדעות יש במין האדם האדם שבמיןב' חלקים ב"השגחה"  אלא, שהבחיי מדבר על
 –", אלא ש"ההשגחה פרטית" שבמין האדם גופא מתחלקת לב' חלקים הנ"ל פרטית"השגחה 

להשגיח במעשיו או להגן מן המקרים. משא"כ בדרך חיים ובפנים השיחה שם מדובר בב' אופני 
"השגחה" על הנבראים בכלל, והחידוש שם הוא שיש אופן ב"השגחה", "השגחה חיצונית" שמלובש 

הנבראים, גם לשיטת הרמב"ם. ומובן שתוכן "השגחה פרטית"  בכל" פרטיתבלבושי הטבע, שהוא "
בחירה וכו', אלא -", שהרי אינם בעליבמעשיהםפרטי דצ"ח הוא לא להשגיח ולהביט שיש על כל 

ית' (בהעלם), ע"ד הענין ד"להגן מן המקרים" אם כך רצונו ית',  בגזירתוניהול עניניהם ופרטיהם 
 כנ"ל.

מו"נ (ח"ג פי"ז) ביאר דעת פ מ""השיטה שהרבי מביא בקונטרס השגח ב(גם מ"ש לקמן סעיף 
 מעשיהםזה עדיין לא אומר שזהו "גמול" על  – גמול בעוה"ב-בעליהם  בע"חוכו'" שגם  הרביעי

ו כמרק (ובמילא יהי' שייך לפרש ענין ה"השגחה" עליהם שהוא להביט במעשיהם) אלא שזה 
", ובמילא הענין ד"השגחה" בנוגע לאליהם פירושו יותר "להגן מן תשלום כנגד היסורין שסבלו"

 שם). 15-17המקרים". וראה הערות 
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, אלא רק על כללות המין). (ב) "השגחה חיצונית",  פרטיוברשעים אין השגחה זו (באופן 
הנבראים  כלישנה על  זו וכיו"ב. והשגחה  בהעלם בלבושי הטבעאיך שהיא מלובש 

 שיטת הבעש"ט). (מתאים ל
דלפי"ז, גם הרמב"ם סובר שישנה "השגחה פרטית" על דצ"ח ופרטיהם מנוהלים  

לשיטת הבעש"ט ומתאימה  אינה סתירה), ושיטתו בגילויבגזירתו ית' (אלא שזה לא ניכר 
לה (אבל בפשטות, גם לפי ביאור זה, יש בשיטת הבעש"ט בענין "השגחה פרטית" חידוש  

 ).ועומק עוד יותר, וכדלקמן
"פ היא חאבל זהו רק בנוגע לשיטת הרמב"ם. אבל היו גדולי ישראל ששיטתם בהשג

 בודאי דלא כשיטת הבעש"ט:].
ובשומר אמונים (לתלמידו של הרמ"ז, נזכר בשרש מצות התפלה סעיף לד) בסופו "

כתב: אין שום דבר הווה במקרה בלתי כוונה והשגחה אלקית, כדכתיב והלכתי עמכם 
מדרי' המקרה מיוחסת לו ית', כי הכל מאתו בהשגח"פ. ואמנם פרטי  בקרי, הרי שאפי'

ההשגחות... כפי מה שמצאתים בס' המקובלים ובפרט בס' אלימה, מיני הנבראים 
שבעוה"ז שאינם בעלי גמול והם ג' סוגים בע"ח צומח ודומם.. השגחתם הוא ע"י השרים 

אמנם השגח"פ כגון אם יחי'   המופקדים על כל אחד מהמינים.. להשפיע על כללות המין..
שור זה או ימות.. אין כח בשר העליון להשגיח בזה, וכל הבע"ח וכ"ש הצו"ד לא יושגחו על  
פרטי ענינים כאלו, לפי שהמכוון מהם יושג במיניהם לבד, ואין צורך שתהי' ההשגחה על  

ם יגיע  , זולת א4ולא בגזירת השי"ת 3אישיהם, ולכן כל ענין אישיהם הוא במקרה גמור
 מזה איזה ענין אל השגחת האדם... ולא שגזר השי"ת על אלו הדגים שימותו או שיחיו... 

 
בס' אלימה רבתי "וראה מ"ש הרבי שם, לאחרי שהביא מ"ש בשומר אמונים, ולאחרי מ"ש  3

וז"ל: אין לעלות בדעת שום מאמין שימצא שום  –(עין כל תמר ה' פ"א)  –להרמ"ק שכתב שם 
שיהי' ע"ד מקרה ח"ו, אלא הכל בהשגחה עליונה ולא השגחה מהכחות פעולה קטנה או גדולה 

והולך ומבאר  המחודשים בין מלאכים או כסאות או ספי' ח"ו, אלא הכל בסוד השגחת הא"ס כו'.
 ", וז"ל:פרטי ההשגח"פ כנ"ל בשומר אמונים

שכ' שאין דבר  [והשומר אמונים] והנה ליישב הסתירה מרישא דדברי הרמ"ק והשו"א"
שאפי' , י"ל שלתרץ זה אמר בשו"א במקרה גמורהבע"ח הוא  אישי, לסיפא שכ' דענין קרהבמ

 .מדרי' המקרה מיחסה לו ית', כי הכל מאתו בהשגח"פ
ועיג"כ ברמב"ם הל' תשובה פ"ה ה"ד שכ': "דע שהכל כחפצו יעשה, ואע"פ שמעשינו מסורין 

להיות האדם רשותו בידו  חפץ. ככה לנו, כיצד כשם שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למע'..
 וכל מעשיו מסורין לו". ובאריכות יותר קצת בפ"ח משמונה פרקים.

לשנות הילוך  אין הק' רוצהולהעיר מתוד"ה הכל (נדה טז, ב) "ואין זה בידי שמים כי 
 עכ"ל. המזלות".

 וראה גם הערה שלאח"ז.
שזה ברור לא , "ת השי"תבגזיר ולאענין אישיהם הוא במקרה גמור כותב בפירוש ש" 4

בלקו"ש חי"ח שם בהערה זה יחי'". כמ"ש  דשא פרטיאומר אשר  גזרכשיטת הבעש"ט ש"הוא ית' 
27. 

הוא לא שכל תנועות  –" ה פרטיתבהשגחמאתו  הכלוהפירוש מ"ש ה"שומר אמונים לעיל ש"
אין שום דבר . ומכיון ש"לפי כוונה האלקיתהפרט הן בגזירתו ית' בפועל אלא שכל פרט מתנהל 

שזה גופא  –" מיוחסת לו ית' המקרהשאפי' מדרי'  . . בלתי כוונה והשגחה אלקיתהווה במקרה 
 הכל' ש"ה"ז נק – בהחלטת הקב"ה ובכוונתושנבראים דצ"ח מתנהגים באופן של "מקרה" הוא 

 שהכל תחת ניהולו של הקב"ה. –" בהשגחה פרטיתמאתו 
הוא, שכל תנועה ותנועה של  הבעש"ט לשיטתאבל המושג של "הכל מאתו בהשגחה פרטית" 

(וזהו גם הפירוש "השגחה פרטית" בדברי גדולי ישראל  בפועלית'  בגזירתוכל נברא פרטי מתנהל 
 שאומרים שאין "השגחה פרטית" בדצ"ח).
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... ועד"ז נמצאת השגחה לאדם בבע"ח שלו כגון אם ופרנסתואבל גזר על האדם הזה מזונו 
 . "ישמין שורו... אם תשבר כדו, עכ"ל

 ה פרטיתהשגחדוקא ] חכמי ישראל עד הבעש"ט[וזאת למודעי דגם לדעות הנ"ל . "3
הוא כל הפרטים ופרטי פרטיות, וכמ"ש בעיקרים מ"ד פ"ז וז"ל:  יודעאין בדצ"ח, אבל 

בהכרח להיות ידיעתו מקפת בכל הנמצא והנעשה בעולם ולא יפלא ממנו כל דבר קטן או 
גדול, אבל לא ישגיח בהם (בבע"ח) לתת גמול ועונש על כל מעשיהם, אלא שישגיח  

 . "בפרטיהם במה שהם חלקי הכלל ולשמור המין לא זולת זה
" קודם הבעש"ט, וגם לא  מחוקרי ישראל וחכמיהםהמסקנא לכאו' שלא נמצא " .4

 .5" המחזיקים בשיטת השגח"פ גם בדצ"חבס' קבלה, "
ובנקל יש לחלק בין הנ"ל להא דסש"ב פמ"ב שכ': והנה כדי להשכיל כו' אך כל ...

 .7"ועד"ז באגה"ק סכ"ה: וגם היא אמונה פשוטה כו'. 6ישראל מאמינים כו'

 
לעיל מ"ש בלקו"ש ממ"ש בדרך חיים שמ"ש הרמב"ם במו"נ אינה סתירה לשיטת  הובא 5

 הבעש"ט, וגם הרמב"ם סובר שישנה "השגחה פרטית" על דצ"ח ופרטיהם מנוהלים בגזירתו ית'.
" קודם הבעש"ט מחוקרי ישראל וחכמיהםנמצא " לאשולפי"ז צ"ל דמה שמשמע מכאן 

. כי גם לפי מ"ש בלקו"ש מפורשהכוונה שלא נמצא  –" המחזיקים בשיטת השגח"פ גם בדצ"ח"
לשיטת הבעש"ט  סתירה אינהבשיטת הרמב"ם אלא שמ"ש במו"נ  מפורשמדרך חיים וכו', אי"ז 

 אלי'. ומתאימה
יודע הקב"ה כל הנפעל בכל הנבראים ולכאו' כוונתו למ"ש בפמ"ב: "וכעין ידיעה זו עד"מ  6

מנו ית' כמ"ש כי ממך הכל וז"ש וגם כל היצור לא נכחד להיות כולם מושפעי' מ עליונים ותחתונים
שבידיעת עצמו כביכול ממך וכמ"ש הרמב"ם [והסכימו לזה חכמי הקבלה כמ"ש הרמ"ק בפרד"ס] 

וכו' רק שמשל זה אינו אלא לשכך את האזן אבל  יודע כל הנבראים הנמצאים מאמיתת המצאו
ית היא מתפעלת ממאורעי קשכלית והאלבאמת אין המשל דומה לנמשל כלל כי נפש האדם אפי' ה

הגוף וצערו מחמת התלבשותה ממש בנפש החיונית המלובשת בגוף ממש אבל הקב"ה אינו מתפעל 
ח"ו ממאורעי העולם ושינוייו ולא מהעול' עצמו שכולם אינן פועלים בו שום שינוי ח"ו והנה כדי 

ישראל מאמינים בני  אך כללהשכיל זה היטב בשכלנו כבר האריכו חכמי האמת בספריהם 
 ואומרי' אתה הוא עד שלא נברא העולם וכו' כנ"ל פ"כ". מאמיני' בלי שום חקירת שכל אנושי

[דמפרש דמ"ש "אך כל ישראל מאמינים בני מאמיני' בלי שום חקירת שכל אנושי" קאי לא 
נים (כדמשמע אולי מההמשך: "אך כל ישראל מאמי ששום דבר אין פועל שינוי בו ית'רק על זה 

". ואומרי' אתה הוא עד שלא נברא העולם וכו' כנ"ל פ"כבני מאמיני' בלי שום חקירת שכל אנושי 
יודע הקב"ה כל הנפעל דבפ"כ שם מדובר על העדר השינוי בו ית' ח"ו), אלא גם על מ"ש לפנ"ז ש"

כל  להיות כולם מושפעי' ממנו ית' כמ"ש כי ממך הכל וז"ש וגם בכל הנבראים עליונים ותחתונים
היצור לא נכחד ממך וכמ"ש הרמב"ם [והסכימו לזה חכמי הקבלה כמ"ש הרמ"ק בפרד"ס] 

מאמינים ש(גם)  כן", (ואע"פ שבידיעת עצמו כביכול יודע כל הנבראים הנמצאים מאמיתת המצאו
 לא פועלת בו שום שינוי ח"ו)]. ידיעה זו

 ?ישראל" כלה של "אמונהא יה הכלאן לכאו' שהאמונה שהקב"ה יודע את כמ יםהרי רוא
 .חולק על שיטת השגח"פ בדצ"ח), והרי הרמב"ם מהרמב"ם(ולהעיר שבתניא שם גופא מביא מקור 

של  במובןהוא ב"השגחה" שם שכל השקו"ט  ,הואבזה לחלק" בנקל יש ובפשטות, ה"
ולם שבזה כבמובן של "ידיעה" בעלמא,  ולא"פיקוח" וניהול בגזירתו ית' את קורות הנבראים 

. וכמ"ש לעיל "וזאת למודעי דגם לדעות הנ"ל דוקא השגח"פ שהקב"ה יודע את כל הפרטים מודים
   הוא כל הפרטים ופרטי פרטיות". יודעאין בדצ"ח, אבל 

י בעיני שהבנתי דברי האריז"ל להפשיטן "ואל יחשדני שומע שאנ אגה"ק סכ"ה:בו 7
מגשמיותן כי לא באתי רק לפרש דברי הבעש"ט ז"ל ותלמידיו עפ"י קבלת האריז"ל בשגם שענין זה 
אינו מחכמת הקבלה ומהנסתרות לה' אלקינו כי אם מהנגלות לנו ולבנינו להאמין אמונה שלימה 

אם ה' שאין מקרא יוצא מידי נ הלא את השמים ואת הארץ אני מלאבמקרא מלא שדבר הכתוב 
ומסורה בידם מאבותיהם הקדושים שהלכו  וגם היא אמונה פשוטה בסתם כללות ישראלפשוטו 
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 וכפי' הבעש"ט בלעולם ד' דברך נצב – אם הענין דהתהוות היא בכל רגעשקו"ט ". ה5
ואז עכצ"ל דכהנ"ל דס"ל דאין השגח"פ בדצ"ח,   מכריח הענין דהשגח"פ בכל נברא, –

דהאומרים דאין " כמה ראיותוהרבי מביא שם  ."חולקים גם בענין ההתהוות בכל רגע 
שיחזיקו בשיטה דההתהוות היא בכל רגע. וכל גדולי ישראל  אפשר. . השגח"פ בדצ"ח 

 .8"הנ"ל אין הכרח כלל לומר דחולקים על שיטת הבעש"ט בענין דדברך נצב
ע"פ המבואר בדא"ח, לכאורה ברור, דענין והראי' הרביעית שמביא שם היא: "

ההתהוות וענין ההשגח"פ הם במדרי' שונות. והשגח"פ ענינה שינוים ותלוי' בשכר ועונש, 
משא"כ התהוות וקיום הדבר, ענינה התהוות מאין  .עת תחתוןדידיעה שלאחר המעשה 

כ"ע כו'.  , אלא שבא ע"י ממסוכ"עליש שרק הוא לבדו בכחו ויכלתו כו', קיום הישנות, 
 .9" ועיין בפלח הרמון ד"ה ארדה נא ס"ט מ"ש בהפרש שבין ענין ההתהוות וענין ההשגחה

והנה בסיום המשך ר"ה רס"ג כ' ): "הקונטרס השגח"פ . וממשיך שם (ובזה מסתיים 6
(אף ששם לא נזכר אלא הל'  10שההשגחה שעל הנברא זהו חיותו, ומציין לסש"ב פמ"ח 

ארדה נא דגם שם משמע דהשגחה וידיעה שייכים זל"ז ידיעה. ולהעיר מתו"א ד"ה 
), וכמו שיש חיות כללי ופרטי, מסוכ"ע וממכ"ע, כן יש השגחה כללית, שבזה כל 11וז"לז 

 
בתמימות עם ה' בלי לחקור בשכל אנושי ענין האלקות אשר הוא למעלה מהשכל עד אין קץ לידע 

 איך הוא מלא כל הארץ...".
ל מקום בכ "מלא"ל האמונה שהקב"ה ששם מדובר ע ,הוא בנקל יש לחלק" בזהובפשטות, ה"

, לפי תורת הנ"ל , וזה לא הענין ד"השגחה פרטית"), עד ש"ה' אמר לו לקלל" וכו'גם ב"קליפות"(
 על כל פרטי דצ"ח.הבעש"ט, ש

פ (אפי') לשיטת הבעש"ט הוא פרט "ית' שבמק"א מבואר שהענין דהשגח יטולקמן סעיף  8
 אידאין השגח"פ בדצ"ח מענין הכללי דהתהוות תמידית (ועפי"ז לכאו', אלו דסוברים  ובא ממילא

שהקשר בין ב' הענינים אינו מוכרח, ת' ). ושם נשיחזיקו בשיטה דההתהוות היא בכל רגע אפשר
 ו(גם) זה גופא נתגלה ע"י הבעש"ט.

וז"ל שם: "ומתחלה יש להבין ההפרש בין התהוות העולמות להשגחה, דא"א לומר כפשוטו  9
שתחילת התהוותם נק' בשם התהוות ואח"כ קיומם הוא ע"י השגחה שלו, דבאמת מחדש בטובו 

יום רק בכל עת ורגע מתהווין מאין ליש בבחי' חידוש גמור . . בכל יום תמיד מע"ב, ולא דוקא בכל 
בחי' גילוי אור ושפע שלצורך הא' , שיש ב' מיני השפעהוא"כ מהו ענין ההשגחה. אך הענין הוא 

שזהו בחי' יחוד חיצוני דאו"א . . אך הוא בחי' יחוד חיצוני לצורך חיות  חיות והתהוות העולמות
לא יהי' בה תוספות או גירעון מצד מעשה תחתונים כי מוכרח  ובשפע זאתוהתהוות העולמות, 

היא השפע הפנימי'  הב'.  . והשפעה  השפעה זאת כי בלעדה יחזרו כל העולמות לאין ואפס ממש
לפי ממקורא דכולא, אשר בהשפעה זאת יש כמה חילוקי מדריגות  בבחי' תוספות אורהנמשכת 

ייטיב להם מלמעלה למטה בבחי' גילוי אור ושפע  אם יטיבו מעשיהם ערך מעשה התחתונים דייקא
ואם ח"ו יריעו מעשיהם יהי' הסתלקות השפע ח"ו, וכן באופן ההטבה עצמה כל חד בארחי' אתער 
כו' כמו בפסח שנתעורר מלמטה מדת אהבה בכנס"י . . בשבועות . . בר"ה . . וביוהכ"פ בבחי' 

רמים המשכות מלמעלה למטה לפ"ע תשובה ובסוכות התעוררות רח"ר שכל אלו ההעלאות גו
 ...". עכ"ל.נק' בשם השגחה העלאה והמשכה שאחר ההעלאהההעלאה דוקא . . והנה 

ציין הרבי וכו'",  ע"ד השגח"פ בשהיחוה"א רפ"בולהעיר, שלעיל, בסיום השקו"ט ב"המדובר 
". דגם שם מבאר ההפרש בין בזה ס"בועיין פלח הרמון לר"ה פאריטשער ד"ה ארדה נא "

 השגחתמדוע נלאו הפילוספים להשיג רק ענין  –"התהוות" ו"השגחה", אבל בנוגע לענין אחר 
השי"ת בפרטי פרטיות הנבראים כמו אין אדם נוקף אצבעו כו', "דקשה להם כיון שהוא יחיד 

אחד המנוי כו' והוא פשוט בתכלית הפשיטות ואיך יתכן בו ריבוי ומיוחד אחד האמת ולא כ
 בפרטיות כל הנבראים בריבוי התחלקות". ההתהוותוהתחלקות", ולא קשה להם עיקר ענין 

 .18נעתק לקמן בהערה  10
 .50-, ו25ראה לקמן הערות  11
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(עיג"כ ד"ה ע"כ יאמרו  הנבראים שווים, והשגח"פ שבה בנ"י במעלה לגבי או"ה וכו'.
 ".12השוות ב' המאמרים). ויל"ע בזה ול[נעתק לעיל] תרצ"ו הובא הל' בתחילת רשימה זו

  – בפשטות "השגחה", "השגחה כללית" ו"השגחה פרטית"  מושגיםהסיכום  .ב
 חה פרטית.השג בקונטרס   כפי העולה מכל הנ"ל

שבמושגים "השגחה" בכלל,  עולה מה שהובא לעיל מקונטרס "השגחה פרטית"  מכל
גופא, ישנם כו"כ שיטות פירושים וענינים, בנגלה  –"השגחה כללית" ו"השגחה פרטית" 

ובחסידות וכו'. דנוסף לחילוק הכללי והעיקרי בין כפי שמושגים אלו מתפרשים לפני 
גופא מצינו  דא"חהנה גם ב –בכלל או אחריהם דא"ח החידושים שנתגלו ע"י הבעש"ט וב

 אלו בפירושים שונים. מושגים 
 : בפשטותהמושגים "השגחה", "השגחה כללית" ו"השגחה פרטית" סיכום 

בכלל ולכו"ע, הנה הענין של "השגחה" אינו רק מה שהקב"ה "יודע" את הנבראים 
גם החכמי ישראל שסוברים (וזהו מה ש  וניהולם) 13סט אויף"אַ "ּפ( עליהם  הפיקוחאלא 

 "). הוא כל הפרטים ופרטי פרטיות יודעדצ"ח מודים ש" " על פרטי מיני השגחהשאין "
ובפשטות, ענין ה"השגחה" והפיקוח על הנברא אינו (ולא כולל) חיות והתהוות עצם  

ניהול עניניהם וצרכיהם וכו' לאחרי שנתהוו  –הנבראים מאין ליש אלא דבר נוסף ע"ז 
 על ידו).  גחמושתמיד ע"י הקב"ה אבל אינו  מתהווהשהפרט יש מקום לדעה (ולכן 

מצינו ענין  דא"חוזהו לא רק בנוגע לענין ה"השגחה" המובא בנגלה דתורה, אלא גם ב
ע"פ המבואר בדא"ח, ה"השגחה" שאינו חיות והתהוות עצם הנברא. ובלשון הרבי הנ"ל: "

ענינה   ה פרטית, דענין ההתהוות וענין ההשגח"פ הם במדרי' שונות. והשגחלכאורה ברור
. משא"כ התהוות וקיום עת תחתוןכר ועונש, ידיעה שלאחר המעשה דשינוים ותלוי' בש

חיות לצורך ...". וכמ"ש בפלח הרמון שהרבי מציין שם ש"השגחה" אינו השפע "הדבר
" (ש"בשפע זאת לא יהי' בה תוספות או גירעון מצד מעשה תחתונים כי  והתהוות העולמות

לאין ואפס ממש"), אלא השפע הנמשך  מוכרח השפעה זאת כי בלעדה יחזרו כל העולמות 
אור . . אשר בהשפעה זאת יש כמה חילוקי מדריגות לפי ערך מעשה  תוספות  "בבחי'

 דייקא". התחתונים

 
 מה שי"ל בזה. זראה לקמן סעיף  12
 באג"ק חי"ט אגרת ז'שכז: בעניננוראה איך שהרבי מתרגם הענין ד"השגחה פרטית"  13

צן פון תורת החסידות הכללית פון בעל שם ס בריינגט צו איינעם פון די הויפט גרונטזַא דאָ "...
-(שטענדיק פעסט איז דער ג לעולם הוי' דברך נצב בשמיםטוב, לויט זיין אויסטייטשונג פון פסוק 

לטן רבי'ן ז"ל ַ אין הימל), ווי עס ווערט ברייט דערקלערט פון א -יהי רקיע אא"וו  -רט טלעכער וואָ 
 –ה והאמונשער היחוד ספעציעל אין  -ת חב"ד (בעל התניא והשלחן ערוך) אין תורת חסידו

לע זייערע פרטים, אין די הימלען אויבן און ביז צו דער ערד אונטן, אין אַ  – לץז אַ אַ 
לעבט זיי פט און באַ שאַ פן און באַ שאַ ט זיי באַ ס האָ ָ רט וואטלעכן ווָא -עקזיסטירן בלויז דורך דעם ג

 ק.ן אויפהער, יעדן אויגנבלישטענדיק ָא 
 –ץ לגט דער צווייטער גרונטזאַ ון פאָ דערפ

סונג איבער אַ טלעכער פרטיות'דיגער וויסען און אויפּפ-דער דירעקטער ג – השגחה פרטיתז אַ 
ף, פון דעם מענטשן, דער שאַ ציט זיך אויף אלע פרטים פון דעם באַ בַא  – ךיעדער זאַ 

 ם...".נדטייל אין דומשטאַ שעפענישן, ביז דעם קלענסטן באַ לע באַ אויסדערוויילטער פון אַ 
 ועד"ז מתורגם הענין ד"השגחה פרטית" בעוד כ"מ.
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הוא רק לפי המובן שזה לא חיות  –ישנה "השגחה"  מי עלוהשקו"ט בין חכמי ישראל 
 והתהוות עצם הנברא, אלא דבר נוסף על זה, כפשוט.

, שהם המדבר(כמ"ש לעיל מהשומר אמונים) שסברו שרק במין היו מחכמי ישראל 
יהיו מושגחים  האישים והפרטיםשגם עניני כביכול דשכר ועונש, יש "צורך"  בעלי גמול

מיני  . אבל בנוגע ל"14ומנוהלים בגזירתו ית', באופן שיתאים להנהגת ומעשיו של הפרט
א יושגחו על  . . ל צומח ודומםבע"ח והם ג' סוגים  שאינם בעלי גמולהנבראים שבעוה"ז 

שתהי' ההשגחה על   ואין צורךענינים כאלו, לפי שהמכוון מהם יושג במיניהם לבד,  פרטי
 ". ולא בגזירת השי"תאישיהם, ולכן כל ענין אישיהם הוא במקרה גמור 

גמול,  -" היא גם במיני דצ"ח שאינם בעלי פרטית שיטת הבעש"ט היא ש"השגחה אבל 
 שגחים ע"י הקב"ה ומנוהלים בגזירתו ית'.וכל פרטי הבריאה מו

 שם:  פ"השגחלהעיר ממה שהרבי כותב בקונטרס [
בכל בהשגחה, שהיא  -לפי הסדר שם  -והנה במו"נ (ח"ג פי"ז) ביאר דעת הרביעי "

, בעד מה  וזה מכריח לשיטה זו, שיגיע גמול בעוה"ב גם לבע"ח - גם בדצ"ח - הנמצאות
. ומסיים: אמנם ענין זה הגמול  כיון דכל דרכיו משפטשקרה להם יסורין ומיתה בעוה"ז, 

לבע"ח שאינו מדבר לא נשמע כלל באמונתינו (אולי צ"ל "באומתנו") לפנים וגם חכמי 
התלמוד לא זכרוהו כלל אבל קצת האחרונים מן הגאונים ז"ל כאשר שמעוהו מכת 

ישר (שיטה זו דגמול לבע"ח) בעיניהם והאמינוהו (והרמב"ם המעתזילה (כת הפילוסופים) 
 דוחה דעה זו). 

מכוון לשיטת הבעש"ט, כיון דלשיטה זו [דעת הרביעי בהשגחה הנ"ל] וצ"ע אם זהו 
מוכרח ענין הגמול לבע"ח בעוה"ב, וע"פ המבואר בדא"ח, ענין השכר אינו שייך כ"א  

 בבנ"א בעלי בחירה. 
, 15שבמו"נ שם, שהוא רק תשלום כנגד היסורין שסבלו  ואף אם נחלק בין שכר וגמול

 16ונאמר שזהו בדוגמת מ"ש בלקו"ת סד"ה ושמתי כדכד השני בענין התועלת ותיקון הסוס

 
מלקו"ש חי"ח  2מה שהובא לעיל בהערה  –יש עוד פירוש וענין ב"השגחה" על מין האדם  14

לא הפיקוח על הנברא וניהול עניניו, כמו הענין ד"להגן מן המקרים", אלא  –ם הבחיי ועוד בש
 (וניהול עניני האדם יכול להיות גם לפי זה). במעשיו והנהגתיולהשגיח 
אינו שייך . .  ע"פ המבואר בדא"ח" ש"שכרלכאו' כוונת הרבי היא שאולי נחלק בין ענין ה" 15

שבמו"נ שם, שהוא רק " "גמול, לענין ה"והנהגה מעשים על שכר", שזהו כ"א בבנ"א בעלי בחירה
כזה כן שייך בבע"ח גם לפי המבואר בדא"ח  ", ונאמר ש"גמול"היסורין שסבלו כנגד תשלום

 (ובמילא נוכל לומר שדעת גאונים אלו מכוון לשיטת הבעש"ט).
הרי ענין  –עת הגאונים וע"ז אומר הרבי שאם זהו תוכן ענין ה"גמול" בבע"ח שבמו"נ שם בד

", א"כ הו"ל להגאונים לומר ענין זה גם בצומח ודומם ולא רק בחיזה הוא גם בצומח ודומם ו"
(שזה אינו שייך בצומח ודומם).  מעשיהםועכצ"ל שתוכן ענין ה"גמול" בבע"ח הוא ענין שכר על 

 "ועוד שבלקו"ת וכו'".
דעת הגאונים הו"ע שכר על מעשיהם, וא"כ עכצ"ל תוכן ענין ה"גמול" בבע"ח שבמו"נ שם ב

 שעפ"י המבואר בדא"ח זה לא שייך אצלם.
לדעה זו היא  וצומח לדומם(ובאמת מ"ש במו"נ גופא צריך להבין. הרי זה שיש השגח"פ בנוגע 

מכריח בעוה"ב על מעשיהם, וא"כ מה " מצד סיבה אחרת, שהרי לכו"ע לא שייך בהם "גמול"
הרי אפ"ל גם בנוגע לבע"ח שזה שיש בהם השגח"פ  –" גם לבע"חלשיטה זו, שיגיע גמול בעוה"ב 

 היא מסיבה אחרת? ואכ"מ).
אנו רואים בבריאת הנבראים הצח"מ שיש מהן שנבראו לא בשביל עצמן לבד כ"א ושם: " 16

בשביל לשמש דאדם. כמו בריאת הסוסים הוא בשביל שיהיה האדם רוכב עליו ויהיה נושא בני 
גם להסוס והענין כי . .  טפל לגבי העיקר והרבה נבראים רובם כיוצא בואדם א"כ נברא רק בדרך 

ממה שהוא מרכבה להאדם הן בגשמיות שהאדם מספיק לו מזונו בטוב  מגיע תועלת ותיקון
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שאם נקצץ הצומח או א"כ הו"ל להגאונים לומר ענין זה גם בצומח ודומם ולא רק בחי.  -
ה"ז פן דעובר אבל תשחית) (וידוע שהוא קודם זמנו אם הוא באו נאבד הדומם קודם זמנו

. ועוד שבלקו"ת קאי בעלית ניצוץ הקדושה, ואינו  יסורים ומיתה לנפש הצומחת והדוממת
 .17..". עכ"ל ענין לגמול בעד היסורים.

מוכרח לומר בבע"ח  היינו, שלפי הרמב"ם הנה אלו הסוברים שישנה "השגחה" גם
" לא  פרטיתאבל להבעש"ט, ברור שענין ד"השגחה בעוה"ב.  גמול-דס"ל שהבע"ח הם בעלי 

נה  דצ"ח ישגמול -וגם על פרטי הנבראים שאינם בעלי גמול, -תלוי בזה שהנברא הוא בעל
 "השגחה פרטית"). 

 : למושגחשזה מתייחס  –בפשטות " פרטית" ו"השגחה כלליתוזהו הפירוש "השגחה 
 על כאו"א  פרטיתה שגחסברו ש"ה  הבעש"טובלשון הרבי כנ"ל: שחכמי ישראל לפני 

"  פרטית". ושיטת הבעש"ט שישנה "השגחה בחי וצומח , כללית, על המין מבנ"א והשגחה 
 הנבראים.  על כל פרטי

:  דא"חעפ"י  –סיכום המושגים "השגחה", "השגחה כללית" ו"השגחה פרטית"  .ג 
  תנועות  פרטי כל ) "1גילה:  שהבעש"ט פ"י מה תוכן הענין ד"השגחה פרטית" ע

חיות  השגח"פ הלזו היא ) "2". למיניהם הם בהשגח"פ מהבורא ית' הנבראים 

 
והעיקר ברוחניות שהחיות שבו מתברר עי"ז ואצ"ל בהמאכל שהאדם אוכל שנכלל בפנימית ממש. 
וכמו הלבושים שהאדם נושא. אבל מ"מ עיקר המכוון בבריאת הסוס עד"מ אינו בשביל התועלת 

אלא המכוון בבריאתו הוא בשביל טובת  ח שכר כל בריהכדי שלא לקפהמגיע לו כ"א זהו דרך טפל 
 ".האדם

ויש לעיין מהו הקשר בין מ"ש בלקו"ת שם למ"ש במו"נ. שהרי הגמול לבע"ח עליו מדבר 
, ומאיפה ההוכחה שהפירוש ב"תועלת ותיקון הסוס" שבלקו"ת שם הוא בעוה"בבמו"נ הוא 
הן בגשמיות שהאדם מספיק לו מזונו ", שלפרש כך פשוט יותר, וכמ"ש שם: בעוה"זבעוה"ב ולא 

בטוב והעיקר ברוחניות שהחיות שבו מתברר עי"ז ואצ"ל בהמאכל שהאדם אוכל שנכלל בפנימית 
 ".ממש

ידוע מ"ש הצ"צ ברשימות על תהלים עמ"ש (במזמור לו) "משפטיך תהום להעיר, הרי  17
כי הוה חזי  ,ך תהום רבהיוחנן כי הוה חזי שלך אמר משפטירבה", "בחולין פא"ט דס"ג ע"א רבי 

ומשפטיך אף בתהום  ,מלה אית לה חיוחא כגדולהנש"י דאפילו רופיל, -נמלה אמר צדקתך כהררי א
ומכאן  הים להמית המזומנים למות. לשון מורי.  רבה שזמנת שלך לשפוט ולעשות נקמתך בדגת

שהרי אף פרטי  ,נ"ע תשובה לדברי האומרים שהשגחה פרטית אינו רק במין האדם רא אאזמו"ביה
הרי  –כו'. וכן איתא ברבות וישלח פע"ט צפור מבלעדי שמיא לא מיתצדא כו'" שגחים והדגים מ

 לשפוטשזמנת שלך . .  בתהום רבה ומשפטיךשבנוגע לדגים (מין החי) נאמר הלשון והענין של "
 למות".  המזומניםהים להמית  בדגת נקמתךולעשות 

"להמית המזומנים למות", אבל  –אלא בעוה"ז  בעוה"בהרי, אף שלא מדובר על שכר לבע"ח 
ולעשות  לשפוטנראה מכאן שיש להם "אחריות" מסויימת על מעשיהם שלכן שייך " –מצד שני 

 ").תשלום כנגד היסורין שסבלולמות" (שאי"ז כמו הענין ד" המזומניםהים להמית  בדגת נקמתך
י"ל:  –" המבואר בדא"ח, ענין השכר אינו שייך כ"א בבנ"א בעלי בחירהע"פ ומ"ש הרבי ש"

) שולל רק 2וה"נקמה" בהם.  "עונש" אצל בע"ח ולא את ענין ה"שכר) ששולל רק הענין ד"1
 .שבעוה"זה"שכר" בעוה"ב, שע"ז מדובר במו"נ שם, ולא 

אלא, אע"פ שלפי הנ"ל יוצא שיש לבע"ח איזוה שהיא "אחריות" על מעשיהם, הנה לא זוהי 
שיש "צורך" כביכול להשגיח עליהם כדי לגמלם על  –לענין ההשגחה פרטית עליהם  הסיבה

כדמוכח מזה שבכ"מ בדא"ח מובא שמגמ' זו הביא אדה"ז ראי' לשיטת הבעש"ט שיש  –מעשיהם 
, וא"כ צ"ל שגם סיבת וצומח דומםהמינים, גם במיני  בכל, אלא) החיפ (לא רק במין "השגח

 השגח"פ בבע"ח אינה בגלל ה"אחריות" שיש להם על מעשיהם (שזה לא שייך בצומח ודומם).
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הרי יש לה יחס כללי לכללות  תנועה פרטית דנברא פרטי ) " 3". הנברא וקיומו
 ".משלים הכוונה העליונה בענין הבריאה . .  כוונת הבריאה

 : דא"חעפ"י  –סיכום המושגים "השגחה", "השגחה כללית" ו"השגחה פרטית" 
חידוש הבעש"ט בענין השגחה פרטית הוא לא רק זה שישנה "השגחה פרטית" גם  

" גופא, ובזה  פרטית תוכן ועומק חדש במושג "השגחה –במיני דצ"ח, אלא גם ובעיקר 
 גופא ב' פרטים: 

"ענין השגח"פ   :ה על כן יאמרו תרצ"ובד"מ"ש וכמ"ש הרבי מיד בריש הקונטרס 
שמבאר מורנו הבעש"ט, דלא זו לבד דכל פרטי תנועות הנבראים למיניהם הם בהשגח"פ  
מהבורא ית', והשגח"פ הלזו היא חיות הנברא וקיומו, אלא דעוד זאת דתנועה פרטית 
 דנברא פרטי הרי יש לה יחס כללי לכללות כוונת הבריאה... תנועה אחת של דשא פרטי

 . משלים הכוונה העליונה בענין הבריאה"
  הנבראים  תנועות פרטי דכל" –ישנה השגחה פרטית  על מי דנוסף לחידוש הבעש"ט 

 ", יש כאן עוד ב' חידושים עיקרים: הם בהשגח"פ מהבורא ית' למיניהם
סיום ". ובפשטות, זהו מ"ש הרבי כנ"ל מ"חיות הנברא וקיומו השגח"פ הלזו היא ) "1

". ואע"פ  ומציין לסש"ב פמ"ח, חיותו  זהו שההשגחה שעל הנברא " "רס"גהמשך ר"ה 
", אבל חיותו  זהו שההשגחה שעל הנברא שב"סיום המשך ר"ה תרס"ג" מפורש רק "

 .18" מאין ליש התהוותו" שם מפורש שידיעתו ית' היא גם "פמ"חב"סש"ב 
נברא וכו' (לאחרי  היינו, שהפיקוח על הנברא וניהולו הוא לא רק בנוגע לעניני וצרכי ה 

(ומובן, ש"השגחה" שהיא עצם חיות   והתהוותו הנברא  חיותשנתהווה) אלא זה גם עצם 
 .כ עיףראה לקמן סהנברא והתהוותו היא על כל פרטי הבריאה ואין מקום לשקו"ט בזה). ו

דתנועה פרטית דנברא פרטי הרי יש לה יחס כללי לכללות כוונת הבריאה... תנועה  ) "2
 ."משלים הכוונה העליונה בענין הבריאהאחת של דשא פרטי 

ענין ה"השגחה פרטית" ממה שהי' ידוע בין חכמי ישראל עד  בתוכן שזהו עומק חדש 
עניני מיני דצ"ח נוגעים אליו   שפרטיהבעש"ט (גם במין המדבר): לחכמי ישראל שלא ראו 

ית', ובמילא "אין צורך" בהפיקוח עליהם וניהולם. ורק במין המדבר שהם בעלי בחירה 
"  פרטיתתוכן הענין ש"השגחה גמול, יש "צורך" לפקח עליהם ולנהלם. היינו, ש-ובעלי

 לפי מעשיהם וכו'.  להם לגמול(במין המדבר) הוא כדי 
להשלמת כוונה העליונה הבריאה ועניניהם נוגעים  שכל פרטיוגילה הבעש"ט 

להשגיח ולנהל כל פרטי הבריאה באופן שיתאים   כביכול. ולכן "יש צורך" בהבריאה
 בענין הבריאה. כוונתו להשלמת 

 
 וז"ל שם: 18
אבל הקב"ה דכתיב ביה כי לא מחשבותי מחשבותיכם כו' הרי מחשבתו ודעתו שיודע כל "

מראשו ועד תחתיתו ותוכו ותוך תוכו הכל בפועל ממש. למשל הנבראים מקפת כל נברא ונברא 
כדור הארץ הלזו הרי ידיעתו ית' מקפת כל עובי כדור הארץ וכל אשר בתוכו ותוך תוכו עד תחתיתו 
הכל בפועל ממש שהרי ידיעה זו היא חיות כל עובי כדור הארץ כולו והתהוותו מאין ליש רק שלא 

ל ותכלית וחיות מועטת מאד כדי בחי' דומם וצומח. אם לא היה מתהוה כמות שהוא עתה בעל גבו
ע"י צמצומים רבים ועצומים שצמצמו האור והחיות שנתלבש בכדור הארץ להחיותו ולקיימו בבחי' 
גבול ותכלית ובבחי' דומם וצומח בלבד אך ידיעתו ית' המיוחדת במהותו ועצמותו. כי הוא המדע 

כביכול יודע כל הנבראים ולא בידיעה שחוץ ממנו כידיעת והוא היודע והוא הידוע ובידיעת עצמו 
 ..". עכ"ל.האדם. כי כולם נמצאים מאמיתתו ית'.
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לגמול , הנבראין שהקב"ה משגיח ומפקח על הנברא הוא לא לצרכי היינו, שתוכן הענ
שכל פרטי הנברא יתאימו יחד להשלמת  – שלו רך" , אלא "לצודומהעל מעשיו וכ לנברא
 בהבריאה. כוונתו 

גמול בענינים שתלויים  -שהוא בעל  האדם[וגם אופן "ההשגחה" וניהול פרטי עניני 
לפי מעשיהם אלא  להםאין זה (רק) כדי לגמול  –, שכר ועונש וכו' בבחירתו בהנהגת האדם 

בענין הבריאה. כי גם ה"ידיעה שלאחר   כוונה העליונה(בעיקר) כי כך מתאים להשלמת 
המעשה" "ידוע" במחשבה הקדומה דא"ק והיא חלק מכללות הכוונה העליונה בהבריאה 

 ].ואכ"מ. 19וכו', כמבואר כ"ז בדא"ח
אשר  . . ה שגילה לנו הבעש"ט "ק של הרבי ח"ב אגרת תה בנוגע ל"מוראה גם מ"ש באג

" [ולא רק במה שנוגע למין  מצד עצמו כל פרט ופרט גם מדצ"ח מושגח הוא בהשגח"פ 
 המדבר], וז"ל: 

וענין זה יש לעשותו פרט מענין הכללי שפירש ופרסם הבעש"ט, אשר לאחרי שכות " –
וון דבכל רגע ורגע דבר ה' מהווה כל פרט . דכילעולם ה' דברך נצב בכל פרטי הדצח"ם

ופרט מהבריאה כמו שהי' בששת ימי בראשית, הרי אין כאן זמן פנוי למקרה. ועוד שכמו 
כל המאמינים אין אומרים ענין המקרה בעת הבריאה עצמה, ואפילו בפרט מדצ"ח, כמו"כ 

ם בכל רגע פרטים אלו, כיון שהודיע הבעש"ט שהם מתהווי קיוםהוא ממש גם בכל רגעי 
 – 20ט"מאין ואפס המוחל

ובעומק יותר: כל הבריאה וכל המאורעות דשיתא אלפי שני דהוו עלמא עלו במח' "
הקדומה דא"ק, וכולם נסקרים שם בסקירה אחת. מובן אשר איזה מאורע שיהי', אם הי' 

ון  באופן אחר מכמו שאירע עתה, הי' ג"כ שינוי בסקירה ומח' זו כביכול. והנה מח' זו ורצ
כללי זה הם ע"פ כוונה העליונה, ומשלימים אותם בדיוק דלא פחות ולא יותר. נמצא, אשר 
כל מאורע איזה שיהי' (ואפילו בדומם), לכל פרטיו, משלים הוא, ע"י שאירע דוקא באופן 

 .21" וראה בד"ה על כן יאמרו המושלים תרצ"ו עדכ"ז –. כזה, את הכוונה העליונה 

 
, עושה שהאדםוידוע מ"ש הרבי בלקו"ש ח"ה בשיחה א' לפ' לך לך שאפי' "כל הענינים  19

נה ), הנם "ע"פ ההשגחה העליובחירה חפשיתאפי' הענינים הנוגעים לתורה ומצוות (שלגבם ניתן לו 
וע"פ רצונו ית'" [לשון כ"ק מו"ח אדמו"ר בד"ה ויחלום תש"ח ספ"ט. וממ"ש שם לאח"ז "וזהו"ע 

שם] . . [אלא ש]הרצון  68הבחירה בקיום תומ"צ", מוכח שג"ז הוא "ע"פ ההשגחה כו'". הערה 
בשייכות לתומ"צ . . אינו "נרגש" באדם, ובמילא זה לא מכריח אותו [בד"ה ויחלום שם פ"ט: 

(ולא  אמיתישהבחירה בתומ"צ . . הוא ענין  בפשטותשעושה כן מרצונו העצמי". אבל מובן  וחושב
רק שהאדם חושב שעושה זה בבחירתו). ולכן מוכרח לומר, שהכוונה בד"ה ויחלום שם היא 

ו. ד"ה והי' כי תבוא -["...ביאוה"ז להצ"צ ע' רסה 73במוקמות שבהערה  וכמפורשכבפנים, 
". וראה שלובשייכות לתומ"צ נעשה לפי בחירה  האדם], כך שכל פעולה של שם 71תער"ב"]. הערה 

 גם ד"ה באתי לגני ה'תשל"א (ספה"מ מלוקט ח"ה) ס"ה.
 שלאח"ז.  21וראה הערה 

מאין ליש, צריך גם לקבל הענין  תמידיתולהעיר, שמכאן משמע שאם מאמינים בהתהוות  20
דהאומרים דאין פ כותב הרבי כנ"ל ""ד"השגחה פרטית" גם במיני דצ"ח. אבל בקונטרס השגח

שיחזיקו בשיטה דההתהוות היא בכל רגע. וכל גדולי ישראל הנ"ל אין  אפשר. . השגח"פ בדצ"ח 
 ".ים על שיטת הבעש"ט בענין דדברך נצבהכרח כלל לומר דחולק
 משנ"ת בזה.  יטוראה לקמן סעיף 

 וממשיך שם: 21
ואדרבה סוג היחידי במאורעות, שלפעמים, אין אנו יודעים אם מתאים הוא לכוונה "

העליונה, הם מאורעות מין המדבר ודוקא המובחר שבו והמושגח ביותר היינו איש הישראלי, כי 
תפקידו מה שהוטל עליו ע"פ כוונה זו. משא"כ כל שאר  לשנותהוא רק הוא בעל בחירה ובידו 

 .ית', המתאמת לכוונה העליונה, שמרה רוחם. ועייג"כ אגה"ק סכ"ההנבראים, אשר פקודתו 
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חידוש הבעש"ט בתוכן ובאופן שהקב"ה משגיח מפקח ומנהל  ולפי זה נמצא שנקודת 
 פרט כל  מהווה מחי' ומקייםשהקב"ה  –את הנבראים ומה כלול ב"פיקוח" הזה 

כל רגע באופן שמתאים לכוונתו בענין  –הן עצם הנברא והן פרטי תנועותיו  –בהבריאה 
 .22הבריאה

(שישנה על כל נברא)   מבואר בדא"ח שבכללות ענין ה"השגחה" למעלה גופא  .ד
",  כללית "השגחה  – לכולם שווה שהיא באופן  סוכ"עב' מדרגות: השגחה דבחי'  –

"השגחה   –, שהיא מתחלקת לפי כל נברא ונברא ממכ"עוהשגחה דבחי' 
 ". פרטית

  –של הבריאה  על כל פרטשישנה  –"ח שבכללות ענין ה"השגחה" למעלה ומבואר בדא
 – לכולם שווה באופן שהיא בכל פרט ופרט  סוכ"עגופא, יש ב' מדריגות: השגחה דבחי' 

 השגחה " –, שהיא מתחלקת לפי כל נברא ונברא ממכ"ע", והשגחה דבחי' כללית"השגחה 
 ". פרטית

 ואילך, וז"ל: כמ"ש גם בהמשך ר"ה תרס"ג הנ"ל ע' לג 
"וזהו ג"כ שרש ענין ב' ההשגחות שיש השגחה דבחי' סוכ"ע והשגחה דבחי' ממכ"ע 
[וכאן נכנס לכללות הענין בביאור טעות אוה"ע החולקים על כללות ענין ההשגחה:] דהנה 

להשגיח על עלולים  'על ענין ההשגחה ואומרים שהוא השפלה וירידה לגביאוה"ע חולקים 
עלולים הרוחניים   על כל גוים ה' על השמים כבודו דעל השמים דהיינוהתחתונים ואו' רם 

המה בערך להשגיח עליהם אבל להשגיח על עלולים התחתונים ה"ז השפלה כו' כ"א עזב 
כשם ד שמיםת בון דהמגביהי לשבת המשפילי לראכוהאמת אינו  ,ה' את הארץ כו'

טעותם הוא בב' , ושרש כו'ן הוא משגיח בארץ למטה על כל פרט ופרט שמים כשמשגיח ב
. . ומפני שהוא  ההתהוות הוא בדרך השתל' עו"ע לבדאשר שהמה חושבים  23דברים הא'

בבחי' התלבשות בהעלול לכן משתנה לפי אופן העלול כו' . . לכן א"א להיות ההשגחה כ"א  
בעלולים שבערך אבל לא בעלולים התחתונים כו', אבל באמת טועים בזה דההתהוות א"א 

ות בדרך עו"ע שהי' מזה מציאות רוחני לא מציאות הגשמי, ובכדי להיות מציאות להי
 הגשמי הוא בדרך יש מאין שהוא בדרך אין ערוך דוקא כו'.

 , 24עליהם הוא בדרך אין ערוךההשגחה וכשם שההתהוות היא בדרך אין ערוך כמו"כ "
אלא  ,ר תחתוןשגיח באמת על כל פרט ופרט מהעלולים התחתונים אפי' בנברא היותמש

 
והטעם בפנימיות ע"ז י"ל, מפני שמקור אמתית הבחירה הוא למעלה ממקום כוונה הנ"ל 

 ".ישראל קדמו לתורה. ועיין לקו"ת ביאור לד"ה והניף וד"ה יו"ט שר"ה רס"ה
שהרי העולם אינו יכול ) "יחאג"ק אדה"ז אגרת עד (שיובא גם לקמן סעיף וראה גם  22

בכלל, ואת האדם  השגחתו של הבורא המחיה את כל ברואי העולםלהתקיים אפילו רגע אחד ללא 
פילו לרגע אחד ח"ו, היה העולם חוזר את השגחתו והשפעתו אבפרט. ואילו היה הקב"ה מסלק 

 ".אין ואפס ממש כמו שהיה קודם הבריאהל
 .26נעתקה לקמן בהערה  –טעותם הב' ופירכתה שמבואר שם בהמשך  23
עליהם הוא בדרך אין ההשגחה  כמו"כשההתהוות היא בדרך אין ערוך  וכשםמ"ש כאן " 24

הם ב' ענינים, אינו סתירה למה שמפורש בסש"ב פמ"ח  ", דמשמע ש"התהוות" ו"השגחה"ערוך
והתהוותו מאין היא חיות כל עובי כדור הארץ כולו  וידיעה זש"(שהוא בעצמו מציין לשם לקמן) 

 –" וקיומווהשגח"פ הלזו היא חיות הנברא כנ"ל " בד"ה על כן יאמרו תרצ"ו" (ולמ"ש ליש
החולקים על  אוה"עלשלילת סברת "שהרי, כנ"ל, כללות הביאור הזה בתרס"ג בא בהמשך 

עלולים התחתונים", דשרש טעותם ענין ההשגחה ואומרים שהוא השפלה וירידה לגבי' להשגיח על 
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דכמו שגוף ההתהוות אינו בדרך  ,היינו שלא בדרך התלבשות בהם ,שהוא בדרך אין ערוך
התלבשות בהנבראים שאז לא היו מציאות נבראים גשמיים כ"א היו בערך האור כמו עו"ע 

כמו"כ  ,כנ"ל אלא התהוותם הי' בבחי' הבדלה דוקא שהוא בבחי' ריחוק כו' כנ"ל
אלא דהשגחה זו היא בבחי'   ,בבחי' הבדלה וריחוק מהם כו' ההשגחה עליהם הוא ג"כ

ם היות שמשגיח על כל  אד ,השגחה כללית "ז נק' שוע  ,היינו לכולם בשוה ,השגחה כללית
אלא  ,על כל דור ודור בפרט דוקא תף כל הדורווו צופה ומביט עד סמפרט ופרט דוקא וכ

אמנם יש עוד השגחה ב' והיא השגחה דבחי'   כו'.שכולם נסקרים בסקירה אחת בשוה 
ההשגחה הוא  הנה ד ,ווהשחלוקות ואין ההשגחה בכולם בי' דבבחי' זו יש מדר ,ממכ"ע

ויש בזה  ),25וכמ"ש בסש"ב פמ"ח ( החיות דמה שמשגיח על כל נברא זהו חיותו של הנברא
לבד   וידועשהיא בבחי' גלוי  "עכי והוא בחי' ההשגחה דסו ללכהא' בבחי' חיות  ,ב' מדרי' 

 
. . . . אבל באמת טועים בזה  ההתהוות הוא בדרך השתל' עו"ע לבדזו היא "שהמה חושבים אשר 

דההתהוות א"א להיות בדרך עו"ע שהי' מזה מציאות רוחני לא מציאות הגשמי, ובכדי להיות 
מציאות הגשמי הוא בדרך יש מאין שהוא בדרך אין ערוך דוקא כו'". וע"ז ממשיך "וכשם 

והרי הענין  –וכו'"  עליהם הוא בדרך אין ערוךההשגחה כמו"כ שההתהוות היא בדרך אין ערוך 
 תמידיתמודים בו הוא רק ההתהוות בפעם הראשונה ולא בהתהוות  שאוה"עד"התהוות" 

(וכדלקמן), וא"כ בפשטות הענין ד"התהוות" בתרס"ג כאן קאי על גוף הענין ד"התהוות", (גם) 
 .הראשונהבפעם 

נבראים שגוף ההתהוות אינו בדרך התלבשות בה(וכן ברור מלשונו שם (ע' לד), וז"ל: "דכמו 
 הי'בערך האור כמו עו"ע כנ"ל אלא התהוותם  היומציאות נבראים גשמיים כ"א  היושאז לא 

בבחי' הבדלה דוקא שהוא בבחי' ריחוק כו' כנ"ל כמו"כ ההשגחה עליהם הוא ג"כ בבחי' הבדלה 
אלא על ההתהוות בפעם  שבהווה". דברור שאינו מדבר על ההתהוות התמידית וריחוק מהם כו'

 ).הראשונה
שנברא. שהרי אפי' לפי  לאחריוהרי כללות ענין ה"השגחה" מדובר על השגחה על הנברא 

 המשךה"ז קאי על  –הנברא מאין ליש  התהוותאמיתית הענינים שהענין ד"השגחה" הוא (גם) 
שבזה מדובר  –של "השגחה"  הפשוטהתהוות הנברא התמידי לאחרי שנברא (וכ"ש לפי תוכן הענין 

 הנברא). התהוותעל הנברא, שבודאי אין זה הענין של  פיקוחבמובן של   – "עאוהבהכפירה של 
, הוא בדרך אין ערוך, ועד"ז הראשונה"ההתהוות" הנברא, בפעם  וזהו מ"ש שם שכשם שגוף

הוא  –הפיקוח עליו וחיותו (והמשך התהוותו מאין ליש)  –שנברא  לאחריה"השגחה" על הנברא 
 בדרך אין ערוך וכו'.

 ההשגחהובא לעיל מה שהרבי כותב ע"ז שבהמשך ר"ה תרס"ג מציין על מ"ש ש"כבר ה 25
זו היא  ידיעה[" אף ששם לא נזכר אלא הל' ידיעה", "לסש"ב פמ"ח" –" שעל הנברא זהו חיותו

ולהעיר מתו"א ד"ה ארדה נא דגם שם משמע דהשגחה וידיעה  וכו'"], חיות כל עובי כדור הארץ
 ".שייכים זל"ז וז"לז

ועכ"פ רואים שלפי ביאור הפנימי הנה "השגחה" וידיעה" היינו הך. ולהעיר גם שבלקו"ש 
לשונו  –חי"ח שנעתק לקמן, שמסכם ב' המדריגות בהשגחה גם עפ"י המבואר במאמר זה דתרס"ג 

 ". היינו שענינם אחד.ידיעה והשגחה", "ידיעה (והשגחה)כו"כ פעמים הוא "
] חכמי ישראל עד הבעש"ט[דגם לדעות הנ"ל "מיני' פ לעיל "ומ"ש הרבי בקונטרס השגח

", היינו שהרבי מחלק הוא כל הפרטים ופרטי פרטיות יודעאבל  אין בדצ"ח פרטית ההשגחדוקא 
שהענין ד"השגחה"  –הנה זה לפי' הפשוט ב"השגחה" וב"ידיעה"  –בפירוש בין "השגחה" ו"ידיעה" 

אלא הפיקוח עליו וניהולו (ובזה הדגש הוא שזה גופא אינה ענין של השפעה וחיות של הנברא גופא 
ב"השגחה" (שבהמשך  הפנימיעליו). אבל לפי הביאור  הפיקוח" הנברא בעלמא אלא ידיעת" לא

ש"השגחה" ו"הידיעה" גופא ענינה בחי' השפעה וחיות  –תרס"ג) וב"ידיעה" (שבסש"ב פמ"ח) 
 הנה "ידיעה" ו"השגחה" היינו הך. –(כדלקמן) 

"א ד"ה ארדה נא דגם ולהעיר מתובנוגע למה שהרבי ממשיך שם " 50וראה מ"ש לקמן הערה 
דהשגחה וידיעה שייכים זל"ז שבזה בא להוכיח " –" שם משמע דהשגחה וידיעה שייכים זל"ז וז"לז

 .הפשוטגם לפי מובנם  "וז"לז
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שהוא  י' חיות פרטיחבויש  ,כו' כנ"ל בכולם בשוהבבחי' ריחוק והבדלה וממילא היא 
שאינו דומה ההשגחה בעולמות  ,שבזה יש חילוקי מדרי' בבחי' התלבשות  יודעבבחי' 

הוא בבחי' הסתר והעלם עליונים שהוא בבחי' גילוי יותר לההשגחה בעולמות התחתונים ש
ובזה  ,הטמוצעים עד שנמשך למטה בנבראים שלממונמשך האור האלקי ע"י כמה 

גחה זו היא לפ"ע הנברא  השכי , ההשגחה משם הוי' עצמו דוקא מחולקים נש"י שעליהם
ולזאת נש"י שהם עם קרובו לגבי ש' הוי' כמ"ש  ,היינו לפ"ע מה שהוא כלי לקבל האור

לכן אינם נתונים תחת שום שר וממוצע כ"א ההשגחה עליהם הוא מש' הוי' עצמו  ,"אמב
ונמצא בהשגחה זאת חלוק בין שמים וארץ בכלל  ),ת פ"ט" ועמ"ש בדרך חיים שעה( כו'

".  26[שזהו בחי' ההשגחה דממכ"ע, כמ"ש במאמר לפנ"ז שם] ,ובין בכל נברא בפרט כו'
 עכ"ל. 

דזהו לא כתוכן הענין  –"השגחה" למעלה בכלל דלאחרי שמבאר תוכן הפנימי דענין 
ענין של  עצמהאבל אין ה"השגחה"  פיקוח על דבר וניהולו ד"השגחה" כפשוטו, שענינה רק 

דמה שמשגיח על כל נברא  ההשגחה הוא החיותעל הדבר, אבל למעלה " ופעולה השפעה
ומציין לזה  . 27היא בחי' השפעה וחיות הנברא גופא"; ה"השגחה" של הנברא זהו חיותו 

למ"ש בסש"ב פמ"ח שתוכן (הפנימי) של ענין "ידיעת" הנבראים שלמעלה הוא (לא כמו 
שום פעולה על הדבר הידוע וכו', אבל   לידיעה עצמהידיעת בשר ודם איזה דבר, שאין 

 – 28לנבראים וחיות השפעהלמעלה, "ידיעת" הנברא גופא הוא) ענין של 
ב' מדריגות: השגחה והחיות  –שלמע' גופא והחיות  ממשיך ומבאר שבבחי' ההשגחה

" לכולם בשווה, ו"השגחה" והחיות דבחי' ממכ"ע היא  כלליתדבחי' סוכ"ע שהיא "השגחה 
וכמו שיש חיות כללי ושונה בכל נברא. ובלשון הרבי הנ"ל מהמבואר ממאמר זה: " פרטית

 
אמנם בזה הטעות הב' שלהם שהמה חושבים שההשגחה וההשפעה היא וממשיך כאן: " 26

להיות שזהו  ,ע"י הממוצעים הרבים כו'לקי שנמשך אהו מהאור הזואינו כן ש ,ממוצעים עצמם ח"ו
האור משו"ז מתלבש מה שההשפעה היא בבחי' קירוב והיינו שהוא מתצמצם לפי ערך העולם ו

והחיות האלקי בריבוי הממוצעים בכדי שיהי' לפ"ע הנבראים שיהי' באפשר להיות להם בבחי' 
ת הוא מהאור האלקי הממוצעים עצמן אין בהם ממש כלל דההשגחה והחיו. . ו חיות לפי ערכם

 .שנמשך ע"י והוא מבחי' ההשפעה בקירוב שלפ"ע העולמות כו'
דהנה מה שאוא"ס הסוכ"ע  ,השפעה בקירוב 'לת כח הסובב צ"ל בחיווהנה גם לצורך פע"

מהווה את הנבראים וגם מחי' אותם כנ"ל בהכרח שזהו ע"י המשכת בחי' הסובב כי כל פעולה 
 תמקיף אאוא"ס הפועל לפעול והו"ע הארת המקיף מה ש ת והתגלותכבהכרח שתהי' ע"י המש

אלא שבהנבראי' אין האור נרגש  ,הנבראים כולם ברצונו וידיעתו כו' שמזה נתהוו וזה חיותם כו'
ה בקירוב ענמשכה זהו ע"י בחי' השפהובכדי שיהי'  ,ה כו'"במשכה מאוא"ס אבל זהו בחי' ה ,לוייבג

הוות העולמות ונבראים הוא מע"מ יהי אור יהי רקיע בו' זהו מה שבריאת והת. . ו דבחי' ממכ"ע
וע"מ הן בחי' השפעה בקירוב דבחי' מל' כנ"ל ואיך אפשר להיות מזה בריאת והתהוות היש שהוא 

הסוכ"ע אלא אור אלא שבאמת התהוותם הוא מבחי' . .  בדרך אין ערוך ובבחי' ריחוק דוקא כנ"ל
הא"ס הסובב המהווה ע"י  חתהוותם מהע"מ היינו בכשנמשך ע"י האור דממכ"ע דוקא וזהו שרש ה

 ". עכ"ל.בחי' ממכ"ע כו' ומבואר במ"א
", ההשגחה וההשפעהוכ"ה הלשון בהמאמר כמ"פ אח"כ, כמו שנעתק בהערה שלפנ"ז, " 27

 ". ההשגחה והחיות"
שמחלק בין ההשגחה דסוכ"ע וההשגחה דממכ"ע אלא  לפניהציון לסש"ב פמ"ח בא כאן  28

 ".ההשגחה הוא החיות דמה שמשגיח על כל נברא זהו חיותו של הנבראנין ד"על כללות הע
ידיעתו ית' מקפת " – דסוכ"עדאף שבסש"ב פמ"ח שם מדבר בפשטות בבחי' הידיעה והחיות 

" (ועל בחי' ידיעה זו כל עובי כדור הארץ וכל אשר בתוכו ותוך תוכו עד תחתיתו הכל בפועל ממש
הנה הציון לשם  –") והתהוותו מאין לישת כל עובי כדור הארץ כולו שהרי ידיעה זו היא חיוכותב "

" למעלה (היא לא כמו בבשר ודם, ידיעההיא בפשטות היא רק בשביל הענין שרואים שם שבחי' "
 וכו'. חיות בחי'אלא) היא גופא 
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ה השגח ופרטי, מסוכ"ע וממכ"ע, כן יש השגחה כללית, שבזה כל הנבראים שווים, ו
   ."שבה בנ"י במעלה לגבי או"ה וכו' 29פרטית

[והרי זה פירוש אחר ב"השגחה כללית" ו"השגחה פרטית" מכמו שזה נתפרש בפשטות 
 ע"ע: 

  –" כללית, ו"השגחה הפרט עלהשגחה (גם)  –" בפשטות פירושו פרטית"השגחה 
פירושו השגחה (רק)  –שלדעת חכמי ישראל עד הבעש"ט זוהי סוג ההשגחה במיני דצ"ח 

 ". על המין, "הכלל על
כל  " היא השגחה על כלליתשגם ה"השגחה  –אבל הפירוש "השגחה כללית" בתרס"ג 

והמשכת ההשגחה אופן פירושו ש –שבנבראים, שהרי זהו חיותו של הנברא, כנ"ל פרט 
אופן , ו"השגחה פרטית" פירושו ש בשווהלכולם  –וא "כללית" דבחי' סוכ"ע ההחיות 

בחי' ממכ"ע הוא "פרטית" לפי כל נברא בפרטיות, שיש בה  והמשכת החיות ד ההשגחה
 ].30חילוקי מדרגות כמה ההשגחה היא בגילוי בכל נברא וכו', כמו החילוק בין בנ"י ואוה"ע 

 וז"ל:  ,197-198וכמ"ש גם בלקו"ש חי"ח שיחה ב' לפ' קרח ע' 
 "עס איז ידוע ַאז עס זיינען פַארַאן צוויי מדריגות אין דער ידיעה (והשגחה) עליונה: 

ניט בדרך התלבשות, נָאר  –א) די ידיעה (און השגחה) אין דעם אופן פון "גלוי וידוע" 
, היות כל פרט ופרט". און כָאטש אויך די ידיעה איז על ממילא"הכל גלוי וידוע לפניו ית' 

ָאבער די ידיעה איז העכער פון התלבשות אין נבראים און איז מובדל פון זיי, דעריבער איז 
, און ס'איז העכער פון דעם ַאז בשווהעס אין ַאן אופן ווָאס נעמט ַארום אלע נבראים 

ים, ָאדער עס זָאלן פַארנעמן ַאן ָארט זייערע דָארט זָאלן פוגם זיין, כביכול, מעשה התחתונ
 חילוקי מדריגות. 

 –ער כביכול פַארנעמט זיך צו וויסן  –ב) די ידיעה (והשגחה) אינעם אופן פון "יודע" 
בדרך התלבשות, און אין דעם זיינען פַארַאן חילוקים אינעם אופן הידיעה (וההשגחה), 

ידיעה נמשך  דערבהתאם צו דער מדריגה פון יעדער נברא. און דעריבער ווערט דווקא פון 
 דער ענין פון שכר ועונש בדרגות שונות לפי מעשה התחתונים".  

יד, ד ואילך,  לתו"א ד"ה ארדה נאגם  שם על מ"ש "עס איז ידוע" מציין 15ובהערה 
[בספה"מ תרס"ג זה נמצא  והנה נת"ל תרס"ג, כנ"ל, וכן לד"ה פ" השגחשמוזכר בקונטרס 

 ונעתק לפנ"ז.  פ" השגחבד"ה ומעתה צ"ל תרס"ג], שזהו מאמר הנ"ל שהוזכר בקונטרס 

ובבחי' ההתחלקות שבבחי' "השגחה פרטית" הזה דבחי' ממכ"ע, בחי'  .ה
  גילוי  גופא, יש כמה פרטים ואופנים: כמו התחלקות באופן –דע" "התלבשות" ו"יו

(כמו בין בנ"י ולהבדיל אוה"ע) או  מהותם  בעצםההשגחה בנבראים מצד חילוקם 

 
ולהעיר, שבמאמר בתרס"ג שם עצמו מפורש רק על בחי' ההשגחה דסוכ"ע, בחי' החיות  29

חלוקות י' דבבחי' זו יש מדר ,השגחה דבחי' ממכ"עכללי, הלשון "השגחה כללית", אבל בנוגע ל"
" לא כותב בבחי' התלבשות יודעי' חיות פרטי שהוא בבחי' חב... ווהשואין ההשגחה בכולם ב
שבה בנ"י במעלה ) הרבי קורא כנ"ל את בחי' השגחה זו "1אבל  –" פרטיתבפירוש הלשון "השגחה 

על  ע"י הרביב"מפתח ענינים" שנערך ) גם 2". השגחה פרטית" המבואר שם בשם ""הלגבי או
. טעות פרטיתמאמר זה מפורש שם בערך "השגחה", וז"ל: "סיום ר"ה (מסוכ"ע ממכ"ע, כללית 

 או"ה בה[השגחה]...)". 
ההשגחות בעין א' אל ": "הערה ב.ולהעיר גם ממה שמעיר הרבי בתחלת הקונטרס שם " 30

יראיו, בב' עינים, בעין א' שלמע' מהשגחת ב' עינים (לקו"ת סד"ה כי תשמע בקול ועוד) חלוקים 
 ...". (לשיטת הבעש"ט, משא"כ לשיטות שקדמוהו) בפרטיותהההשגחה אבל לא  באופן
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(עושין רצונו של מקום או ח"ו לא); התחלקות  במעשה והנהגת האדם התלוי 
 וכיו"ב)  שכר ועונש התלוי במעשה האדם (  בהחיות עצמה ושינויים  

 –ההתחלקות שב"השגחה פרטית" דבחי' ממכ"ע, בחי' "התלבשות" ו"יודע" ובבחי' 
 גופא, יש כמה פרטים ואופנים: 

ההשגחה והחיות בין הנבראים מצד דרגתם  גילוי) בתרס"ג נתבאר החילוק באופן 1
 ." וכו'שמים וארץ בכללנבראים עליונים ותחתונים, אוה"ע ובנ"י, " – בעצם מהותם

התלבשות שבזה יש  י' חיות פרטי שהוא בבחי' יודע בבחי' חיש בוכמ"ש שם, כנ"ל, "ו 
יותר לההשגחה   שהוא בבחי' גילוישאינו דומה ההשגחה בעולמות עליונים  ,חילוקי מדרי' 

מוצעים מבעולמות התחתונים שהוא בבחי' הסתר והעלם ונמשך האור האלקי ע"י כמה 
ההשגחה משם הוי'  יהםובזה מחולקים נש"י שעל ,הטעד שנמשך למטה בנבראים שלמ

ולזאת  ,גחה זו היא לפ"ע הנברא היינו לפ"ע מה שהוא כלי לקבל האורהשכי , עצמו דוקא
לכן אינם נתונים תחת שום שר וממוצע  ,"אמנש"י שהם עם קרובו לגבי ש' הוי' כמ"ש ב

 )...". ת פ"ט"ועמ"ש בדרך חיים שעה( כ"א ההשגחה עליהם הוא מש' הוי' עצמו כו'
הנה  –אן מובן, שבנוגע להחילוק בין ההשגחה דבנ"י ולהבדיל אוה"ע ומהמבואר כ

 –ההשגחה עצמה  לדרגתההשגחה אלא גם בנוגע  גילויהחילוק ביניהם הוא לא רק באופן 
שבבנ"י היא משם הוי' ובאוה"ע היא משם אלקים. והחילוק ביניהם באופן גילוי ההשגחה 

 בלקו"ש חי"ח, כדלקמן).  בהחילוק ביניהם בדרגת ההשגחה (וכמ"ש גם תלוי

) ענין זה גופא נתבאר יותר בלקו"ש חי"ח שם בהמשך לענין הנ"ל (בביאור שיטת 2
שגם לשיטתו יש השגחה פרטית בכל פרטי הבריאה, ומ"ש  –הרמב"ם ב"השגחה פרטית" 

.  בהעלםכוונתו שאצלם השגחה זו היא  –" פרטיתשבדצ"ח ועד"ז ברשעים אין ה"השגחה 
שתלוי באופן  בבנ"י גופא). ושם מוסיף שעד"ז הוא החילוק אושיחה זו הוזכרה לעיל סעיף 

 . וז"ל: הנהגתם
 :31"אין השגחה העליונה זיינען פַארַאן, בכללות, ב' אופנים

ד.ה. זי איז ניט בַאהַאלטן און פַארדעקט  –א) השגחה פנימית: די השגחה איז בגילוי 
ם ַאז זי איז לויט דער דורך לבושי הטבע. און בנוגע צו דער השגחה זָאגט דער רמב"

דביקות פון שכל האדם באלקות, און ביי דצ"ח און רשעים איז ניטָא די השגחה (אין ַאן  
 נָאר אויפן כללות המין);  –אופן פרטי 

ב) השגחה חיצונית: די השגחה איז מלובש בהעלם אין לבושי הטבע וכיו"ב. און די 
 ת הבעש"ט).השגחה איז פַארַאן אויף ַאלע נבראים (מתאים לשיט

... הגם ַאז ווען ַא איד איז ניט עושה רצונו של מקום איז די השגחה אויף אים ע"ד ווי  
  –די השגחה אויף אוה"ע, ַא השגחה חיצוניות, ווָאס איז מלובש אין לבושי הטבע כנ"ל 

פונדעסטוועגן, איז דָא ַא חילוק עקרי צווישן דעם אופן ההתלבשות אין דער השגחה אויף 
 ון להבדיל אויף אוה"ע: אידן א

ביי אוה"ע, וויבַאלד זייער יניקה וחיות איז פון בחי' חיצוניות, שם אלקים (בגימט' 
הטבע), זיינען זיי בעיקר אונטערגעווָארפן צו דרכי הטבע; און במילא איז די השגחה אויף 

ין זיי מלכתחילה נָאר פון שם אלקים, פון דער מדריגה אין אלקות ווָאס איז מלובש א
 דרכי הטבע כו';

דַאקעגן ביי אידן, ווָאס זייער חיות איז פון שם הוי', איז די השגחה פרטית אויף זיי 
 , ווָאס איז ַא פנימיות'דיקע און גלוי'דיקע השגחה. 32בעצם פון "שם הוי' עצמו" 

 
תעשה כאן: "וראה ג"כ [נוסף למ"ש בדרך חיים הנ"ל] אוה"ת וירא . . ד"ה צהר  26בהערה  31
 תרע"ג.
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און דָאס ווָאס די אידן ווָאס זיינען ניט עושין רצונו של מקום איז די השגחה פרטית 
ח"ו די השגחה   נסתלקאויף זיי בהעלם אין לבושי הטבע, מיינט עס ניט ַאז לגבי זיי ווערט 

ווָארום אין וועלכן מצב אידן זָאלן זיך געפינען זיינען זיי ַאלעמָאל "עם  –פון שם הוי' 
הוי' נָאר די השגחה איז פון "שם  –(דבין כך ובין כך בני הם)  33שם הוי'"קרובו לגבי 

" ווי זי איז מתלבש אין שם אלקים . . און דעריבער קען מען דורך התבוננות בשכלו עצמו 
ַאז ס'איז ַא השגחה פרטית און (דורכדעם ווערט זי  34דערגרונטעווען זיך און דערקענען 

פון יעדע אידן, אויך פון די ווָאס זיינען ניט "עושים רצונו  אויך) גלוי' על כל פרט ופרט 
 כו'". עכ"ל. 

משם היינו, ש"השגחה פרטית" על מיני דצ"ח, וגם על אוה"ע שבמין המדבר גופא היא 
ומלובש בדרכי הטבע. ו"השגחה פרטית"   בהעלם" שבאה חיצונית, שהיא השגחה "אלקים

. ואפי' ה"השגחה פרטית" וגלוי' " פנימית על בנ"י היא מ"שם הוי' עצמו", שהיא "השגחה
, "השגחה פנימית", אלא כפי בעצם משם הוי' היא גם  –על בנ"י שאינם עושין רצונו וכו' 
 ההשגחה עליהם היא בהעלם.  ולכן ששם הוי' מתלבש בשם אלקים, 

ועכ"פ רואים, שנוסף להחילוק באופן גילוי ההשגחה פרטית שבין בנ"י ואוה"ע מצד  
וכמ"ש בתרס"ג שההשגחה על בנ"י היא משם הוי' ולכן היא בגילוי וכו',  ( עצם מהותם

הנה בלקו"ש שם מוסיף  –משא"כ ההשגחה באוה"ע היא משם אלקים שבא בהעלם) 
 וכו'. באופן הנהגתםשעד"ז הוא החילוק בבנ"י גופא שתלוי 

ן באופ) ונוסף להחילוקים בין הנבראים בבחי' ההשגחה והידיעה הזו דבחי' ממכ"ע 3
ידיעה  דערדווקא פון הנה לפנ"ז בלקו"ש חי"ח שם מוסיף גם, כנ"ל, ש" –ההשגחה  גילוי

 ". לפי מעשה התחתוניםבדרגות שונות  ענין פון שכר ועונש[ווערט] נמשך דער 
תלוי בהנהגת ההשגחה והידיעה הזו דבחי' ממכ"ע בחי'  גילויהיינו, שבנוסף שאופן 

שכר  – השפע והחיות עצמה גם (כמות ואיכות)האדם, הנה במעשה התחתונים תלוי 
 ועונש וכו'. 

הן   –שכל ענין של שינוים והתחלקות בה"השגחה פרטית" גופא  –ונקודת הענין 
(כמו בין בנ"י  מהותם בעצםההשגחה בנבראים מצד חילוקם  גילוי החילוק באופן

ח"ו לא) והן  (עושין רצונו של מקום או במעשה והנהגת האדםולהבדיל אוה"ע) או התלוי 
 –התלוי במעשה והנהגת האדם (שכר ועונש וכיו"ב)  בהחיות עצמההחילוקים ושינויים 

 
 . ועד"ז בד"ח שם. ד"ה צהר תעשה תרע"ג".ד"ה והנה נת"ל תרס"גכאן: " 32בהערה  32
 כאן: 33בהערה  33
 . וראה ד"ה צהר שם...ד"ה והנה נת"ל שם –ל' המאמר "

ואף שבד"ח שם כ' דהשגחה הפנימית הוא כשעושין רצונו כו', ובד"ה צהר שם: וגם בירידת 
נלפענ"ד שזהו  –ב לשם הוי' ע"י התומ"צ . . ועי"ז הם עם קרובו כו' הנשמות למטה ה"ה בבחי' קירו

 של הנשמה". הגלוייםההשגחה בכחות  לגילוירק בנוגע 
כאן: "להעיר מד"ה צהר שם: רק נש"י יודעים ומשיגים כו' שהכל הוא השפעה  35בהערה  34

ה אלקית בהנהגת אלקית כו' כאשר משים לבו ודעתו לזה יכול לראות בראי' חושיות ממש ההשגח
 העולם".

קען מען דורך התבוננות בשכלו דערגרונטעווען זיך ולהעיר, שבפנים השיחה כאן אומר רק "
פון און דערקענען ַאז ס'איז ַא השגחה פרטית און (דורכדעם ווערט זי אויך) גלוי' על כל פרט ופרט 

ה יכול לראות בראי' כאשר משים לבו ודעתו לז". אבל בד"ה צהר שם הלשון הוא ש"יעדע אידן
" (דכוונתו בפשטות היא לא ההנהגה עם בנ"י בהנהגת העולםחושיות ממש ההשגחה אלקית 

 " בכלל.העולם, אלא) "ההשגחה אלקית הנהגת בעולם
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, בחי' הידיעה באופן ד"התלבשות"  דממכ"עכ"ז הוא דוקא בבחי' ההשגחה והחיות 
 . 35ו"יודע" 

 באופן שווההיא  –(ורק ההשגחה, הידיעה והחיות דבחי' סוכ"ע, בחי' "גלוי וידוע" 
 בכל פרטי הבריאה).

ו"כ מובנים  כ –בפשטות ועפ"י דא"ח  –גופא  סיכום: במושג "השגחה פרטית" .ו
 וענינים

 מכל הנ"ל נתברר ונתבהר שבמושג "השגחה פרטית" ישנם כו"כ מובנים וענינים: 
. ובזה גופא ב' שיטות הפרט עלבמובן שהקב"ה משגיח גם  . "השגחה פרטית"1

 כללית: 
גמול,  -א) שיטת חכמי ישראל עד הבעש"ט שרק על פרטי מין המדבר, שהם בעלי

 ב)"השגחה פרטית" הזה בכדי לגמול להם לפי מעשיהם. כביכול  יש ("צורך"
פרטי  דכלב) שיטת הבעש"ט שיש "השגחה פרטית" גם על פרטי מיני דצ"ח, "

דתנועה פרטית דנברא פרטי הרי . .  ועות הנבראים למיניהם הם בהשגח"פ מהבורא ית'תנ
יש לה יחס כללי לכללות כוונת הבריאה... תנועה אחת של דשא פרטי משלים הכוונה  

חיות הנברא השגח"פ הלזו היא . ובזה גופא גילה הבעש"ט ש"העליונה בענין הבריאה"
 ".וקיומו 

הפרט, היא גם בנוגע לבחי' ההשגחה   עלן זה, השגחה במוב וענין "השגחה פרטית"(
של הבריאה (ורק   על כל פרטוהחיות דסוכ"ע היא  פ" השגחשהרי גם  – דסוכ"עוהחיות 

 ההשגחה דבחי' סוכ"ע הוא שווה בכולם).  שאופן 
ושונה בכל נברא. וענין  פרטית היא  שאופן ההשגחה. "השגחה פרטית" במובן 2

. ובזה גופא ב' פרטים  דממכ"עוא רק בבחי' ההשגחה "השגחה פרטית" במובן הזה ה
 וענינים כלליים: 

בכל נברא ונברא לפי החילוק ביניהם   בעצםא) החילוקים ב"השגחה" שמשתנה  
 , כמו נבראים עליונים ותחתונים, בנ"י ולהבדיל אוה"ע וכיו"ב. עצם מהותםמצד 
והן השינוי  החיות עצמההן השינוי ב –ב) החיות ו"השגחה" שמשתנה בכל נברא  

הנברא (אם עושין רצונו של מקום או ח"ו לא, שכר  הנהגתמצד  –החיות  גילויבאופן 
 . ) ועונש וכיו"ב

", שמשתנה לפי פרטיתב"השגחה  זהומובן, שהתפיסת מקום של הנבראים שבענין 
" שתלוי בחילוק בין הנבראים מצד פרטיתב"השגחה , היא עוד יותר ממעשה התחתונים

 .ברצונו ית' , שהקב"ה מהווה ומחי' אותם כך מהותם עצם

ע"פ המבואר בדא"ח, לכאורה ברור, דענין . מ"ש הרבי "1ועפ"י כל הנ"ל יתבהר  .ז
ידיעה  , והרי בסש"ב פמ"ח מפורש "ההתהוות וענין ההשגח"פ הם במדרי' שונות 

 
על בנ"י  –ומ"ש בתרס"ג ובלקו"ש כנ"ל שההשגחה על בנ"י ועל אוה"ע היא מב' בחי' שונות  35

(שלכן היא בהעלם)  משם אלקיםא בגילוי) ועל אוה"ע היא (שלכן הי משם הוי'היא השגחה פנימית 
– 

(לא בהחיות עצמה  אלוהנה כ"ז היא בבחי' האור דממכ"ע גופא. וכמ"ש שם, שגם חילוקים 
הוא בבחי'  –שתלוי אם ההשגחה היא משם הוי' או משם אלקים  –ההשגחה  גילויאלא) רק באופן 

 דוקא. דבחי' ממכ"עהחיות וההשגחה 
 לכל פרטי הנבראים. באופן שווהורק ההשגחה והידיעה דבחי' סוכ"ע היא 
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. איך אפשר 2". והתהוותו מאין לישהארץ כולו  זו היא חיות כל עובי כדור
השפע   אינו "להשוות" בין מ"ש בד"ה ארדה נא שבפלח הרמון שענין ד"השגחה" 

שההשגחה שעל הנברא העולמות" עם מ"ש בתרס"ג  והתהוות חיות לצורך ש"
 . זהו חיותו

 ואחרי הבירור הנ"ל, יתבהרו כמה ענינים בפשטות: 
מה שהרבי מביא כמה ראיות  פ" השגחמקונטרס  א. הובא לעיל סוף סעיף 1

שיחזיקו בשיטה דההתהוות היא בכל רגע.  אפשר. . דהאומרים דאין השגח"פ בדצ"ח "
ראל הנ"ל אין הכרח כלל לומר דחולקים על שיטת הבעש"ט בענין דדברך וכל גדולי יש

ע"פ המבואר בדא"ח, לכאורה ברור, דענין ". והראי' הרביעית שמביא שם היא: "נצב
. והשגח"פ ענינה שינוים ותלוי' בשכר ועונש, ההתהוות וענין ההשגח"פ הם במדרי' שונות

הדבר, ענינה התהוות מאין ליש שרק ידיעה שלאחר המעשה ד"ת. משא"כ התהוות וקיום 
הוא לבדו בכחו ויכלתו כו', קיום הישנות, סוכ"ע, אלא שבא ע"י ממכ"ע כו'. ועיין בפלח  

 " בהפרש שבין ענין ההתהוות וענין ההשגחההרמון ד"ה ארדה נא ס"ט מ"ש 
, בפעם הראשונה(ובד"ה ארדה נא שם מבאר שלא רק ש"השגחה" אינו ענין ההתהוות 

. ובלשונו שם: "א"א לומר כפשוטו שתחילת תמידיתאלא גם לא הענין דהתהוות 
התהוותם נק' בשם התהוות ואח"כ קיומם הוא ע"י השגחה שלו, דבאמת מחדש בטובו 
בכל יום תמיד מע"ב, ולא דוקא בכל יום רק בכל עת ורגע מתהווין מאין ליש בבחי' חידוש 

 גמור"). 
" אין כוונתו חיותו  זהושההשגחה שעל הנברא "ג "אפי' את"ל שמ"ש בתרסולכאו' (

אבל) "בסש"ב פמ"ח" שמציין בתרס"ג   – 36הנברא מאין ליש התהוותשההשגחה היא גם 
ידיעתו ית' מקפת כל שם, והרבי בעצמו מביאו משם בקטע שלאח"ז (כדלקמן), מפורש ש"

ידיעה זו היא  .  . עובי כדור הארץ וכל אשר בתוכו ותוך תוכו עד תחתיתו הכל בפועל ממש
". הרי, שיש בחי' ידיעה והשגחה,  והתהוותו מאין לישחיות כל עובי כדור הארץ כולו 

 " הנברא מאין ליש?!התהוותדבחי' סוכ"ע, שהיא אכן ענין "
 אבל עפ"י הנ"ל זה מובן בפשטות:

הנברא מאין ליש (שגם השגחה זו היא  התהוותבחי' הידיעה וההשגחה שהיא (חיות ו)
. דסוכ"עהיא בחי' הידיעה וההשגחה  –ופרט)  על כל פרטרטית" במובן שהיא "השגחה פ

 – דממכ"עהיא בחי' ההשגחה  כאן אבל הענין ד"השגחה פרטית" עלי' מדבר הרבי 
השגח"פ  עצמו: " כאן , ובלשון הרבי לפי מעשה הנברא" שתלוי ומשתנה פרטית "השגחה 

 . "עת תחתוןשה דותלוי' בשכר ועונש, ידיעה שלאחר המעענינה שינוים 
עד גילוי הבעש"ט, שקטע זה  חכמי ישראל שזהו תוכן הענין ד"השגחה פרטית" בדברי 

 –ב"השגחה פרטית" שאינה סתירה לענין דהתהוות כל רגע וכו'  שיטתםהוא חלק מבירור 
גמול יש ("צורך"  -שהם בעלי  במין המדבר(שלכן סברו שרק  לגמול לנברא לפי מעשיו 

ב)"השגחה פרטית" משא"כ במיני דצ"ח, כנ"ל). וזהו גם תוכן הענין ד"השגחה"  כביכול 
כשמבאר ההפרש בין הענין ד"התהוות"   שבפלח הרמון בס"ט בד"ה ארדה נאשמדובר 

אשר בהשפעה  וכמו שמבאר שם בעצמו, שמדובר ב"השגחה" ושפע " –והענין ד"השגחה" 
 דייקא".לפי ערך מעשה התחתונים ילוקי מדריגות זאת יש כמה ח

 
" כוונתו חיותו זהושההשגחה שעל הנברא שמ"ש בתרס"ג " 28ובפרט עפ"י משנ"ל בהערה  36

' ההשגחה דממכ"ע. והרי בפשטות הענין שההשגחה היא גם ההתהוות הנברא מאין ליש גם לבחי
 הוא רק בבחי' ההשגחה דסוכ"ע, כפירוש הפשוט בסש"ב שם.
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מענין "ההתהוות   שונה, שבבחי' ממכ"ע, היא במדריגה זו ו"ברור" שענין "השגחה" 
התהוות וקיום הדבר, ענינה התהוות מאין ליש שרק הוא לבדו בכחו ויכלתו כו', קיום 

 ."כו' 37הישנות, סוכ"ע, אלא שבא ע"י ממכ"ע
"ט הנה גם בחי' שינויים בבחי' החיות של בחי' השג"פ  (ובאמת, לפי חידוש הבעש

 זה באופן את הנברא מאין ליש ברגג זה  מהווהבאופן שהקב"ה  בפועל מתבצעיםדממכ"ע 
 ).כ דוקא. ראה לקמן סעיף

והנה בסיום , כותב הרבי: "פ"השגח. בקטע שלאח"ז, שבזה מסתיים כל הקונטרס 2
המשך ר"ה רס"ג כ' שההשגחה שעל הנברא זהו חיותו, ומציין לסש"ב פמ"ח (אף ששם לא  

נא דגם שם משמע דהשגחה וידיעה  נזכר אלא הל' ידיעה. ולהעיר מתו"א ד"ה ארדה 
שייכים זל"ז וז"לז), וכמו שיש חיות כללי ופרטי, מסוכ"ע וממכ"ע, כן יש השגחה כללית,  

(עיג"כ ד"ה ע"כ   שבזה כל הנבראים שווים, והשגח"פ שבה בנ"י במעלה לגבי או"ה וכו'.
ולהשוות ב' ויל"ע בזה ). [נעתק לעיל]  38יאמרו תרצ"ו הובא הל' בתחילת רשימה זו

 ".המאמרים
 הרמון ד"ה ארדה נא ס"טהמאמר בפלח  –לכאו', כוונת הרבי ב"ב' המאמרים" היא 

 .39סיום המשך ר"ה רס"ג הנ"ל בקטע שלפנ"ז ו
אין כוונתו שיש להשוות מ"ש  –וי"ל שמ"ש הרבי "שיל"ע בזה ולהשוות ביניהם" 

שבין  הפרשא שיש "עם מ"ש בד"ה ארדה נ שההשגחה שעל הנברא זהו חיותו,בתרס"ג 
שההשגחה שעל הנברא זהו הרי בתרס"ג כתוב רק " ", שענין ההתהוות וענין ההשגחה 

 – 40" הנברא?התהוות", ולא מפורש כלל שההשגחה היא (גם) "חיותו 
 והתהוותחיות לצורך אלא כי בד"ה ארדה נא בפלח הרמון שם מבואר שגם השפע ש"

לעיין ולהשוות מ"ש ב"מאמר" זה עם מ"ש ענין ד"השגחה". ובמילא יש  אינו העולמות" 
ב' מדריגות  –, ובזה גופא זהו חיותושההשגחה שעל הנברא בכללות ה"מאמר" תרס"ג 
 חיות כללי וחיות פרטי וכו'.

 :להשוות ב' המאמרים" בפשטותועפ"י כל הנ"ל יש "
השפע הנמשך  זהו  –תוכן הענין ד"השגחה" שמדובר בד"ה ארדה נא שבפלח הרמון 

לפי ערך מעשה אור . . אשר בהשפעה זאת יש כמה חילוקי מדריגות  תוספות "בבחי'
" (ש"בשפע זאת חיות והתהוות העולמותלצורך השפע "  אינו דייקא". ושפע זה התחתונים 

כי מוכרח השפעה זאת כי בלעדה  תוניםמצד מעשה תחלא יהי' בה תוספות או גירעון 
 יחזרו כל העולמות לאין ואפס ממש").

לפי  אבל בתרס"ג, לא מדובר כלל על ענין ד"ההשגחה" והשפע הזה שנמשך ומתחלק 
שבאה בהתחלקות  דממכ"ע(שכר ועונש וכיו"ב). שאפי' בבחי' ההשגחה  מעשה התחתונים

ראים (כמו בלקו"ש חי"ח, כנ"ל) אלא הנב בהנהנתלא מוזכר שם השינויים שבזה שתלוי  –

 
 .26עי' גם מ"ש בזה בהמשך תרס"ג גופא שנעתק לעיל הערה  37
 ".וקיומו והשגח"פ הלזו היא חיות הנבראולכאו' כוונתו למ"ש שם: " 38
" בא כאן לא בסוגריים. ועדיף לומר ויל"ע בזה ולהשוות ב' המאמריםשהרי המשפט " 39

שהוזכר בסיום קטע שלפנ"ז לא בסוגריים (והחילוק בפלח הרמון שכוונתו למאמר ד"ה ארדה נא 
בין מ"ש בסיום המשך ר"ה תרס"ג למאמר ההוא בולט), מלומר שכוונתו למאמר שהוזכר בקטע זה 

 ). ד"ה ע"כ יאמרו תרצ"ואו תו"א ד"ה ארדה נא ( בסוגריים
" ולא "התהוות" חיות" רקדמשמע דמ"ש בתרס"ג  36-ו 28ובפרט עפ"י משנ"ל בהערות  40

 , דקאי שם גם על בחי' ההשגחה דממכ"ע.בדוקאהוא 
ובכלל, בכל הביאור בתרס"ג בענין ב' המדריגות ב"השגחה", לא מוזכר "התהוות" אלא 

 "חיות".
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. וענין "ההשגחה" עלי' מדבר בתרס"ג עצם מהותםההתחלקות שבזה בין הנבראים מצד 
 והנבראים. העולמות חיות לצורךהוא אכן 

  קונטרס השגח"פומעתה ניגש לבאר בדא"פ השקו"ט של הרבי בתחלת  .ח
המדובר ע"ד ש" בנדו"ד בביאור מ"ש ריש פ"ב דשער היחוה"א. הרבי מתחיל וקובע

שיש מינים כופרים   בכללהיינו ענין ההשגח"פ . .  השגח"פ בשהיחוה"א רפ"ב
". ביאור "ענין ההשגח"פ בכלל" שהמינים כופרים בה,  באפשריותה בזה, וגם 

 ". באפשריותהומנ"ל שכופרים גם  

בנדו"ד בביאור   קונטרס השגח"פומעתה ניגש לבאר בדא"פ השקו"ט של הרבי בתחלת 
 "ב דשער היחוה"א. מ"ש ריש פ

, היינו 41המדובר ע"ד השגח"פ בשהיחוה"א רפ"ב ואגה"ק סכ"ההרבי מתחיל וקובע ש"
 ".באפשריותהמינים כופרים בזה, וגם  42שיש  בכללענין ההשגח"פ 

פרטית" כאן, שעליו דברו הכופרים בה ר"ל, הוא (לא   השגחההנה מובן שהפירוש "
הפיקוח על הנבראים וניהולם.   –במובן של חיות והתהוות הנברא אלא) במובנו הפשוט 

היינו ענין ההשגח"פ . . המדובר ע"ד השגח"פ בשהיחוה"א רפ"ב וע"ז כותב הרבי: ש"
 ". ים כופרים בזהשיש מינ  –הענין הכללי שהקב"ה משגיח על נבראים ומנהלם  –" בכלל

שזוהי הנפק"מ הגדולה בין המאמינים ל"מינים" אלו. יהודי מאמין שהקב"ה הוא 
 – המפקח המנהל והמנהיג של העולם

 
כנודע מ"ש הבעש"ט ז"ל ע"פ לעולם ה' דברך נצב בשמים שצירוף ווז"ל באגה"ק שם: "... 41

אותיות שנבראו בהן השמים שהוא מאמר יהי רקיע כו' הן נצבות ועומדות מלובשות בשמים לעולם 
להחיותם ולקיימם ולא כהפלוסופים שכופרים בהשגחה פרטית ומדמין בדמיונם הכוזב את מעשה 

ותיו כי כאשר יצא לצורף כלי שוב אין הכלי צריך לידי ה' עושה שמים וארץ למעשה אנוש ותחבול
 ...". הצורף שאף שידיו מסולקות הימנו הוא קיים מעצמו וטח מראות עיניהם

) 2) נק' "פלוסופים" ולא "מינים" כמ"ש כאן, 1ולהעיר, שישנם כאלו שמדייקים שמזה ששם 
ששם מדובר ע"ד  –ה" " ולא גם "באותות ומופתי התורשכופרים בהשגחה פרטיתומוזכר רק "

כפירה אחרת מהמדובר בשער היחוה"א פ"ב, כזו שלא נק' "מינים" (וכן ה"תשובה" שם היא 
 אחרת, בהתאם לחילוק בכפירה).

מ"ש בשער היחוה"א פ"ב ואגה"ק סכ"ה,  מדמהאבל מזה שהרבי בקונטרס השגח"פ כאן 
כופרים בזה, וגם  מיניםשיש  לבכלענין ההשגח"פ . .  המדובר ע"ד " בב' המקומותוכותב בפירוש ש

כנ"ל. ובפרט שהרבי כותב  דלאברור  –" עזב ד' את הארץולכן לדעתם עכצ"ל . .  באפשריותה
", שזה קאי גם על המדובר באגה"ק ענין הנסיםגם באפשריות  כופריםמטעם זה גופא בפירוש ש"

 סכ"ה.
". מיןוכו'", פרש"י " פילוסופאולהעיר ממ"ש בשבת קטז, סוף עמוד א' על מ"ש בגמ' "ההוא 

ובתוס': "מין כדפי' בקונטרס. ורבינו שמע [מיהודי אחד שבא מארץ יון ואמר] דבלשון יון פלוספוס 
הוא דוד החכמה. ואית דגרסי פילא סבא והוא לשון לצון שחוק כדאמר באיכה רבתי דפלי ביהודאי 

 ירוש ששחק ונתלוצץ".פ
[ולהעיר, שעפ"י מה שהעירו המו"ל בספר אגרות ק' לכ"ק אדמו"ר הזקן על אגרת מ"ה שם 
(שזוהי אגרת סכ"ה הנ"ל), שלפי ההשערה ששער היחוה"א נכתב ע"י אדה"ז לפני ספר התניא 

 בשער היחוה"א[והרבי מקבל השערה זו, כמ"ש בכ"מ], יוצא שענין הנ"ל כתב אדה"ז לראשונה 
 ומשם העתיקו לתוך אגרת סכ"ה].

מינים כופרים בזה" משמע ששיטה זו אינה שיטת כללות ה"מינים". וכמ"ש  שישמלשון " 42
פ "ית' לא מאפשר השגח שרוממותו ואחדותוטעה) ששיטה זו בנוי' על סברתם (המו ידלקמן סעיף 

 וכו'.
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שהרי גם החכמי ישראל עד הבעש"ט שסברו שבמיני דצ"ח אין "השגחה פרטית", הרי:  
ת",  א) מודים כמובן, וזה א' מי"ג עיקרי אמונה, שבמין המדבר יש "השגחה פרטי

שהקב"ה מפקח על כל א' בפרט ועניניו וכל עניניהם מנוהלים בגזירתו ית'. ב) אף שסברו 
 .המין  כללותשל דצ"ח, אבל סברו שיש "השגחה" על  האישיםשאין "השגחה" על 

 ועוד: 
  לא הוא לא כי זה  –זה שחכמי ישראל סברו שאין השגחה על האישים של מיני דצ"ח 

 גמול, כנ"ל. -" בזה, כי אינם בעליאין צורךח"ו אלא כי (לדעתם) "  אפשרי
אין שום דבר הווה במקרה בלתי כוונה והשגחה אלקית,  "ויתירה מזו: גם לדעתם 

שאפי' מדרי' המקרה מיוחסת לו ית', כי הכל מאתו כדכתיב והלכתי עמכם בקרי, הרי 
ח מ"ש בשומר אמונים). דזה גופא שבמיני דצ" א" (כמ"ש לעיל בסעיף ה פרטיתבהשגח

 .43", הוא ב"השגחה פרטית" ולא בגזירת השי"ת במקרה גמורענין אישיהם הוא "
מפוקח ומנוהל ע"י הקב"ה. אלא  שכל העולם ומלואוונקודת הענין: כל יהודי מאמין 
של מיני דצ"ח  האישיםברצונו לעניני  נותן שהקב"הבזה גופא יש חכמי ישראל שסברו 

 להתנהל "במקרה". 

", וסוברים שהעולם אינו מפוקח בכללאבל מינים אלו כופרים ר"ל "בהשגחה פרטית 
 : בכלל מנוהל ומונהג ע"י הקב"ה 

. ב) כופרים אפי' ב"השגחה  המדברא) כופרים גם ב"השגחה פרטית" על פרטי מין 
אלא גם לא  הפרט שבמין מיני דצח"מ. היינו, לא רק שאינו משגיח על  כללותפרטית" על 

בעוה"ז (וזיל בתר  דבר שום. ולדעתם אין הקב"ה משגיח ומנהל הפרטי  המין כללות על 
שזהו השפלה, וגם  . . יח גם בעולמות השפלים אי אפ"ל שמלובש ומשג" –טעמם המוטעה 

המינים השונים שבעולמות השפלים "זהו   כללותשהרי גם ההשגחה על  –" יפעול רבוי 
 "). וגם יפעול רבוי  השפלה,

 [ובאמת, חומרת כפירת ה"מינים" בנדו"ד הוא עוד יותר: 
ל וזאת למודעי דגם לדעות הנ"דהנה הובא לעיל מ"ש הרבי בקונטרס בהמשך שם "

השגח"פ ענינה שינוים ד" – אין בדצ"ח  פרטית ההשגחדוקא ] חכמי ישראל עד הבעש"ט[
אבל  –" (כמ"ש בסוף הקונטרס, כנ"ל) ותלוי' בשכר ועונש, ידיעה שלאחר המעשה ד"ת

 ".הוא כל הפרטים ופרטי פרטיות יודע
פרטית" אלא גם   בהשגחהכופרים לא רק "משמע בפשטות שאבל ה"מינים" בנדו"ד 

 את הנבראים.  יודעבזה שהקב"ה 
כי העולם   ואומרים(וראה גם מ"ש הרמב"ן שמות יג, טז: "מהם כופרים בעיקר 

-ואמרו איכה ידע א הפרטית בידיעתו קדמון, כחשו בה' ויאמרו לא הוא, ומהם מכחישים 
שלא  44םויעשו אדם כדגי הי שיודו בידיעה מכחישים בהשגחהל ויש דעה בעליון, ומהם 

ל בהם ואין עמהם שכר או עונש, יאמרו עזב ה' את הארץ". הרי שמבין -ישגיח הא
הכופרים גופא ישנם שכופרים רק "בהשגחה", ש"עזב ה' את [השגחת] הארץ", אבל מודים 

 בידיעה. ויש כאלו הכופרים אפי' בידיעה). 

 
 .4ראה לעיל הערה  43
וכו'. ואכ"מ.  הים דגיגם על  פרטיתולהעיר, ששיטת הבעש"ט היא שיש השגחה (וגם)  44

מ"ש הצ"צ ברשימות על תהלים שממ"ש "בחולין פא"ט דס"ג ע"א  17וראה מה שהובא לעיל הערה 
 ולעשות נקמתך בדגתשזמנת שלך לשפוט . .  יוחנן כי הוה חזי שלך אמר משפטיך תהום רבהרבי 
תשובה לדברי האומרים שהשגחה פרטית אינו רק אדה"ז "א ביה להמית המזומנים למות" הים

 כו'".ם שגחיואף פרטי הדגים משהרי  ,במין האדם
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הפילוסופים נלאו ": כאןלשם שהרבי מציין " תו"א רד"ה ארדה נאוכמ"ש בפירוש ב" 
להשיג ענין ההשגחה פרטית כמו אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו 

הש"י  ידיעת  שהוא ית' יחיד ומיוחד אחד האמת וא"כ איך יתכן כיוןמלמעלה דקשה להם 
גם עצם  ". היינו, שוההשגחה פרטי' לתת דעתו על ענינים רבים שהרי זה בחי' רבוי הפרטים

בחי' ריבוי. ומזה שהרבי מציין כאן לד"ה ארדה נא הנ"ל, משמע   –לדעתם  –הידיעה פועל 
 כאן כופרים גם בידיעה ר"ל]  שלומד שהכופרים "בהשגחה פרטית"

שעזב את השגחת  –ונקודת הענין: מינים אלו סוברים ר"ל ש"עזב ה' את הארץ" 
לא רק שעזב  ובאמת, לדעתם, [; העולם אינו מפוקח ומנוהל בכלל ע"י הקב"ה בכלל הארץ

" לו בכלל ר"ל, וכדלקמן מודעהארץ, אלא עזבו לגמרי ר"ל עד שאינו " השגחתה' את 
 ].ידסעיף 

 ועוד ועיקר: 
גם אלא כופרים " בפועל פרטית בכלל"הרבי מוסיף שלא רק שכופרים ב"השגחה 

שכופרים גם  –ועד"ז כותב בנוגע לכפירתם "באותות ומופתי התורה"  ",באפשריותה
 (וממשיך לבאר סברתם  שכופרים גם באפשריותה וכו'), וכדלקמן. באפשרותם

יא בהשגחה פרטית וכו'" בנדו"ד הכופרים ה"שיטת ויש לבאר מנ"ל לרבי לפרש ש
 ואותות ומופתים? פ"השגח " באפשריותגם " שיטת אלו הכופרים

שהרי אף שמצינו בדא"ח שיטה כזו, וכמו שהרבי מציין כאן גופא, אבל מנ"ל שהכוונה 
בהשגחה פרטית והרי לכאו' במילים "הכופרים בשער היחוה"א היא לשיטה זו?  כאן 

שהם כופרים בהשגחת והנהגת הקב"ה על העולם  זה ובאותות ומופתי התורה" רואים רק 
 "?באפשריותהבפועל ולא שכופרים גם "

שמודים שכל הבריאה היא בדבר ד' בפשטות היו יכולים לומר שכיון שמדובר באלו "
בכללות רים , אינו מובן כלל מדוע כופברא את העולם מאין ליש", שהקב"ה מאין ליש

 . לא אפשריאותות ומופתי התורה"?! ועכצ"ל שלדעתם זה ו "השגחה פרטיתהענין ד
 אבל אולי י"ל יותר מזה: 

 מכללות הענין דהתהוות תמידית דהנה, כמו שלומדים בפשטות ה"תשובה" 
שמכיון שמוכרח לומר שהקב"ה מהווה תמיד  –בהשגחה פרטית וכו'", היא ל"הכופרים 

 נברא מאין ליש, הרי זה כולל במילא גם את ה"השגחה" עליו וכו'.את כללות מציאות ה
  אינה שהענין דהתהוות תמידית  פ" השגחאבל כבר הובא לעיל מ"ש הרבי בקונטרס 

, ולכן גם החכמי ישראל שסברו שאין בפועלאת הענין דהשגחה פרטית וכו'  מכריחה
ה' דברך נצב   במיני דצ"ח אפשר שיחזיקו בשיטת הבעש"ט בענין "לעולם פ"השגח 

 בשמים", הענין דהתהוות תמידית.
כפירת הכופרים בנדו"ד היתה רק "בהשגחה פרטית ובאותות ומופתי התורה"  כלואם 

שמדמין "טועי' בדמיונם הכוזב אינו מובן מה שאדה"ז מכריח ש"כופרים" אלו  – בפועל
וכו'", שכופרים בהתחדשות תמידית  מעשה ה' עושה שמי' וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו

 הענין דהתהוות תמידית וכו'?" לשיטתם ע"י הכרח תשובהאינו מובן ה"וכו', ובמילא 
, שסברו רק שאין "השגחה פ"השגח ב חכמי ישראלואף שהרבי מדבר שם בנוגע לשיטת 

 –   בכללפרטית" במיני דצ"ח, במובן הנ"ל, והמינים (להבדיל) כופרים בהשגחה פרטית 
 מתהווה כעתשל הבריאה שאע"פ שהוא  אחדבל ממנ"פ: אם אפשר לומר אפי' על פרט א

הרי אפשר לומר אותו דבר (ח"ו)  –" השגחהמאין ליש ע"י הקב"ה אי"ז מכריח שיש עליו "
בנוגע לכל דבר בעולם והעולם בכלל, שלמרות שהוא מתהווה תמיד מאין ליש ע"י הקב"ה 

 ? אבל אין עליו "השגחה"
בהשגחה פרטית ובאותות ומופתי כן מפרש הרבי ששיטת "הכופרים ואוי"ל של

השגחה  באפשריותהיא שיטת הפילוספים שנת' בדא"ח במק"א שכופרים גם התורה" כאן 
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כי רק אם זוהי שיטת הכופרים כאן יובן מה שאדה"ז מכריח  –פרטית והנסים 
וארץ למעשה אנוש שמדמין מעשה ה' עושה שמי' "טועי' בדמיונם הכוזב ש"כופרים" אלו 

" לשיטתם בהמשך פ"ב דשער היחוה"א וכו'.  תשובהה"וכו'", ובמילא יובן גם  ותחבולותיו
 .יזכדלקמן סעיף 

ענין ההשגח"פ  ממשיך לבאר סברת מינים אלו הכופרים ב"לפני שהרבי  .ט
אף שמודים שכל הבריאה היא  מבאר הפלא שבזה: " –" באפשריותהוגם , בכלל

". ויש לבאר איך "מוכח מהתשובה  בדבר ד' מאין ליש, כדמוכח מהתשובה שם
 ".בדבר ד' מאין לישמודים שכל הבריאה היא ם" שהמינים "ש

וגם  , בכללענין ההשגח"פ ולפני שהרבי ממשיך לבאר סברת מינים אלו הכופרים ב"
אף שמודים שכל הבריאה היא בדבר ד' מאין ליש, " –מבאר הפלא שבזה  –" באפשריותה

 ".כדמוכח מהתשובה שם
" מוכח לא (רק) מכפירתם ד' מאין ליששכל הבריאה היא בדבר היינו, שזה "שמודים 

ובאותות ומופתי התורה ולא בעצם הענין שיש בורא עולם, אלא מוכח (גם)  פ" השגחרק ב
 "מהתשובה שם". 

דהנה במפרשי התניא שקו"ט האם "תשובת המינים" בפרק זה ע"י הוכחת הענין  
שאין מקום לכפירתם, או  להםעצמם, ולהוכיח  למיניםדהתהוות תמידית וכו' מכוון (גם) 

 שאין מקום לכפירה כזו. ליהודי המאמין , ולהוכיח טענתםרק להפרכת 
וכח, ש"התשובה שם" מ –מודים  המיניםומזה שהרבי מוכיח "מהתשובה שם" במה 

 מכוון (גם) אל המינים עצמם. 
וזה גם מובן ממ"ש הרבי בהערה על "שיעורים בספר התניא", בנוגע להראי' מקי"ס 
שאדה"ז מביא בהמשך הפרק, וז"ל (נעתק כאן מצילום גוכי"ק עצמו. המובא בחצי ריבוע 

 הוא לשון של כותב השיעור שעליו מעיר הרבי): 
[הראי' שמביא מקי"ס, הנה מאחר שהמינים] כופרים באותות ומופתי  –"בפשטות 

כ"א זהו מעין   –שהרי אומרים להד"ם  – אין זה מכוון אליהם התורה, כולל גם קי"ס, 
 איך שזהו פלא גדול וכו'...". עכ"ל.  –מאמר המוסגר, המבאר אליבא דאמת 

מכוון  זהק ש"אין דמזה שהרבי לא כותב שכללות ה"תשובה" אינה מכוון אליהם, ור
כולל מ"ש בחלק האחרון   –מובן שכללות "התשובה"  – מביא מקי"סשאליהם", הראי' 

אכן מכוון אל המינם  –של הפרק אחרי הראי' מקי"ס (ה"מעין מאמר המוסגר"), כדלקמן 
 עצמם. 

 ובמילא, ממ"ש ב"התשובה שם" אפשר להוכיח במה מודים המינים.

שכל הבריאה היא בדבר מוכח שהמינים מודים "וע"ז כותב הרבי ש"מהתשובה שם" 
 ".ד' מאין ליש

 ויש לבאר זה.
דהנה מ"ש אדה"ז בתשובתו על זה "שטועי' בדמיונם הכוזב שמדמין מעשה ה' עושה  
שמי' 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 

"אך טח מראות  –ם האלו מעשה שמים וארץ" כאשר יצא מידי הצורף כך מדמין הסכלי
עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו שהוא יש מיש רק שמשנה הצורה 

הי'  –והתמונה מתמונת חתיכת כסף לתמונת כלי למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין" 
 אפשר לפרש כך: 
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ליש" צריך הכח של "מאין  חידושגם המינים עצמם היו מבינים שכל דבר וענין שהוא 
המחדשו לחדשו תמיד וכו', וכמו המשל בגשמי הידוע מזריקת אבן מלמטה למעלה וכו', 
וזה "שמדמין מעשה ה' עושה שמי' וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו כי כאשר יצא לצורף 

אינו כלי שוב אין הכלי צריך לידי הצורף", הוא, כי חושבים שאופן מעשה שמים וארץ 
המהווה אותו תמיד, כמו  כח ם טועים ואומרים שאין הבריאה צריך את ג ולכן , מאין ליש

 כלי המיוצר ע"י הצורף, 
והכוונה במ"ש אדה"ז "אך טח מראות עיניהם ההבדל הגדול וכו'" היא, ש"טח מראות 

רק שמשנה הצורה והתמונה  הוא יש מיש. .  אנוש ותחבולותיו עיניהם" ההבדל ש"מעשה 
. .  וארץ שמיםלי" [שלכן אינו צריך עוד לצורף], ו"מעשה מתמונת חתיכת כסף לתמונת כ

 " [שלכן צריך הוא תמיד לכח המהווה].הוא יש מאין 
צריך תמיד את כח אין (היינו, ששורש טעותם הוא לא שדבר שנברא "יש מאין" 

) 45" (כזה מאין  יש"בריאה השאין  אלא טעותם היא –"את זה היו מודים – המהווה אותו
 . ותשובתם היא אשר הבריאה היא יש מאין).כח המהווה אותו שצריך תמיד את

אלא שאי"ז פירוש הנכון, וכמ"ש הרבי בפירוש שהמינים עצמם מודים שכל הבריאה 
"טועי'  כן היא יש מאין. היינו שהמינים מודים שהבריאה היא חידוש מאין ליש ואע"פ 

ותחבולותיו כי כאשר בדמיונם הכוזב שמדמין מעשה ה' עושה שמי' וארץ למעשה אנוש 
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
והכוונה במ"ש אדה"ז "אך טח מראות עיניהם ההבדל הגדול וכו'" היא, ש"טח מראות 

רק שמשנה הצורה   שהוא יש מישוש ותחבולותיו) (אנ מעשהעיניהם" ההבדל "שבין 
(שמים  למעשהוהתמונה מתמונת חתיכת כסף [שלכן אינו צריך עוד לצורף] לתמונת כלי 

 " [שלכן צריך הוא תמיד לכח המהווה].מאין  יש שהואוארץ) 
מהתשובה  כדמוכחשמודים שכל הבריאה היא בדבר ד' מאין ליש, ומלשון הרבי "

 לפרש כאופן הא'.  שאא"פשמשמע ", שם
(ואוי"ל, דנוסף לזה שסגנון הלשון כאן מתאים יותר שאדה"ז לא בא לפתוח את 
עיניהם גם בזה אשר הבריאה היא מאין ליש, אלא רק שהיות שאופן הבריאה היא הרי (גם 

הנה אם שורש טעותם הוא  –ט שאי"ז ככלי המיוצר ע"י הצורף יש מאין הרי פשו לדעתם)
הנה לא   –שחושבים שהבריאה עצמה אינה יש מאין (כזה) שצריך התהוות תמידית 

 ". מראות עיניהם טח" רק בגלל זה ו"סכליםמתאים לקראם "
מדמין זה  כן ואע"פ  מאין  ישמשא"כ אם הם בעצמם מודים שהבריאה הוא חידוש של 

 טח , ו"ממש סכלותע"י הצורף שאינו צריך עוד את הצורף אח"כ, ה"ז  לכלי המיוצר
שלהם בזריקת אבן  בשר בעיניההבדל הגדול ביניהם...", והרי הם רואים  מראות עיניהם

 מלמטה למעלה שדבר שהוא חידוש והיפך הטבע צריך את כח המחדשו תמיד וכו'). 

 מאין ים שכל הבריאה היא ונוסף לכללות הענין שמוכח מהתשובה שם, שהמינים מוד
 בדבר ד'שמודים שכל הבריאה היא דמוכח מהתשובה שם " –, מוסיף הרבי עוד ענין ליש

שהמינים מודים לא רק שכל הבריאה היא " שם מהתשובה"". ויש לעיין מנ"ל מאין ליש
 ?!בדבר ה' יש מאין אלא גם שהיא 

לאחרי כללות  –ואולי הי' אפשר לומר שכוונתו למ"ש בחלק האחרון של הפרק 
יותר מקריעת ים סוף עד"מ שהוליך ה' הביאור איך שמעשה שמים וארץ "הוא פלא גדול 

 
היינו, שאולי מודים שהבריאה היא "יש מאין", אבל לא "יש מאין" כזה שמחייב להתהוות  45

תמיד ע"י כח המהווה (ואולי זה קשור לדעתם שההתהוות הוא בדרך עו"ע והוא ית' בערך 
 כזה). ו"התשובה" היא אשר הבריאה היא "יש מאין" ואפס המוחלט 47לעולמות, כדלקמן הערה 

 שצריך תמיד את כח המהווה אותו.
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שבהסתלקו' כח הבורא מן  עאכ"ו את הים ברוח קדים עזה כל הלילה ויבקעו המים . . 
ריך להיות כח הפועל בנפעל תמיד הנברא ח"ו ישוב הנברא לאין ואפס ממש אלא צ

 "והן הן בחי' אותיות הדבור מעשרה מאמרות שבהם נבראו וכו'". –להחיותו ולקיימו" 
מאמר דהנה כבר הובא לעיל מ"ש בהערת הרבי שכללות הראי' מקי"ס שם הוא "מעין 

במ"ש  מסתיים". דמזה מובן ש"התשובה" למינים ומה שמכוון אליהם אינו המוסגר
"והן הן בחי' אותיות  –י הראי' מקי"ס, אלא מ"ש אדה"ז אחרי הראי' מקי"ס אדה"ז לפנ

(גם)   מכוון לתשובת המינים וחלק זה  חוזר –הדבור מעשרה מאמרות שבהם נבראו וכו'" 
 . אליהם

מעשרה מאמרות שבהם נבראו וכו'",  והן הן בחי' אותיות הדבורוהרי מלשון אדה"ז "
ידועה,  –ותיות הדיבור מעשרה ממאמרות וכו' בא נבראו משמע שהמציאות שהנבראים 

שגם "כח  –, ומה שמחדש (להם) כאן הוא (רק) עצמם למיניםידוע גם  –ועפ"י הנ"ל 
] בחי' אותיות אותן [והן הן להחיותו ולקיימו" "  תמידהפועל" ש"צריך להיות . . בנפעל 

 הדבור מעשרה מאמרות שבהם נבראו וכו'.
הוא סכ"ה שם, שלאחרי שמביא הראי' מקי"ס, "ו(ועד"ז הוא ב"תשובה" באגה"ק 

עאכ"ו שבהסתלקות ח"ו כח הבורא יש מאין מן  . . פלא גדול יותר מקריעת ים סוף עד"מ 
",  להחיותו ולקיימו תמידהנברא ישוב הנברא לאין ואפס ממש אלא צ"ל כח הפועל בנפעל 

נברא העולם ואפילו ארץ דבר ה' ורוח פיו שבעשרה מאמרות שבהן ובחי' זה הוא ממשיך "
הלזו הגשמית ובחי' דומם שבה חיותן וקיומן הוא דבר ה' מי' מאמרות המלובש בהן 
ומקיימן להיות דומם ויש מאין ולא יחזרו לאין ואפס ממש כשהיו וז"ש האריז"ל שגם 

 "). בדומם כאבנים ועפר ומים יש בהם בחי' נפש וחיות רוחניית

מאין ק שהמינים מודים שכל הבריאה היא . . ונמצא, "דמוכח מהתשובה שם" לא ר
 בדבר ה' ", דזה מוכח מחלק הראשון של "התשובה שם", אלא גם ש"כל הבריאה היא ליש

 . 46מאין ליש", וזה מוכח מחלק של "התשובה שם" בחלק האחרון של הפרק

וגם  , בכללענין ההשגח"פ וממשיך הרבי ומבאר סברת מינים אלו הכופרים ב" .י
ומבוארת שיטתם במק"א דס"ל דהבריאה היתה בדרך  ": "באפשריותה

השתלשלות עו"ע, שכל עלול פועל שינוי בהעילה, ולכן אי אפ"ל שמלובש 
ומשגיח גם בעולמות השפלים (לקו"ת ד"ה ששים המה השני, ס"ב) שזהו  

 ."השפלה, וגם יפעול רבוי (תו"א רד"ה ארדה נא)

 וממשיך הרבי ומבאר שיטת מינים אלו וסברתם:
, שכל עלול  47וארת שיטתם במק"א דס"ל דהבריאה היתה בדרך השתלשלות עו"ע ומב"

פועל שינוי בהעילה, ולכן אי אפ"ל שמלובש ומשגיח גם בעולמות השפלים (לקו"ת ד"ה  
 .48"ששים המה השני, ס"ב) שזהו השפלה, וגם יפעול רבוי (תו"א רד"ה ארדה נא)

 
 ענין ההשגח"פכופרים ב"בביאור הפלא בזה ש – כאןאלא שיש לעיין בזה גופא, מה נוגע  46
ה' מאין ליש", והלא בדבר הענין שהמינים מודים ש"כל הבריאה היא  –" וגם באפשריותהבכלל, 

פ וכו' נוגע רק שהם מודים שהבריאה היא מאין ליש "לכאו' כדי להבין הפלא בזה שכופרים בהשגח
פ בכלל הוא פלא, ומה מוסיף בזה שהם "השגח באפשריותע"י הקב"ה, ובמילא זה שכופרים (אפי') 

 ה'? בדברמודים שהבריאה היא 
 נבראואולי י"ל שמכיון שמודים שהבריאה היא בדבר ה', דהיינו בחי' אור מצומצם לכל 

 ". פרטיתפלא עוד יותר זה שכופרים באפשרות של "השגחה  – פרטי
ליש" (ולא בדרך מאין היינו שטעותם היא שאע"פ שמציאות הנברא התחדש "בדבר ה'  47

שסוכ"ס נחשב  –רך השתלשלות עו"ע" "), אבל (לדעתם) זה גופא הוא "בדמישהשתלשלות "יש 
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 ויש לבאר זה.
והתשובה לזה מבואר בלקו"ת שם, והסברא שזה דהנה, הסברא "שזהו השפלה" 

"יפעול רבוי" והתשובה לזה מבואר בתו"א שם. וכדי להבין יותר מה שהרבי כותב כאן, יש 
 להעתיק מ"ש שם בנוגע לעניננו. 

 וז"ל בלקו"ת שם בנוגע לסברא "שזהו השפלה": 
התשמיש והענין כי הנה איתא בגמ' ע"פ ומספר את רובע ישראל זרע היוצא מהן מן "

שלהן ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע באמרו טהור עינים מראות ברע כו'. והיינו 
א"כ נמשך   כי לפי טעותם שהתהוות העולמות ממנו ית' הוא דרך השתלשלות עילה ועלול

מזה שראוי שיהיה הוא ית' בבחי' רם על כל גוים ה' בלי שישפיל עצמו לראות בהשגחה 
שהוא בדרך השתלשלות עילה ועלול הנה התלבשות העילה בהעלול  פרטית בעוה"ז. כי מה

לכן אמר אין נכון שיתלבש הוא ית' כ"כ בעלולים השפלים שבעוה"ז   49פועל בו שינוי 
להיותו טהור עינים מראות ברע והיה ראוי יותר שיהיה רם ומרומם בלי שישפיל א"ע כ"כ 

 . "למטה
 י": וז"ל בתו"א שם בנוגע לסברא שזה "יפעול רבו

 
" לגבי המתהווה ממנו), ובמילא סוכ"ס הרי אין" של המתהווה ממנו (ולא "עילהלבחי' " ית' הוא
בערך אל כל ה"עלולים" המתהווים ממנו, ובמילא "מתפעל" מה"עלולים", ובמילא ההשגחה  הוא

 היא "השפלה" ו"יפעול ריבוי".
מר שלישי פי"ח (בביאור מה רצה הקב"ה לאמת ספר העקרים מאלהעיר גם ממ"ש ב 48

 ):"אנכי ה' אלוקיך וגו'"באמירת 
"ומה שנראה לי בזה כי עובדי ע"א היו טועין אחרי' בכוונת מתחלפות, יש שהיו טועין מצד 

יו מכחישין השם והיו מאמינים שהשי"ת הוא כח בגוף והוא נפש הגלגל כאפיקורוס וסיעתו, הש
יהן בנבואה כי השכל יכריח אותם בראיות ברורות. ויש שהיו טועין אחר ואלו אין צריך להשיב על

ובפ"ב דהל' עבודת כוכבים] א רב ז"ל [הרמב"ם בפ"ההכחות הגלגליות משני צדדים שאמרנו שזכר 
כאחאב וזולתו ממלכי ישראל ויהודה . . עם היותם מאמינים במציאות השם ואחדותו ובמציאות 

טועין בזה, אם כשהיו חושבין לגדל את השם בזה ואם כשהיו ורה מן השמים היו תהנבואה ו
חושבין לעשות סרסור ואמצעיים בינם ובין השי"ת כמו שכתב הרב ז"ל. ויש כת אחרת טועין אחר 

עזב ה' את ע"א מצד אחר יותר עמוק, וזה כי הם סוברים כדברי קצת הפילוסופים האומרים 
ואחדותו ושאינו גוף ולא כח בגוף יאמינו שאין לשם ועם היותם מאמינים מציאות השם , הארץ

להיות האדם  השגחה בעולם השפל כלל ויחשבו זה רוממות בחק השם שלא ישגיח במין האדם
בעיניו ויחשבו זה מעלה אל השם ורוממות בחקו שלא ישגיח בדבר הפחות כי  ספחות נבזה ומאו

' נוטה לזה הדעת ... ולזה הי' מיחס יאמרו שהסכלות בדברים הגרועים טוב מהשגחתם, ואיוב הי
הנהגת העולם השפל אל הגלגלים, ועל כיוצא בזה אמר דוד אשר יומרוך למזמה, כלומר הם 
מרוממים ומנשאים אותך והרוממות והעלוי שמיחסים אליך הוא למזמה ולאמר שאינך משגיח 

יביא אל שיתרצה בפרטים ויחשבו שהיותו יתברך משגיח בפרטים יהיה החסרון בחקו, לפי שזה 
בחקנו ויחייבו חסרון בחקו יתברך  שהם שנויפעם ויתקצף פעם ואל כיוצא בזה מן הדברים 

מן הרצון אל הקצף, ויאמרו שהנהגת העולם השפל היא מושפעת מהגלגלים ואין לשם  שישתנה
בו כלל, ויאמרו שאחר שהשי"ת ברא כוכבים ומזלות ומלאכים למשול בעולם השפל וחלק  ידיעה

להיך אותם לכל העמים תחת כל השמים -ם ממשלה על האומות כמאמר הכתוב אשר חלק ה אלה
וההשפעה באה על ידם, ראוי שנכין עצמנו לקבל השפע הזה מהם ושנעבוד אותם אחר היותם 

ולהיות הדעת מסכים מצד העיון ומתפשט מאד בזמן מנהיגים אותנו ומשפיעים עלינו [ח"ו] . . 
רוצה  אנכי ה' אלקיך. . דבור   הש"י ורצה לשרש ולעקור אותו מכל וכל נתינת התורה חשש אליו

וזהו לשון אלקיך רוצה לומר מנהיג אותך וסיים  משגיח בנו ומנהיג אותנו שהשי"ת הואלומר 
 "....אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כלומר אנכי הוא שהשגחתי

", אבל לשון הרבי ינויפועל בו ש בהעלול העילה תלבשותהולהעיר, שהלשון כאן הוא ש" 49
 ".פועל שינוי בהעילה עלולשכל הוא "
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מתחלה יש להקדים לשון השגור בדחז"ל גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. גלוי  "
וידוע דייקא. כי הנה הפילוסופים נלאו להשיג ענין ההשגחה פרטית כמו אין אדם נוקף 

שהוא ית' יחיד ומיוחד אחד  כיוןאצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה דקשה להם 
לתת דעתו על ענינים רבים  .50ת הש"י הפרטים וההשגחה פרטי'האמת וא"כ איך יתכן ידיע

 ". שהרי זה בחי' רבוי

להיות   אפשרהענינים " אמיתית משמע שלפי של הרבי כאן והנה, מלשונו  .יא
בדרך   שלאשההשגחה למע' היא שמלובש ומשגיח...". ומ"ש במאמרים אלו 

 
וההשגחה  הש"י הפרטיםידיעת ולהעיר, שכאן בתו"א ד"ה ארדה נא ברור שהפירוש " 50

שהרי נוסף לזה שהביאור כאן בא להסיר קושיית  –הנברא  חיות והתהוותאינו במובן של  "פרטי'
של  פיקוח וניהול –במובנו הפשוט  הפילספים על זה, והרי מובן שהם דיברו על "השגחה פרטית"

הרי במ"ש במאמר שם עצמו בתירוץ קושייתם (שנעתק  –הפרט, וכן על "ידיעה" במובנו הפשוט 
ע"י התלבשות בהדבר כ"א על ידי  שלא במכש"כ ממה שמחיה ומהווה הדבר(בשלימות לקמן) "

" א"צ להיות ע"י התלבשות ותפיסה בהדבר כו')וכ"ש וק"ו שידיעת הדבר ופרטיו היותו סוכ"ע. 
מו אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מובן שהענין ד"השגחה פרטית" הוא (רק) "כ

בר שלא ע"י התלבשות שמחיה ומהווה הד מההענין " " אינוופרטיו הדברידיעת " ו"מלמעלה
 " גופא.בהדבר כ"א על ידי היותו סוכ"ע

והנה בסיום המשך ר"ה רס"ג כ' , "אפ, כנ"ל סעיף "ועפי"ז צ"ע מ"ש בקונטרס השגח
ולהעיר שההשגחה שעל הנברא זהו חיותו, ומציין לסש"ב פמ"ח (אף ששם לא נזכר אלא הל' ידיעה. 

 והלא הפירוש –" )מתו"א ד"ה ארדה נא דגם שם משמע דהשגחה וידיעה שייכים זל"ז וז"לז
הנברא אבל בתו"א ד"ה ארדה נא הוא במובן  חיות והתהוותב"ידיעה" בסש"ב שם הוא במובן של 

 ?!הפשוט
" הנ"ל שהרבי מציין למ"ש שם בפלח הרמון ד"ה ארדה נא ס"ט(ולהעיר, שהמאמר "

  מיוסד על ד"ה ארדה נא הזה שבתו"א!). –" שבין ענין ההתהוות וענין ההשגחה בהפרש"
מתו"א ד"ה ארדה נא דגם שם משמע דהשגחה וידיעה מה שמעיר שם "רבי בוצ"ל שכוונת ה

 הפשוט", היא לומר, שגם הענינים ד"ידיעה" ו"השגחה פרטית" לפי מובנם שייכים זל"ז וז"לז
במיני דצ"ח מודים  פרטית" השגחה(שהם ב' ענינים שונים, והראי', כנ"ל, שגם לסוברים שאין "

 " ביניהם.שייכותיש עכ"פ " –" הוא כל הפרטים) יודעש"
שיש "שייכות" בין "ידיעה" ו"השגחה"  פשוטוהרי לכאו'  –(וי"ל דמה שהרבי מעיר ע"ז לשם 

כוונתו למה  –הנברא?!  ידיעתעל הנברא ללא  להשגיח ולפקח(במובנם הפשוט), דאיך אפשר 
כמו אין אדם נוקף  השגחה פרטיתההפילוסופים נלאו להשיג ענין שהמאמר בתו"א מפריך מה ש"

ית' כדמיון ידיעת האדם  ידיעתושאין ", ע"י הביאור "אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה
ית' שיודע כל העולמות ופרטיהן אין הענין שדעתו מתלבשת  ידיעתומשא"כ למעלה . . איזו דבר 

ילא וא"צ להיות נתפס ומתלבש ונתפסת בזה אלא ע"ד גלוי וידוע שהכל גלוי וידוע לפניו ית' ממ
בהדבר לידע (במכש"כ ממה שמחיה ומהווה הדבר שלא ע"י התלבשות בהדבר כ"א על ידי היותו 

" (כדלקמן הדבר ופרטיו א"צ להיות ע"י התלבשות ותפיסה בהדבר כו') שידיעתסוכ"ע. וכ"ש וק"ו 
הדבר ופרטיו א"צ להיות ע"י התלבשות ותפיסה בהדבר  שידיעתדלכאו', מה " –שלאח"ז)  יאסעיף 

אין אדם נוקף " כמו –על עניני הנברא וניהולם  הפיקוח" אינו ביאור על "השגחה פרטית", כו'
שאולי זה כן דורש "תפיסא" ו"התלבשות", –" מעלהמכריזין עליו מלאצבעו מלמטה אא"כ 

 ובמילא (לדעתם) פועלת בו שינוי ח"ו?
 ההשגחה פרטיתהפילוסופים נלאו להשיג ענין מה ש"ומזה שבפועל המאמר מסיר הקושיא 

משמע וכו', לומד הרבי ש" ית' כדמיון ידיעת האדם איזו דבר ידיעתושאין וכו'", ע"י הביאור "
ית' כל הפרטים הוא גם ביאור על  ידיעתו". ולכן הביאור בענין שייכים זל"ז וז"לזדהשגחה וידיעה 

 פרטית"). השגחההענין ד"
 .25וראה גם לעיל הערה 
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לא  לומר שלמע' אין הכוונה  –"התלבשות" אלא באין ערוך ובבחי' "גלוי וידוע" 
שהרי מבואר בכ"מ   –ידיעה וההשגחה באופן של "התלבשות"  קיימת כלל 

אלא לבאר מדוע  –היא באופן של "התלבשות"  ממכ"ע וד"תשההשגחה דבחי' 
ריבוי. וזה אינו שולל את ענין  בוואינה פועלת  לפניו "השפלה" אין ההשגחה 

 ההשגחה בדרך "התלבשות", ואדרבה, וכדלקמן.

דס"ל דהבריאה היתה בדרך השתלשלות עו"ע, שכל  " –של הרבי כאן והנה, מלשונו 
 אמיתיתמשמע שלפי  –..." שמלובש ומשגיחאי אפ"ל  ולכןעלול פועל שינוי בהעילה, 

 ומשגיח...".  שמלובשהענינים "אפשר להיות 
הרי מהביאור בב' המאמרים הנ"ל שהרבי מציין כאן מדוע באמת אין "השגחה או', ולכ

אינה "השפלה" שזה שההשגחה למע'  –פרטית" "השפלה" ופועלת רבוי" משמע שאדרבה 
בדרך  שלאולא "פועל רבוי" הוא מכיון ששההגחה למע' (לפי אמיתית הענינים) היא 

 "התלבשות" אלא באין ערוך ו"גלוי וידוע"? 
" לפניו ית', השפלהאין "השגחה פרטית" "הביאור בד"ה ששים המה מלכות מדוע 

אבל לפי האמת שהוא ית' קדוש ומובדל מכל העולמות ואין ההשפעה ממנו בבחי' הוא: "
ולא מיני' ולא מקצתי' מהערך שבהשתלשלות  אין ערוך ממש. .  התלבשות ועילה ועלול

וה העולמות מאין ליש עכ"ז אין פועלים בו עילה ועלול עד שאע"פ שהוא ית' מחיה ומה
שום שינוי ע"י חיות זה שמשפיע הוא ית' אליהן וכמאמר יחיד וחי העולמים רק מבחי' 
מלך כו'. ושלכן הוא ית' בשוה ממש גם עתה כמו קודם שנברא העולם ממש. א"כ כיון  

דול וקטן ולכן אין שום דבר ג שמה שהוא מחיה העולמות אין פועל בו שום שינוי כלל. 
נעשה חוץ ממנו בכל העולמות עליונים ותחתונים וכמארז"ל אין אדם נוקף אצבעו מלמטה 

וכל אלו ההשגחות הפרטיים אין פועלים בו שום שינוי   . . אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלה 
מטעם הנ"ל דאין ח"ו כמו שהיותו מחיה ומהווה אותן מאין ליש אין פועל בו שינוי ח"ו 

ומוסיף שם, דמכיון שהוא ית' הוא באין ערוך הנה לא רק שאין ההשגחה   – כו' ערוך
ולכן זה שהוא ית' משפיל א"ע להשגיח בשמים וארץ  –"השפלה" לפניו, אלא אדרבה 

א"ע   ירק זהו גדולתו שמשפיל. . עולמות עליונים  יותר ממה שברא גדולתו  זהו גשמיי' 
ניתי כו' ושאין ערוך אליו ב"ה ואת לראות בשמים ובארץ שהוא מפני כי אני הוי' לא ש

השמים ואת הארץ אני מלא והתהוות העולמות הוא רק מבחי' שם מלכותו והוא ית' 
שמה שהוא וז"ש רם על כל גוים כו' מי כה' אלקינו המגביהי לשבת המשפילי כו' . . סכ"ע 

ערוך  שמהו"ע ית' רם ונשא עד שאין  מגביהיית' משפילי לראות כו' זהו מפני שהוא ית' 
ולא כעו"ג שאומרים רם כו' לפי שהיו סוברים שההשתלשלות עילה ועלול. אלא  אליו ממש

 ש".דאין ערוך ממ
שאין ועד"ז הביאור בד"ה ארדה נא מדוע באמת אין ההשגחה "פועל ריבוי", הוא: "

איזו דבר שדעתו השיג הדבר ומתחלה לא ידעו וכשיודע  ידיעתו ית' כדמיון ידיעת האדם
דעתו מלובשת בידיעה זו ומחשבה זו שנותן דעתו להשיגה וקודם ידיעתו היה  הדבר הרי

דעתו פנוי וה"ז בחי' שינוי והתפעלות משא"כ למעלה ידיעתו ית' שיודע כל העולמות 
שהכל גלוי וידוע  גלוי וידוע ופרטיהן אין הענין שדעתו מתלבשת ונתפסת בזה אלא ע"ד 

(במכש"כ ממה שמחיה ומהווה   בש בהדבר לידעוא"צ להיות נתפס ומתללפניו ית' ממילא 
הדבר שלא ע"י התלבשות בהדבר כ"א על ידי היותו סוכ"ע. וכ"ש וק"ו שידיעת הדבר 

וכיון שהוא גלוי וידוע אין שייך כלל  ופרטיו א"צ להיות ע"י התלבשות ותפיסה בהדבר כו') 
ידע דבר כ"א ע"י כי זה אינו רק במין ידיעת האדם שא"א לו ל קושייתם שהוא בחי' רבוי

שדעתו ומחשבתו מתלבשים בידיעת הדבר. וזהו כי לא מחשבותי מחשבותיכם כו' כי הוא 
 ". גלוי וידוע כו' (והמשכיל יבין דקות הדברים ולאו כל מוחא סביל דא)

בדרך "התלבשות"   שלאהענינים היא  אמיתיתדמכ"ז משמע שההשגחה למע' גם לפי 
אלא באין ערוך ו"גלוי וידוע", ולכן ההשגחה אינה "השפלה" ולא "פועל רבוי". ומהו זה  
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סברתם .." הוא בגלל ומשגיח שמלובשאי אפ"ל "דזה שלדעתם שהרבי כותב כאן 
שכל עלול פועל  , דהבריאה היתה בדרך השתלשלות עילה ועלול(המוטעית, כדלקמן) "

 "? שינוי בהעילה
 בפשטות: –בזה  והביאור

בדרך "התלבשות" אלא באין ערוך  שלאשההשגחה למע' היא מ"ש במאמרים אלו 
ידיעה וההשגחה באופן של   לא קיימת כלל אין הכוונה לומר שלמע'  –ובבחי' "גלוי וידוע" 

היא באופן של  ממכ"ע וד"תשהרי מבואר בכ"מ שההשגחה דבחי'  –"התלבשות" 
דה נא שם גופא שגם למע' יש בחי' ידיעה והשגחה "התלבשות", וכמ"ש להלן בד"ה אר

, "עיניו  בחי' הכליםשכן באה בדרך התלבשות, שזוהי אופן הידיעה וההשגחה של 
משוטטות". ויתירה מזו: אע"פ שבד"ה ארדה נא משמע שכל בחי' ידיעה שבאור, אפי'  

, אבל 51בהכלים (בחי' אור הממכ"ע), היא באופן ד"גלוי וידוע"  המלובש האורשבבחי' 
בכ"מ (כמו באוה"ת ענינים ובביאור "לבבתני" שבלקו"ת שיר השירים שיובא לקמן) 

המלובש בהכלים, בחי' אור הקו וממכ"ע בכלל, הוא  האורמשמע שגם בחי' הידיעה שב
 –רק אופן הידיעה דבחי' אור הסוכ"ע היא בבחי' "גלוי וידוע") בבחי' "התלבשות" (ו

 ית'. בו ית' ולא פועלת ריבוי  לפניו שגחה "השפלה" אלא לבאר מדוע אין הידיעה והה
ואין  א ית' קדוש ומובדל מכל העולמותדמ"ש בד"ה ששים המה מלכות ש"הו 

" מבאר רק מדוע ההשגחה "בעולמות ועילה ועלולבבחי' התלבשות  ממנו ההשפעה
"קדוש ומובדל" מכללות סדר  ית'  הואית', וזהו לפי ש לפניו השפלים" אינה "השפלה" 

אלא באופן דאין ערוך, ולכן אין " התלבשות בבחי'ממנו  ההשפעההשתלשלות ו"אין ה
 .53ית' לפניו "השפלה"  52בחי' הידיעה וההשגחה 

 
 וז"ל שם בהמשך להנ"ל: 51
והנה כתיב שבעה אלה עיני ה' המה משוטטים בכל הארץ וכתיב כי ה' עיניו משוטטות בכל "

הדבר על ידי ראיה זו  ולעייןלראות  שנמשךהארץ. ויש להבין דענין משוטטים ומשוטטות משמע 
והרי זה כמו בחי' התלבשות בהדבר הנראה וידוע וזה לכאורה הפך ממ''ש בפי' גלוי וידוע. אך הענין 

שהם מגבילים את האור ובהן ועל ידם נמשך האור להיות מחיה  . .דע שבע''ס יש אורות וכלים כי נו
והנה כמו כן ע''י הכלים . . שא''א להיות המשכה זו מהאור עצמו כ''א ע''י הכלים . . נבראים בע''ג 

''ה ע''י הכלים מתעלה להאור א''ס ב. . דע''ס הוא ג''כ בחי' העלאת הזכות וחוב של כל נברא 
. ובהם וע''י משוטטים בבחינת התלבשות בהדברשייך לומר  ובהכלים. .  המלובש בהכלים דע''ס

 שבכליםזו  שידיעה והוא ע''ד גלוי וידועא''ס ב''ה מהמלובש בתוכן  האורמתעלה הדבר בבחי' 
ור א''ס ב''ה המלובש בהכלים כיון שהא לאור וידוע היא בחי' גלוידע''ס שעל ידי עיניו משוטטים 

באמת לאו מכל אינון מדות איהו כלל אע''פ שמלובש בהכלי כו'. וזהו תירוץ לקושיית הפילוסופים 
כנ''ל  הכליםהוא ע''י  ע''ד עיניו משוטטות ההשגחהגורם בחי' רבוי כי  ידיעה והשגחה זושאין 
 ידיעתוהמלובש בהכלים מה שיודע ורואה מה שעיניו משוטטות הנה  בא''ס ב''ה הידיעהאבל 

 ". עכ"ל.כו' גלוי וידועיתברך זו היא בבחי' 
, התלבשותעצמן זוהי ההשגחה דבחי' הכלים שבדרך  היינו שהענין ד"עיניו משוטטות"

 היא בבחי' "גלוי וידוע". מה שעיניו משוטטות באור א"ס ב"הוהידיעה 
 וכל אלו"השפלה" לפניו ית', " הידיעה וההשגחההנה מ"ש בד"ה ששים המה מלכות שאין  52

וז"ש רם על כל גוים כו' מי כה' אלקינו . . אין פועלים בו שום שינוי ח"ו  ההשגחות הפרטיים
 מגביהיכו' זהו מפני שהוא ית'  משפילי לראותהמגביהי לשבת המשפילי כו' שמה שהוא ית' 

ה על בחי' הידיעה קאי בפשטות מלכתחיל –" שמהו"ע ית' רם ונשא עד שאין ערוך אליו ממש
 עצמו. "מגביהיה"משפילי לראות בשמים ובארץ" של בחי' ה" – דסוכ"ע וד"עוההשגחה 

של וכן משמע מאוה"ת ענינים (ותו"ש) שהובא שבהערה שלאח"ז, שכאשר מביא הביאור 
 שע"י הע"סשמוסיף שם שלמע' יש גם השגחה  לפניד"ה ששים המה מלכות, ה"ז  לקו"ת כאן

פועל בו שינוי ח"ו), כדלקמן, דמזה משמע שבלקו"ת כאן מדבר לכתחילה על בחי' (ושאעפ"כ זה לא 
 הידיעה וההשגחה של סוכ"ע (שלא ע"י אמצעות הע"ס והכלים).
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הכוונה  –ועד"ז בנוגע למ"ש בד"ה ארדה נא שהידיעה שלמע' אינה בדרך "התלבשות" 
 ממילא ית'  לפניו שהכל גלוי וידוע , הידיעה דד"ע וסוכ"ע, "שלו ית' בעצמו לבחי' הידיעה 

 פועלת בו ריבוי ח"ו.", ולכן ידיעתו ית' לא נתפס ומתלבש בהדבר לידע א"צ להיות] הואו[
אבל כ"ז אינו שולל שיש אופן בהשגחה פרטית, בסדר השתלשלות, שהיא כן באופן  
ד"התלבשות", שזה באמת אופן הידיעה וההשגחה דבחי' ממכ"ע וד"ת, ואדרבה, 

 ן.וכדלקמ

ובאמת, עיקר החידוש הוא שאפי' הידיעה וההשגחה של בחי' ד"ת שבאופן  .יב
י הידיעה וההשגחה באופן של  הענינים ה"נודעים" ע"שגם  –ד"התלבשות" 

גם זה לא פועלת בו ריבוי ושינוי   – למהו"ע ית' עולות ו"ידועות" עד  "התלבשות" 
השגחה דד"ת דבדרך  ח"ו, כי גם זה הוא שם באופן ד"גלוי וידוע". ויתירה מזו: 

שבחי' סוכ"ע מאיר ומשגיח ע"י  גופא אינו ענין לעצמו ח"ו אלא "מה  "התלבשות" 
משגיח ומפקח על כל הנבראים   שהקב"ה בעצמו". ובמילא מובן הממכ"ע

 ופרטיהם ומנהלם, (ורק שזה) ע"י אור הממכ"ע.

והנה, באמת, עיקר החידוש הוא שאפי' הידיעה וההשגחה של בחי' ד"ת שבאופן  
 גם זה לא פועלת בו ריבוי ושינוי ח"ו. –ד"התלבשות" 

י הידיעה וההשגחה באופן של הענינים ה"נודעים" ע" שהרי כמבואר בדא"ח, הנה גם 
האור  ע"י –עולות ו"ידועות" לא רק בבחי' האור המלובש בהכלים, אלא  "התלבשות"

. היינו, שאי"ז ח"ו  54ומהו"ע ית' הן עולות עד לבחי' אור הסוכ"ע  –המלובש בהכלים 

 
דהשגחה דד"ת דבדרך הענין אבל באמת, עפ"י מה שממשיך ומבאר באוה"ת שם, שגם 

 –" ומשגיח ע"י הממכ"ע שבחי' סוכ"ע מאיראי"ז ענין לעצמו ח"ו אלא "מה  – "התלבשות" גופא
לראות בשמים ובארץ" קאי על "ההשגחה  משפיליה"" וההשגחות הפרטיים וכל אלואפ"ל ש"

 ית' שהוא –עצמו  "מגביהיפרטית" דבחי' ד"ת באופן של התלבשות, שגם זה מתייחס לבחי' ה"
 לפניו) גם זה אינה "השפלה" לכןדוקא  –משגיח כך (ורק שזה) ע"י בחי' ממכ"ע, ואעפ"כ (או  עצמו

 ית' ואי"ז פועל שום שינוי.
לראות" שבפסוק זה קאי (גם) על ההשגחה  משפיליולכאו' כן משמע גם בכ"מ בדא"ח שה"

 .ד"תדבחי' 
ג ח"א הוספות ע' שכג תרל"(וכן בתורת שמואל  ענינים ע' שיד ואילךבאוה"ת וכן מפורש  53

 ואילך) בנוגע למ"ש בד"ה ששים המה מלכות, וז"ל:
לפי שהם  והנה מכאן יובן תשובת המינים וגילוי טעותם מה שכופרים בהשגחה פרטית"

סוברים שההשפעה נמשך מלמעלה למטה דרך השתל' עו"ע, ולפי"ז הרי רחוק מאד אצלם העוה"ז 
כן רחוק אצלם שישפיל א"ע כ"כ להשגיח בדצח"מ מערך אור האצי' וכ"ש מעצמות המאציל, ול

דעשי', אך הנה באמת כל סדר ההשתל' לא שייך רק אחה"צ ומקו"פ שנמשך רק קו"ח ומזה נמשך 
לא שייך כלל מעלה לגבי עצמות אוא"ס סדר והדרגת השתל' שבאצי' מאיר האור יותר כו', אבל 

כו' לא מהערך שבין עילה  לם אין ערוךכי כו ומטה דקמי' אצי' ועשי' שוין ממש בהשוואה א' ממש
שכן הרי הוא קרוב לעשי' כמו לאצי' ממש ולכן שפיר שייך  לעלול ח"ו כ"א אין ערוך ממש וכיון

ההשגחה גם בדצח"מ דעשי' כמו בעולמות עליונים מעצמו' אוא"ס, וזהו המגביהי לשבת ע"כ הוא 
כי  [הנ"ל] בד"ה ששים המה מלכותמשפיל א"ע לראות בשמים ובארץ בהשוואה א'. ועמ"ש מזה 

ע"כ אמרו שהוא רם על כל גוים ואינו משגיח כו' משא"כ  מה שהוא בבחי' עו"ע פועל שינוי זה בזה
ואין העולמות פועלים בו שינוי לכן במקום גדולתו שם אתה  קדוש ומובדלשהוא  בבחי' סוכ"ע

 ".מוצא ענותנותו להשגיח גם בשפלים דוקא, ע"ש
 בספר דרך מצוותיך מצות עבד עברי סוף ס"ב, ובהגה"ה שם, וז"ל:וכמבואר כ"ז  54
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אחר ח"ו וב"עולם" של סוכ"ע וד"ע לא   שהידיעות וההשגחה שבבחי' ד"ת הוא "עולם"
אלא שגם בבחי' אור א"ס ב"ה ועד  –ידוע כ"ז, ולגבי בחי' סוכ"ע אינם "אמת" ח"ו 

 ע" גם ענינים שבבחי' ד"ת.למהו"ע ית' עולות באות ו"נוד
  שלא שלא רק שהידיעה וההשגחה של בחי' אור א"ס ב"ה עצמו  –וזה גופא החידוש 

הוא בבחי' "גלוי וידוע", אלא גם הידיעה בבחי' האור (המלובש  55באמצעות הכלים בכלל
 

הנה יובן ע"ד משארז"ל בש"ס בכמה מקומות גלוי וידוע לפני  [של ד"ע וד"ת] וביאור ענינם"
מי שאמר והי' העולם כו' שיש להבין דקדוק לשונם לומר גלוי וידוע ולמה לא אמרו מי שאמר והי' 

נה ידוע מ"ש הרמב"ם שהוא ית' הוא היודע והוא הידוע והוא הדיעה העולם יודע כו', אך הענין כי ה
עצמה ובידיעת עצמו יודע את כל הנבראים, והנה באמת עצמותו ית' הוא למעלה מעלה מבחי' מדע 
כי אינו בגדר זה כלל לומר עליו דבר מיוחד כמו דיעה ח"ו אלא הוא פשוט בתכלית הפשיטות ומ"ש 

ה היינו בחי' י"ס דאצי' שהן אלהות ור"ל שבחי' דעת דאצי' שהוא הרמב"ם הוא היודע והוא הדיע
אלהות ע"ז יתכן לומר הוא היודע והוא הידוע והוא הדיעה עצמה כי איהו וחיוהי וגרמוהי חד בהון 
כמ"ש בזה"ק ומבחי' הדעת זה הנמנה בע"ס שהוא אלהות הוא שבא תואר הידיעה עליו ית' לומר 

מעשה בריותיו עליונים ותחתונים ומשגיח עליהן לתת לאיש שיודע מעשה בני אדם וכל שאר 
כי כל מעשה של כל א' וא' ידוע לפניו ע"י בחי' דעת הזה שהוא  כמעשהו הן לטוב או למוטב

ובודאי לפי שבחי' דעת הזה הוא מכלל הי"ס שהן בבחי' השתלשלות הרי אינו דומה  אלהות כנ"ל
ונמצא בבחי' . . אה ליצי' ומיצי' לעשי' עד עוה"ז התפשטותו באצי' להתפשטותו בבריאה וכן מברי

דלא סגי בלא"ה שיתפוס כולם בסקירה א' מפני . . דעת דאצי' אנחנו מתארים מעלה ומטה עד"מ 
בדבר הידוע ומוקף ממנו וא"כ צריך להתצמצם לפי מהות הידוע, אמנם הנה  מתלבשתשדעתו 

דאצילות הנ"ל אינו ע"ד הנ"ל שיתלבש הידיעה שעצמותו ית' יודע כל הנמצאים ע"י בחי' דעת 
בבחי' הדעת לידע כל נברא על ידו ע"י התלבשותו כנ"ל כי א"כ הוא בחי' ריבוי והתחלקות והוא ית' 

 יודעלפני מי שאמר והי' העולם ולא אמרו  גלוי וידועפשוט בתכלית, אלא שלזה אמרו רז"ל 
במשל האדם, אלא ידוע דוקא שמשמעותו שמלביש דעתו בדבר הידוע עד"מ לידע אותו כנ"ל 

וגלויה וידועה  באה לפניו שבהתחלקות שהידיעה ממציאות כל הנפעלים שע"י הדעת דאצי' הנ"ל
' בדעת שלמעלה מהאצי' ושם אינו בהתחלקו' אלא כמאמר צופה ומביט קמי' במהותו ועצמותו ית

למעלה מן הי"ס  והיינו לפי שהוא ית' הוא מרומם ומתנשא. . עד סוף כל הדורות בסקירה א' 
וחכמה דאצי' עם דומם גשמי שוים קמי' ממש בהשוואה א' א"כ אין שייך שם לומר קדימה ואיחור 
לפי שמהות זה מעולה מזה וצריך לצמצם בידיעת מהות זה מבידיעת זולתו כי זה אינו אלא בדעת 

וים וכמאמר דאצי' הנ"ל משא"כ במהו"ע ית' דלאו מכל אינון מדות איהו כלל א"כ כל הנמצאים ש
שוה ומשוה קטן וגדול ע"כ כולם נסקרים בסקירה א' וזהו ל' ידוע שאינו ענין התלבשות בהידוע 
אלא שידוע ממילא והיינו בדעת שלמעלה מהאצי' ולמעלה מהשתלשלות שאינו בבחי' המשכה 

 ...".והתלבשות כנ"ל
 ", וז"ל:אלא שידוע ממילאובהגה"ה שם על "

ומחוורתא כמו שעולה ע"פ קבלת  ... הידיעה שיש בזה כמה שיטותמכאן נתברר ענין "*
האריז"ל שהכלים הן הן החו"ב והידיעה והן אלהות ר"ל געטליך ומ"מ אינן מהותו ועצמותו כי 
נאצלו ע"י צמצום עצום כידוע ענין המקום פנוי, ועצמותו למעלה מגדר מיוחד כמ"ש מהר"ל, ומ"מ 

ו בריאה ולפיכך אינו יודע בידיעה שחוץ ממנו שהרי הידיעה הכלים אלהות כמ"ש הרמב"ם ולא כמ
ג"כ אלהות ולק"מ שאתה נותן גדר פרטי באלהות כי זה אינו אלא בי"ס שנאצלו לאחר הצמצום 

וע"י הכלים מגיע כנ"ל, וענין האורות המתלבשים בכלים המה מהות פשוט שאינו בגדר מיוחד 
שהידיעה שבאלהותו שלאחר  א ע"ד גלוי וידועהידיעה באורות וגם במהו"ע ית' ממש אלא שהו

כמ"ש הכל צפוי  הצמ' הנק' כלים ידוע במהו"ע שלמעלה מהצמצום ושם הוא ענין הידיעה כללית
 ..".(אבות פ"ג מט"ו)

ויש להבין כיון דפי' עיני ה' הם הכלים דע''ס ראה מ"ש בד"ה ארדה נא בהגה"ה, וז"ל: "... 55
ך שהבורא ית' יצטרך לידע את כל הנבראים ע''י אמצעות הע''ס דאבי''ע והמלאכים. א''כ איך שיי

והרי היוצר עין הלא יביט בעצמו דבשלמא לענין ההשפעה והמשכת החיות בהנבראים הוצרך 
להיות ע''י הכלים דע''ס שאל''כ לא יוכלו הנבראי' לקבל משא''כ לענין ידיעת השי''ת שיודע את כל 

''כ למה צ''ל בחי' העינים שהם הכלים משוטטים כו' דהא בודאי הנבראי' אין שייך לומר כן ח''ו וא
הכלי' כלל: אך הענין כמ''ש כי אל  הכל גלוי וידוע לפניו ית' בעצמו ביתר שאת שלא ע''י אמצעו'
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הידיעה בהכלים, ועד לבחי' אור) הסוכ"ע ומהו"ע ית' של הענינים ה"נודעים" ע"י 
הנה גם זה הוא שם באופן ד"גלוי וידוע", ולכן אינם  –" ופן של "התלבשותוההשגחה בא

 פועלים בו ריבוי ח"ו. 
תרל"ג ח"א הוספות ע' שכג  (וכן בתורת שמואל  וכמ"ש באוה"ת ענינים ע' שיד ואילך

 : 56שהוא קדוש ומובדל וכו' שבבחי' סוכ"עואילך), בהמשך לביאור ענין הידיעה והשגחה 
) וע' כמ"ש ע"פ ארדה נא ואראה( דבאמת יש השגחה ג"כ ע"י הע"סצ"ל "(והנה 

והנה הע"ס הן אחר הצמצום והקו . . בפרדס שער א' פ"ט שביאר שהשגחה דוקא ע"י ע"ס 
ילך הוא סדר ההשתל' וא"כ בבחי' ההשתל' לכאורה ההשגחה פועל שינוי,  אשר משם וא

, ולכן אמרו ע"י הספי'  היודע ומשגיח בא"ס ב"ה דעם כ"ז אין זה פועל שום שינויאלא 
 ).". עכ"ל. לפני מי שאמר והי' העולם כו' (וכמ"ש מזה ע"פ ארדה נא גלוי וידוע

ש לעיל בנוגע בחי' הידיעה שלו ית'  דין לחלק ולומר, דמ"-אלא שעדיין הי' מקום לבעל
הידיעה וההשגחה באופן של  גם הענינים ה"נודעים" ע"י  –וד"ע, הוא רק ש"הכל 

באופן ד"גלוי וידוע", ולכן אינם פועלים בו ריבוי ושינוי ח"ו. אבל   ידוע לו  –" "התלבשות
גם לפי  יתעניני העולם וניהולם, שהשפעה זו משתנ פרטיעל  הפיקוח עצמו לכאו' עדיין 

אופן הנהגת האדם וכו', לא קשור (ח"ו) עם בחי' ד"ע וסוכ"ע שהוא "קדוש ומובדל", אלא 
שבאופן ד"התלבשות" (כנ"ל סעיף   עצמו זוהי הידיעה וההשגחה דבחי' אור הממכ"ע וד"ת 

 )?! ה
 ) שם בהמשך להנ"ל. רת שמואלאלא שגם זה יובן ויתבהר עם מ"ש באוה"ת (ותו

עד כאן נת' איך שאין בחי' הידיעה וההשגחה דד"ת שע"י הע"ס והכלים שבבחי' ד
יודע מכ"ז הוא באופן ד"גלוי   שהואכי מה  –ית'  בו "התלבשות" פועלת ריבוי ושינוי 

, הנה לכאו' הידיעה סדר השתלשלות גופאוידוע" ולא בדרך התלבשות וכו'. אבל בבחי' 
והנה  " כן פועלת שינוי. וכמ"ש באוה"ת (ותו"ש) שם גופא "התלבשותוההשגחה שבבחי' "

בבחי' ההשתל' הע"ס הן אחר הצמצום והקו אשר משם ואילך הוא סדר ההשתל' וא"כ 
 "?ה ההשגחה פועל שינוי לכאור

 וע"ז ממשיך שם באוה"ת (ובתו"ש) ומבאר, וז"ל: 
א בביאור , רק מתחלה נקדים מ"ש במ"אין שינוי כלל בהע"סאך באמת י"ל שאפי' "

שיש ב' בחי' דעת הא' דעת עליון והב' ד"ת שהם בחי' סוכ"ע וממכ"ע ויש השגחה   דלבבתני
וע' בפרדס שער א' [שהביא לפנ"ז "פרדס מבחי' ד"ע וסוכ"ע שלא ע"י הע"ס כלל ודלא כה

וזהו"ע גלוי וידוע כו', וזהו"ע עינא פקיחא דעתיק "] ע"י ע"ס דוקאפ"ט שביאר שהשגחה 
יומין, רק שלהיות נמשך ההנהגה בעולמו' הוא ע"י הע"ס, וההשגחה מבחי' ד"ת בחי' 

 .ממלא כל עלמין

 
היינו כי יש בחי' דעת  ד''ע הוא בחי' מקיף וסוכ''ע. שיש ב' בחי' בדעת דעת עליון וד''תדעות ה' 

דעת הוא בבחי' מקיף דהיינו שאינו מתפשט בהמדו' להיות התפעלות שיודע ורואה הכל רק שה
מהדבר שהוא יודע או רואה וכענין שנאמר לא הביט און ביעקב שאין הפי' שלא הביט כלל אלא 

שאין  ברעכמ''ש וירא און ולא התבונן וכמ''ש אם צדקת מה תתן לו וע''ז נאמר טהור עינים מראות 
ת כלל כי שממית בידים תתפש ומשם מקור הסליחה והרחמים ראיתו הרע עושה רושם והתפעלו

. רק הפגם והשכר והעונש הוא נמשך ע''י והוא למעלה מהכלים דע''סשאין מגיע שם שום פגם 
דעת תחתון והוא המתלבש בבחי' ממכ''ע היינו בכלים דע''ס הדעת המתפשט ונמשך במדות ונק' 

שעי''ז נמשך ההתפעלות שכר  עיני ה' שהם הכלים והמדותולכן ידיעה זו היא ע''י בחי'  דאבי''ע
הידיעה שבדעת העליון שלא ע''י הכלים דע''ס ועונש שהפגם מגיע בהכלים דייקא משא''כ ע''י 

. . ידיעה זו שהש"י יודע הכל מקודם אשר  לא נמשך מזה התפעלות כו' אע''פ שהכל גלוי וידוע
 דע"ס...". עכ"ל בנוגע לעניננו.נעשה זהו בבחי' דעת עליון שלא ע"י הכלים 

 .53נעתק לעיל בהערה  56
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כי אל , וזהו"ע י הממכ"עשבחי' סוכ"ע מאיר ומשגיח ע"ועד"ז ג"כ בענין ההשגחה ...
ואין ב' בחי' נפרדים ח"ו כ"א כל רגע  דעות שב' הבחי' דדעת עליון ודעת תחתון הכל א' 

מאיר מבחי' דעת עליון בדעת תחתון דהיינו ע"י צמצום כמשל הנז' במדרש רבה שם. וכיון 
שכן שפיר י"ל שגם בבחי' ד"ת שמבחי' הע"ס אין שום שינוי ע"י ההשגחה עם היותו 

  שהרי אין גבול זה דומה ח"ו לנברא בע"ג כ"א זהו מה שהא"ס משנה  57חי' גבולבב
ומצמצם א"ע כביכול להאיר בבחי' גבול, ובחי' גבול זה קשור ומיוחד בהבלתי בע"ג ממש 

וכיון שכן אין כמו שהי' בברה"ע שנתהווה ממכ"ע ע"י כח הכל יכול הסוכ"ע דוקא כנ"ל. 
אף שהוא בחי'  שתנה ע"י ההשגחה לדעת שבע"סללמוד ולערוך מהדעת שבנבראים שמ

גבול לגבי הא"ס כיון שזהו מה שהא"ס מצמצם א"ע בבחי' גבול א"כ מצד א' הוא גבול 
ומצד א' יש בו הארת א"ס כו' היינו מה שנמשך מא"ס ממש וקשור ומיוחד בו שלכך 

ת  נבה"ע ע"י הע"ס שהן הן העשרה מאמרות אף שברה"ע הוא נמשך מיכולת בלתי בע" 
בעל גבול ולא  באמתדוקא, וא"כ מה דמיון וערך יש לזה מהדעת והחכ' שבנבראי' שהוא 

 . עכ"ל. 58)" מצמצם א"ע להאיר בבחי' גבול שהא"סמיני' ומקצתי' מהגבול דע"ס שזהו מה 
", הנה  קשור ומיוחד בהבלתי בע"ג ממשזה בחי' גבול ש"הרי, שמכיון שהאמת היא 

 .59"שום שינוי ע"י ההשגחה עם היותו בבחי' גבול גם בבחי' ד"ת שמבחי' הע"ס אין "
כי אל דעות , וזהו"ע שבחי' סוכ"ע מאיר ומשגיח ע"י הממכ"עההשגחה וענין זה, ש"

כל רגע מאיר ואין ב' בחי' נפרדים ח"ו כ"א  שב' הבחי' דדעת עליון ודעת תחתון הכל א' 
דהשגחה מסביר ומבהיר גם העומק שבכללות הענין  –" מבחי' דעת עליון בדעת תחתון

שאי"ז ענין לעצמו ח"ו אלא גם השגחה זו גופא הוא  – דד"ת דבדרך "התלבשות" גופא
 ". שבחי' סוכ"ע מאיר ומשגיח ע"י הממכ"ע"מה 

משגיח ומפקח על כל הנבראים ופרטיהם ומנהלם, (ורק  שהקב"ה בעצמו ובמילא מובן 
 שזה) ע"י אור הממכ"ע. 

 
 מתורת חיים. 70ראה גם מ"ש להלן הערה  57
 ד]:-וז"ל "בביאור דלבבתני" שם [לקו"ת שה"ש ד"ה לבבתני ל, ג 58
. מ"מ הדעת המתפשט ונגבל במדות הוא מקבל חיות מהדעת העליון שהוא אור א"סאך "

שבחי' דעת  וזהו הפי' שנק' דעת עליון ג"כ אור מקיף וסוכ"ע שהמקיף הוא ג"כ אור המחיה דהיינו
ן הוא אור המחיה לד"ת. כי לפי שהדעת המפשט במדות הוא בחי' א"פ ונתפס ומתלבש בתוך ועלי

הכלי המגבילו הי' לו קצבה והפסק שבזמן מה היה כלה ונפסק שמאחר שהוא נתפס בתוך הכלי כו' 
ך ה' עי"ז הוא מקיים אותו כמ"ש ל אלא ע"י שדעת עליון שהוא בחי' א"ס מאיר תמיד בבחי' ד"ת

הגדולה והגבורה כו' שבחינת הגדולה והגבורה שהן ו"ק הנמשכים מהדעת תחתון הן בבחינת לך 
וזהו כי אל דעות הוי' שב' בחי' דעת .  .  . ואיהו וחיוהי וגרמוהי חדהוי' שיש בהן הארת אור א"ס 

וד"ע  . שלא נדמה שהם ב' בחי' נבדלות זמ"ז כיון שזה מתלבש במדות ועולמותאלו מתאחדים יחד
ל דמ"מ הם דבר א' ממש שהד"ע ובחי' סוכ"ע מאיר תמיד בד"ת וממכ"ע "אינו נתפס בכלי כלל קמ

והנה כ"ז הוא עתה אבל לעתיד יהיה גילוי סוכ"ע היינו שבחינת דעת עליון יאיר ויומשך . .  והכל א'
יהיה באפשרי בבחינת גילוי ממש והיינו לפי שרוח הטומאה יבוער מן הארץ ובלע המות כו' אז 

 ". עכ"ל.לקבל גילוי זה
וראה ספה"מ תקע"א ע' קצה, וז"ל: "...משום דאל דעות הוי' כו' והא בהא תליא כמו דבחי' 
ממכ"ע מקבל מבחי' סוכ"ע ואין ענין סובב מובדל לגמרי כידוע ומבואר במ"א וד"ל. ולעתיד דכתיב 

ד"ע הנ"ל שיבא לידי גילוי בבחי' יהי' אז בחי' גילוי סוכ"ע שהוא בחי' ואת רוח הטומאה כו' 
וכמש"א יעקב והי' הוי' לי לאלקים שבחי' סובב יהי' בבחי'  תפיסא והלבשה למטה בבחי' ד"ת

 ממלא ממש..".
הגבול דסדר השתלשלות, אלא  אורולהעיר, שבאוה"ת לא מזכיר כלל שזהו דוקא בבחי'  59

הרי גם הכלים  –בתר טעמא  עצמם. וזיל הכלים"גבול" סתם, שזה כולל גם בחי' הגבול של 
 ", וכמ"ש ב"בביאור דלבבתני" שם גופא. וגרמוהי חד וחיוהיאיהו מיוחדים בא"ס , "
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"השגחה" למע' בדרך התלבשות ושאי"ז "השפלה"   שאפ"לז מובן דזה ומכ" .יג 
לעולמות  ערוך  ואין"קדוש ומובדל"  הוא ית' עצמוכי  –לפניו ואי"ז פועל בו ריבוי 

ית' הוא בבחי' "גלוי וידוע". דההשגחה שלו ית' שבדרך התלבשות הוא  וידיעתו 
.  ורים ודבוקים בו הקש , אבל הצמצום שלאחרי  – ע"י אור הממכ"ע והכלים בפועל 

ומשגיח בעולמות השפלים . . זהו   מלובש חושבים שזה ש"אבל המינים ש
דס"ל דהבריאה היתה בדרך השתלשלות "" זהו מכיון פועל ריבויוגם  השפלה 

 אפ"ל שמלובש ומשגיח". איוכו'", שלכן לדעתם " עו"ע

י"ז ומכ"ז מובן דזה שאפשר לומר שיש "השגחה פרטית" למע' בדרך התלבשות ושא
 ערוך ואין "קדוש ומובדל"  הוא ית' עצמומכיון ש –"השפלה" לפניו ואי"ז פועל בו ריבוי 

 – ע"י אור הממכ"ע והכליםלעולמות. דההשגחה שלו ית' שבדרך התלבשות הוא בפועל 
, אבל הוא בעצמו "קדוש ומובדל" הקשורים ודבוקים בו , אבל 60הצמצום שלאחרי

לא  –) אין ההשגחה בעולמות 1מכ"ז הוא באופן ד"גלוי וידוע". ובמילא:  שלו והידיעות 
רק ההשגחה של בחי' ד"ע, אלא גם ההשגחה של בחי' ד"ת שבדרך התלבשות שגם 

ית' כי הוא עצמו "קדוש ומובדל" ובאין  לפניו "השפלה"  – 61, כנ"ל ית'  אליו מתייחסת 
 .62) כל "הידיעות וההשגחות" אלו אינן פועלות בו ריבוי ח"ו 2, ערוך

גם  ומשגיח שמלובשאי אפ"ל וזהו מה שהרבי כותב כאן שזה שלדעת המינים "
 שלכן כופרים ב"השגחה פרטית" –" שזהו השפלה, וגם יפעול רבוי . . בעולמות השפלים 

השתלשלות עו"ע, שכל   דס"ל דהבריאה היתה בדרך"הוא מכיון  –בכלל, וגם באפשריותה 
 ": עלול פועל שינוי בהעילה

אין הפירוש בזה (רק) שאילו היו מאמינים בהאמת שהוא ית' באין ערוך לעולמות, היו  
" בעולמות כי "השגחה" זו אינה מלובש" בלי שיהי' לו להשגיח  שאפשרמבינים 

ובודאי לא בכלל  "השפלה" ו"פועל רבוי", ובמילא לא  היו כופרים ב"השגחה פרטית"
  –" באפשריותה"

שהרי כל הדיון כאן הוא לכתחילה בנוגע לאופן ה"השגחה" שבדרך "התלבשות",  
וכנ"ל בארוכה שהענין ד"השגחה פרטית" בפשטות הוא זה שהקב"ה מפקח על הנבראים 

גם   –גמול -אדם, שהם בעלי -כל א' מהם מתאים לפי מהותו (ובבני  –ומנהל עניניהם 
 עללא רק שמשגיח  –בפשטות  "פרטיתמתאים להנהגתיהם וכו'). שזהו"ע "השגחה 

 –מתאים לכל נברא (אלא שבזה גופא  פרטיהפרטים, אלא שההשגחה עצמה היא באופן 
יש את פרטי "מינים הכלליים", ויש את הפרטים שבכל מין ומין גופא, שבזה נחלקו 
החכמי ישראל היינו יש "השגחה פרטית" הזו גם על הפרטים גופא שמיני שבמינים  

 הכלליים דצ"ח). 
הרי שענין "השגחה" זו, שהיא לא השגחה "כללית" ו"מקיפית" אלא "השגחה 

דבחי' ", ובסגנון החסידות, זוהי השגחה התלבשותפרטית", היא השגחה באופן של "
 

שינוי  שוםכל אלו ההשגחות הפרטיים אין פועלים בו וכנ"ל מד"ה ששים המה מלכות ד" 60
' ד"ת, " היא ההשגחה דבחיההשגחות הפרטיים". ואם הכוונה ב"כו' מטעם הנ"ל דאין ערוך. . ח"ו 

הממכ"ע  אור, הנה מה שאינם פועלים בו שום שינוי הוא מכיון שגם כללות בחי' 52הערה כדלעיל 
 וד"ת שלאחרי הצמצום הוא באין ערוך לאור שלפני הצמצום.

 .52בעצמו. ראה לעיל הערה  ית' אליומתייחסת  התלבשותגם אם גם ההשגחה שבדרך  61
ו, ומסיים ס"ו -ארוכה גם בדרך מצותיך מצות האמנת אלקות סעיפים גוכמבואר כ"ז ב 62
לפי . . איך שאין שינוי בא"ס ב"ה ממה שפועל פעולות שונות בכלים שונים . . ועתה יובן שם: "

שהתלבשות אורו ית' בכלים לפעול על ידן הוא רק בבחי' אור וזיו לבד וגם בחי' הארה דהארה לבד 
בו ית' אין שום שינוי כלל ח"ו הגם שכל הפעולות אבל  בה אין אמיתי השינויבעצמה  ההארהוגם 

 ".כנ"ל ממנו דוקא
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כופרים המינים בכלל   זו , וכדלעיל). וב"השגחה פרטית" הוכמשנת"ל סעיף ( ממכ"ע וד"ת
הוא ית' כ"כ  שיתלבש"אין נכון [וכמו שאומרים ש חוגם באפשריותה, כנ"ל סעיף 

" (ד"ה ששים המה מלכות), בעלולים השפלים שבעוה"ז להיותו טהור עינים מראות ברע
דה " (ד"ה ארעל ענינים רבים לתת דעתו ידיעת הש"י הפרטים וההשגחה פרטי' "איך יתכן 

 –נא)] 
אלא (גם ועיקר) שאילו היו מאמינים בהאמת שהוא ית' באין ערוך לעולמות, היו 

ומשגיח וכו'" בלי שזה ייחשב "השפלה" לפניו ית' ובלי  שמלובשלהיות  אפשרמבינים ש"
 שזה יפעול רבוי ח"ו. 

לעולמות (ולא  שבערךדרק כאשר ה"מתלבש" להשגיח בעולמות השפלים הוא ענין 
" שלגמרי באין ערוך ושידיעתו היא בבחי' "גלוי  ומובדל קדושעם בחי' ש" קשור ודבוק

 לפניו ופועלת בו רבוי. הנה ההשגחה היא אכן "השפלה" –וידוע") 
 וזהו מ"ש הרבי כאן:

וגם   השפלהומשגיח בעולמות השפלים . . זהו  מלובשדזה גופא שהם חושבים שזה ש"
דס"ל דהבריאה "זהו מכיון  –שמלובש ומשגיח"  אפ"ל אישלכן לדעתם " –" פועל ריבוי

" (דאילו היו מאמינים היתה בדרך השתלשלות עו"ע, שכל עלול פועל שינוי בהעילה
ומשגיח בעולמות   מלובשבהאמת שהוא ית' באין ערוך לעולמות, היו מבינים שזה ש"

כפי  להיות שמלובש ומשגיח", אפשר", שלכן " פועל ריבויואינו  השפלה אינו השפלים" 
 , כנ"ל בארוכה).שהוא באמת
 ומשגיח שלאח"ז שבאמת, לא רק שלדעתם "אי אפ"ל שמלובש [לשם]  יד(ובסעיף 

מצד זה גם לדעתם אי אפ"ל בעולמות השפלים . . שזהו השפלה, וגם יפעול רבוי", אלא 
 בעולמות השפלים).  בכלל" שמלובש "

ולכן לדעתם עכצ"ל עזב ד' את הארץ, והוא רק אלקא "וממשיך הרבי שם:  .יד
וי"ל שבזה רוצה הרבי להדגיש שמצד סברתם הנ"ל ש"זהו השפלה,   ".דאלקיא

  ומשגיח וגם יפעול רבוי", הנה לא רק שלכן לדעתם "אי אפ"ל שמלובש [לשם] 
  ואינו " לגמרי עכצ"ל עזב ד' את הארץ בעולמות השפלים", אלא ש"לכן לדעתם 

  " רקשזהו השפלה, וגם יפעול רבויהטעמים "" בו בכלל (ח"ו). אלא ש נמצא"
עזב את הארץ לגמרי ר"ל, ולכן סוברים שעדיין  עצמומכריחים (לדעתם) שהוא 

 "אלקא דאלקיא". –באופן של   –יש לו איזו שליטה על העולם אבל "הוא רק 

 וממשיך הרבי שם:
 ".ולכן לדעתם עכצ"ל עזב ד' את הארץ, והוא רק אלקא דאלקיא"

 ויש לעיין: 
  –" בש ומשגיח גם בעולמות השפליםשמלול אי אפ") מדוע לאחרי ההסבר מדוע "1

חוזר וכופל הדבר עוה"פ (ובשינוי לשון):  –" הו השפלה, וגם יפעול רבוי[לדעתם ]זשכיון ש"
 "?עכצ"ל עזב ד' את הארץלדעתם "ולכן 
", דלכאו' מנא לי' הא? שהרי במילים והוא רק אלקא דאלקיא) מה שמוסיף "2

בהשגחה פרטית ובאותות ומופתי התורה" רק רואים שכופרים בהנהגת  "הכופרים 
ומנא לי' שסוברים ש"עזב ה' את הארץ" בידי "(אלקא את הארץ",  ה' ר"ל, "עזב  הקב"ה

 ?! בידם" ר"ל והשגחת והנהגת העולם היא אלקיא ד)
 "?רק אלקא דאלקיא והוא) בכלל, מה נוגע כאן ההוספה ד"3

 וי"ל הביאור בזה: 
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שהרי עפ"י הנ"ל יובן שהקושי של המינים על הענין ד"השגחה" הוא לא רק על זה 
על הנבראים ומנהלם, (פי' הפשוט ב"השגחה פרטית") אלא גם על עצם   מפקחשהקב"ה 

 את הנבראים ועניניהם.  ולדעת לראות ההתלבשות
"ה ארדה נא שם משמע שהקושי שלהם ממ"ש בד"ה ששים המה מלכות וד –ואדרבה 

הקב"ה את  ידיעתעל הקושי שלהם על עצם  ומיוסד מתחיל על הענין ד"השגחה" 
משמע שעצם ה"התלבשות"   –ן בלקו"ת בנוגע לסברת "שזהו השפלה" ה –הנבראים 

בנוגע  " זה כבר "השפלה", והן ברע מראותלהיותו טהור עינים ית . . בהשגחה פרט לראות"
לסברא שזה "יפעול רבוי", מבואר בתו"א רד"ה ארדה נא שם שטענתם היא שעצם  

הרי )ש(הש"י הפרטים וההשגחה פרטי' לתת דעתו על ענינים רבים  ידיעתההתלבשות ב"
אותם, הרי  ולדעת לראות" בנבראים אפי' שמלובש". ואם "אי אפשר להיות זה בחי' רבוי

 עליהם וכו'." ומפקח  ומשגיחש"אי אפ"ל שמלובש  "שבמילא ומכ
". די"ל שהפירוש  עכצ"ל עזב ד' את הארץלדעתם ואולי זהו מה שהרבי ממשיך "ולכן  

), אלא חכללות הארץ (כדלעיל סעיף  השגחתכאן הוא לא שעזב את  "עזב ה' את הארץ"
,שאינו נמצא בארץ בכלל ח"ו (וכמו שמצינו פירושים שונים לגמריעזב ה' את הארץ 

 .63במפרשי תנ"ך על פסוק ביחזקאל)
שמצד סברתם הנ"ל ש"זהו השפלה, וגם   –וי"ל שזהו מה שהרבי רוצה להדגיש בזה 

בעולמות   ומשגיח , הנה לא רק שלכן לדעתם "אי אפ"ל שמלובש [לשם] יפעול רבוי"
" בו בכלל  נמצא " ואינו " לגמרי עכצ"ל עזב ד' את הארץהשפלים", אלא ש"לכן לדעתם 

 (ח"ו), עד שאינו "רואה" ואינו "מודע" כלל לקורות על הארץ. 

". די"ל שהדגש בזה הוא לא השליטה  והוא רק אלקא דאלקיא" –מוסיף הרבי  –אבל 
עדיין איזו שליטה על העולם אבל  להקב"היש שנותנים ל"אלקיא", אלא מה שגם לדעתם 

 דאלקיא". אלקארק באופן ד"
מובן מכללות ביאורו של הרבי כאן שזה גופא שכופרים ב"השגחה פרטית"  וגם זה 

שמלובש  לאי אפ""לדעתם הוא רק כי  –וסוברים ש"עזב ה' את הארץ" לגמרי ר"ל 
". היינו שכפירתם לא נובעת עזב ד' את הארץ עכצ"ל. .  ומשגיח גם בעולמות השפלים

, כי 64ית' ברוממותו ואחדותו מצד אמונתם  –מסתם זלזול ופריקת עול, אלא אדרבה 
שנמצא ומלובש בעולם השפלים להשגיח   מאפשר לאית' ואחדותו  רוממותו לדעתם 

 עליהם. 
דהנה, אף שבמובן שנותנים כוח ושליטה בהנהגת העולם ("אלקיא") בידי ענין חוץ 

" חומר מיוחד על השיטה ש"עזב ה' בידי כו"מיש בשיטה ש"עזב ה' את הארץ  –ממנו ית' 
את הארץ" סתם, אבל מצד שני יש בה "קולא" בזה שלשיטה זו יש להקב"ה עדיין חלק 

מינה (לדעתם הכוזבת) את  שהוא ית'  –א" דאלקי אלקאבהנהגת העולם, בזה שהוא " 
ע"י   –[בפועל  העולם מונהגהכו"מ כ"אלקיא" ומסר בידם את הנהגת העולם. היינו, ש

 
 .68ראה לקמן הערה  63
אוה"ע"! כמו  חסידישסוברים כך בשם "ולהעיר, שמצינו בדא"ח קורא לאלו מאוה"ע  64

אוה"ע שאומרים עזב הוי' את  דחסידיט, וז"ל: "ומזה הוא מקור הטעות -בספה"מ תרפ"ג ע' קנח
הארץ דלהיות שחושבים דהתהוות העולמות הוא בדרך השתלשלות עו"ע, דהיינו שהם בערך, 

דהגוים אומרים רם הוי' ולזאת אומרים רם הוי' וכמ"ש רם על כל גוים הוי' על השמים כבודו, 
והיא השפלה לפני אלקות להשפיל א"ע להוות את העולם הגשמי ולהחיותו לפי שאינו בערך, ורק 

 אוה"ע אומרים רם ה'...". עכ"ל. דחסידיעל השמים כבודו דשמים הוא התהוות רוחני. . 
זוהי ע"ז (אלא שלכאו' צ"ע שנק' "חסידי אוה"ע", והלא "אומרים עזב הוי' את הארץ וגו'" ש

 שגם אוה"ע הוזהרו עלי'?).
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 אלקא " – הקב"ה"אלקיא" (ר"ל), אבל זה גופא הוא] בכח ש(לדעתם הכוזבת) נתן להם 
 דאלקיא".

ה זו ש"עזב וכמ"ש במאמר הידוע ד"ה ביום עשתי עשר יום ה'תשל"א ס"ג בנוגע לשיט
ה' את הארץ בידי הכוכבים ומזלות, והנהגת העולם תלוי' רק בהם. ובדוגמת מלך שמינה 

דאלקייא, דנוסף  אלקא"שגם הם קוראין אותו ית' בשם  –שרים להנהיג את המדינה" 
גם בזה גופא שהכו"מ הם "אלקייא" לזה שהוא ית' גבוה מהם ושליט עליהם, הנה 

להנהיג את הארץ ולהשפיע בה, הוא לא מצד עצמם אלא  (לדעתם), היינו שיש להם כח
מפני שהקב"ה נתן להם כח על זה, בדוגמת שרי המלך שמנהיגים את המדינה מפני  

". (נוסף על מה שכתב לפני זה, שגם לדעתם שלאחרי שנתמנו שהמלך מינה אותה על זה
חוקים, השרים הנהגת המדינה היא על ידם ואין המלך מתערב בזה, הרי "לפרקים ר

 בהנהגת המדינה). בעצמו בשביל צורך גדול" מתערב 
הרי  –נמצא, שבענין הכפירה בשליטת הקב"ה על העולם והנהגת העולם על ידו 

הכפירה ש"עזב ה' את הארץ" סתם ואין כעת מנהיג לעולם בכלל, חמורה יותר מהכפירה  
 "עזב ה' את הארץ בידי הכו"מ".

ועפי"ז י"ל, שמכיון שזה גופא שכופרים ב"השגחה פרטית", וסוברים ש"עזב ה' את 
שנמצא   מאפשר לאית' ואחדותו  רוממותו לדעתם הוא רק כי רק כי  –הארץ" לגמרי ר"ל 

 –ומלובש בעולם השפלים להשגיח עליהם 
שזהו השפלה,  . והרי הטעמים "שמוכרחהרי מסתבר לומר שהם כופרים רק עד כמה 

מלובש ומשגיח גם אינו " בעצמו" רק מכריחים (לדעתם) שהקב"ה וגם יפעול רבוי
שליטה וממשלה על העולם (ר"ל) גם לא בתור  שום", ולא שאין לו בעולמות השפלים 

 דאלקיא".  אלקא"

ולכן לדעתם עכצ"ל עזב ד' את הארץ, שזהו מה שהרבי מסיים שם "ועפי"ז, אולי י"ל 
 ":והוא רק אלקא דאלקיא

 דהנה במושג "אלקא דאלקיא" (ר"ל) גופא ישנם בכלל ג' פרטים: 
לקא" של העולם (אלא של  שאינו "אלקא" היחיד ואינו "א –(לדעתם)  שאינו ) מה 1

 "אלקיא"). 
 . ובזה גופא: כן ה"אלקא" שהוא 

"אלקא דאלקיא" ר"ל. ובלשון הרבי   –" (לדעתם) אלקיא) השליטה שיש לו על "2
 ". עליהם שהוא ית' גבוה מהם ושליט הנ"ל: "

. ובלשון הרבי הנ"ל: "זה גופא שהכו"מ הם העולם) איזו שליטה שיש לו גם על 3
, הוא לא מצד להנהיג את הארץ ולהשפיע בההיינו שיש להם כח  "אלקייא" (לדעתם),

 .65" שהקב"ה נתן להם כח על זה עצמם אלא מפני 
והוא , ולכן לדעתם עכצ"ל עזב ד' את הארץ"ומתאים לג' פרטים אלו, גם מ"ש הרבי 

 " אפשר לפרש בכמה אופנים: רק אלקא דאלקיא

 
 בעצמוובנוגע למ"ש שם במשל ש"לפרקים רחוקים, בשביל צורך גדול" מתערב המלך  65

שגם לדעת הכופרים מתערב הקב"ה בעצמו בהנהגת  בנמשלצ"ע אם כן הוא גם  –בהנהגת המדינה 
ות ומופתי העולם "לפרקים רחוקים, בשביל צורך גדול". שהרי אם כן מדוע כופרים "באות

 התורה", אולי אלו הם ה"פרקים רחוקים, בשביל צורך גדול"?
והביאור בזה י"ל. דאם טעמם הי' רק "שזהו השפלה", הי' אפשר להבין ש"בשביל צורך 

והרי ענין זה  –גדול" ה"ה משפיל א"ע ומתערב וכו'. אבל מכיון שטעמם הוא גם "שזה פועל רבוי" 
 לא משנה אם יש צורך או לא.

 אין הכופרים בנדו"ד מודים שהוא מתערב בשביל צורך גדול וכו'. בנמשל"ז, לכאו' ולפי
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(ר"ל). היינו, שהדגש כאן הוא על   ולא של העולם) הוא רק ה"אלקא" של "אלקיא" 1
. ועפי"ז, זה אותו ענין של "עזב ה' את הארץ" במלים שאינו ה"אלקא" של העולםזה 

 " (ר"ל). שה' אינו "על הארץ –אחרות 
 ". ע"ד אלקיא , ו)הוא רק "אלקא" ושליט על "עזבה'  הארץ) (אלו הם ב' ענינים: את 2

 .כן הנ"ל, אבל הדגש הוא על ה"אלקא" שהוא 
"הוא רק  שליטתו על העולם גופא", אלא) אופן אלקיא ) (לא שהוא רק "אלקא" של "3

שהוא ממנה "שרים" כ"אלקיא" שהם ישלטו על הארץ  –[באופן ד]דאלקא דאלקיא" 
 וינהגו אותו בפועל (ר"ל). 

  שלילת עכצ"ל") לא (רק) את דלפי אופן הג' יוצא, שכללות המשפט הזה בא להכריח (" 
הוא לא על ידי  ששליטתו על העולםהנהגת העולם על ידו, "עזב ה' את הארץ", אלא 

 –מנהיג אותו, כי הוא עזב את הארץ, אלא רק באופן של "אלקא דאלקיא"  בעצמושהוא 
 להנהיג את הארץ וכו' (ר"ל).  והוא נותן להם הכוחממנה "אלקיא"  שהוא

 י במילים אלו (בשיטת המינים) היא כאופן הג'. ויש לומר שכוונת הרב

דלפי כ"ז, גם לשיטת כופרים אלו יש להקב"ה איזו שליטה על העולם אבל רק באופן 
לא היו  –באופן ד"אלקא דאלקיא"  רקשזה  –ד"אלקא דאלקיא". ואפי' למסקנא זו 

צ"ל". ומובן בפשטות מדוע אינם  על כרחךלומר כך, " מוכרחבאים אם לא שלדעתם 
כי בזה היו מנתקים אותו ית'  –סוברים "עזב ה' את הארץ" סתם והכל בדרך מקרה וכו' 

 .66שליטה על העולם, ולזה אין הכרח משום

והוא רק אלקא יתבאר עוד בדא"פ במה שהרבי מוסיף כאן " טזולקמן בסעיף 
 שלאח"ז.  טו" עפ"י מה שיתבאר בסעיף דאלקיא

(תו"א   באפשריות ענין הנסיםומטעם זה גופא כופרים גם וממשיך הרבי שם: " .טו
לפני זה  -גופא וכו'" קאי (לא על מ"ש לפני מטעם זה ". וי"ל ש")שמות ה ואלה "ד
.  דס"ל דהבריאה היתה בדרך השתלשלות עו"ע, שכל עלול פועל שינוי בהעילה "
  ם מסקנת ", דזה לא מבואר בתו"א שם, אלא) על שזהו השפלה, וגם יפעול רבוי. 

וכמבואר בתו"א  –" עזב ה' את הארץזה: ש"לדעתם עכצ"ל -שכתב ממש לפני
שם  הוא ע"י הארת ח"ע בחי' . . ענין אותות ומופתים הוא שינוי הטבע שם "
 את הארץ" אין אפשרות לענין הנסים.  הוי"ה", ולכן לדעתם ש"עזב  הוי"ה

 ואח"כ ממשיך הרבי:
 ". )שמותה ואלה " (תו"א ד באפשריות ענין הנסיםומטעם זה גופא כופרים גם "

 איזה טעם? –גופא"  זהויש לעיין על מה קאי מ"ש הרבי "ומטעם 
כמ"ש   –. שהוא פ" השגחדבפשטות, זה קאי על אותו טעם שבגללו כופרים באפשרות 

על שינוי דס"ל דהבריאה היתה בדרך השתלשלות עו"ע, שכל עלול פו הרבי לפנ"ז, "
שזהו השפלה, וגם יפעול . . בהעילה, ולכן אי אפ"ל שמלובש ומשגיח גם בעולמות השפלים 

 בנסים שהרי עצם זה שמתייחס ל"עולמות השפלים", אפי' אם זה מתבטא  ."רבוי
 , ה"ז עדיין "השפלה" ו"יפעול ריבוי", ולכן כופרים גם באפשרות ענין הנסים. ומופתים
 ראהב"תו"א ד"ה ואלה שמות" ששם מציין הרבי (ובלי להוסיף "כשמעיינים אבל 

  מטעם זה גופא ש" הוא המקור לענין זה" תו"א..." וכיו"ב, דמזה משמע ש"תו"א פ' שמות
כופרים גם באפשריות לענין הנסים"), הנה אף ששם אפשר לראות שהכפירה באותות 

 
 .109ראה לקמן הערה  66
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דס"ל  "כלל הטעם הנ"ל  לא מוזכר שם, אבל אחד הוא מטעם פ" השגחומופתים והכפירה ב
דהבריאה היתה בדרך השתלשלות עו"ע, שכל עלול פועל שינוי בהעילה, ולכן אי אפ"ל  

 ". שזהו השפלה, וגם יפעול רבוי. . שמלובש ומשגיח גם בעולמות השפלים 
 ):א ואילך (נ, שמותה ואלה "דוז"ל בתו"א 

והנה עצם ח"ע קודם התלבשותה בבחי' עלמין דהיינו קודם התלבשותה גם בעלמין "
והמשכת ח"ע להתלבש תוך עלמין נק' יעקב יו"ד עקב . . סתימין נק' ישראל לי ראש כו' 

שנמשך הארה מבחי' ח"ע הנקרא יו"ד להתלבש בבחי' עלמין שהן רק בחי' עקביי' לגבי 
וזהו ענין   . .הוא בחי' אותיות הדבור. ועד"ז ג"כ באותיות המחשבה כו' . . . וח"ע עצמה

הא' שבפ' ויגש ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו שהיא ירידה  ירידה
. ולכן נאמר כאן בנ"י יעקב שבחי' יעקב בבחי' עלמין סתימין בבחי' מצר וגבול להתלבש 

ע שהוא בחי' ישראל (הנז' שם בפ' ויגש) לי  בשם בנ"י יכונה שהרי הוא מקבל מבחי' ח"
 ראש כנ"ל: 

. דהנה ענין אותות ומופתים הוא שינוי הטבע בגלות נאמר אותותינו לא ראינו והנה "
. .   כמו ולקחת ממימי היאור כו' והיו לדם ביבשת והוא ע"י הארת ח"ע בחי' שם הוי"ה

צום בדבר ה' שא"א וז"ש פרעה לא ידעתי את הוי' כ"א בחי' שם אלקים בחינת הצמ
. אבל ע"י הארת ח"ע משתנים הצירופים כי התהוות המים הוא לשנות סדרי בראשית

ממאמ' יקוו המים שנמשך בדבר ה' מע"מ. אבל הארת החכמה יכול לשנות הצירוף ממים 
וז"ש אותותינו לא ראינו  . .לדם. וכנראה בחוש שהשכל מנהיג ומשנה הדבור כרצונו 

שראל עלו במחשבה. לפי שבגלות הוא בחי' הסתר והעלם עד שנראה אותותינו דייקא כי י
 העולם ליש ודבר בפ"ע. וכמ"ש אתה אל מסתתר:

ובחי' ירידה הב' הוא מ"ש כאן ואלה שמות בנ"י הבאים מצרימה את יעקב שבחי' "
ישראל לי ראש יורד בבחי' מצר וצמצום עם בחי' יעקב והוא ענין הירידה בבחי' עלמין  

ועכ"ז עודנה קשורה ומיוחדת במקורו . . דבר ה' שהוא צמצום וירידה ב' דאתגליין ו
איש וביתו באו ראובן . .  ושרשו בחי' ישראל לי ראש שמאיר ומתגלה גם בעולם הדבור

ושמעון בחי' ראיה ושמיעה שנמשך גם בעלמין דאתגליין מבחי' ישראל וכמ"ש ותקרא את 
ן כי שמע הוי'. לוי עתה הפעם ילוה אישי  שמו ראובן כי ראה כו'. ותקרא את שמו שמעו

אלי בחי' התקשרות ויחוד כי ראיה ושמיעה היא בחי' השגחה פרטית על כל דרכי בנ"א 
שלא כדעת הכופרים בהשגחה פרטית ויאמרו  ובוחן כליות ולב לפניך נגלו כל תעלומות לב

עלמין לא יראה יה ולא יבין אלקי יעקב מאחר שנמשך בסדר ההשתלשלות בדבר ה' ו 
 .... אלא שעודנ' קשורו' במקורן ושרשןדאתגליין 

שבאמת גם עכשיו הכל דייקא  ראינו ועל כן אותותנו לא ראינו לא [לקמן שם נ, ג] "
שאין   ראינו רק שלא  והכל כמו אותות ומופתי' ההם. בהשגחה פרטי' כמו בזמן ההוא

הנס מכיר בניסו מפני  שום שינוי. והוא ע"ד לעושה נפלאות גדולות לבדו שאין בעל  ניכר
שהעלמין מעלימין וזהו בחי' הגלות ממש. והסיבה לזה הוא מפני שאין הגלוי בהעלמין רק 

 עכ"ל. ...". מבחי' בני ישראל ובחי' יעקב ולא בחי' ישראל שהוא ח"ע ממש
הרי אכן מבואר כאן שהכפירה באותות ומופתים והכפירה בהשגחה פרטית קשורים 

", אותיות הדבור של י' שם אלקים בחינת הצמצום בדבר ה'בחוהוא, דעתם ש" –זב"ז 
שם הוי',  –העשרה מאמרות שבהן מתהווה העולמות, אינה קשורה (ח"ו) במקורה ושרשה 

בהשגחה   כופרים", ו"לשנות סדרי בראשית א"א "לא ידעתי את הוי'", ו[לכן לדעתם] 
שנמשך בסדר ההשתלשלות  מאחר ה ולא יבין אלקי יעקב-ויאמרו לא יראה י פרטית

דס"ל דהבריאה היתה בדרך "אבל לא מוזכר כאן כלל הענין  –" בדבר ה' ועלמין דאתגליין 
השתלשלות עו"ע, שכל עלול פועל שינוי בהעילה, ולכן אי אפ"ל שמלובש ומשגיח גם 

 . "?שזהו השפלה, וגם יפעול רבוי. . בעולמות השפלים 
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דס"ל דהבריאה היתה "לפני זה -ל מ"ש לפניגופא וכו'" קאי (לא ע מטעם זהוי"ל ש"
בדרך השתלשלות עו"ע, שכל עלול פועל שינוי בהעילה, ולכן אי אפ"ל שמלובש ומשגיח גם  

ה "תו"א ד", דזה באמת לא מבואר ב"שזהו השפלה, וגם יפעול רבוי. . בעולמות השפלים 
עזב ה' את זה: ש"לדעתם עכצ"ל -שכתב ממש לפני מסקנתם" שם, אלא) על שמותואלה 
 –" והוא רק אלקא דאלקיא, הארץ

 אין אפשרות לענין הנסים.  –דמטעם זה גופא שלדעתם "עזב ה' את הארץ וכו'" 
ענין אותות ומופתים הוא שינוי וזה אכן מבואר בתו"א ד"ה ואלה שמות שם כנ"ל ש"

הסברא "שא"א לשנות סדרי בראשית" ", ושם הוי"ההוא ע"י הארת ח"ע בחי' . . הטבע 
בחי' שם אלקים בחינת הצמצום בדבר ש""לא ידעתי את הוי'", ויא תוצאה מהכפירה ה
", אותיות הדבור של העשרה מאמרות שבהן מתהווה העולמות, אינה קשורה (ח"ו)  ה'

שם הוי' (היפך האמת ששם אלקים ואותיות הדבור קשורות בשרשן  –במקורה ושרשה 
הדבר הוי' להשתנות להיות שינוי הטבע שם הוי', ובמילא יכולים צירופי האותיות של 

 וכו').

הרי   –וזהו הטעם שהרבי מציין ל"תו"א ואלה שמות", ולכאו', מדוע צריך מקור על זה 
 –מובן מעצמו שלדעתם ש"עזב ה' את הארץ" (ר"ל) אין אפשרות לענין הנסים?! 

אה שכל הבריכי בזה מבואר ביותר מדוע כופרים באפשרות ענין הנסים "אף שמודים 
בדבר בחי' שם אלקים בחינת הצמצום דזה גופא טעותם ש" –" מאין ליש ד'היא בדבר 

" שבו נברא העולם אינה קשורה (ח"ו) במקורה ושרשה, שם הוי', ולכן "א"א לשנות ה' 
 סדרי בראשית".

את הארץ" אין אפשרות לענין  הוי"הוזהו מה שמצד דעת הכופרים גופא ש"עזב 
 .67הנסים שענינם שינוי הטבע שלדעתם אינו בידי "הוי'" ר"ל 

 
וראה גם תו"א מקץ מא, ד ואילך (ד"ה נר חנוכה, והביאור) הקשר בין טעות עכו"ם  67

 שם הוי'", שהדיוק הוא הוי'את הארץ" לטעות פרעה שאמר "לא ידעתי את  הוי'האומרים "עזב 
 :הוי'דוקא והכפירה בהאמת ששם אלקים מיוחד עם שם 

ק"ך צירופי אלקים המעלימים  וזהו כי גדול ה' ואדונינו מכל אלקים. ופי' מכל אלקים הם"
ומסתירים אור ה' וקדושתו לבלתי יתגלה אוא"ס ב"ה כמו שהוא שלא יתבטלו העולמות במציאות. 
אלא שיהא נראה העולם ליש ודבר נפרד. אבל אור הוי' הוא גדול על כולם ומושל על כולם להיות 

כו"ם אומרים עזב הוי' את הארץ. הע(וזהו כי אני ידעתי כי גדול כו'. אני זו כנס"י. אבל . היש בטל
ולכן נאמר ביתרו אחר שנתגייר עתה ידעתי כי גדול הוי' כו')  ופרעה אמר לא ידעתי את הוי' כו'.

והיינו לפי שכל אשר חפץ הוי' נמשך ועשה גם בשמים ובארץ שכולם יש להם ציור ותמונה מבחי' 
ל הישות. וזהו ענין שיתף מדה"ר. חפץ ורצון הוי' שלא בא לידי גילוי בדבור ומאמר שהוא הפוע

שבכל מע"ב כתיב ויאמר אלקים ואח"כ שיתף מדה"ר דכתיב ביום עשות ה' אלקים כו'. וזהו למה 
איה נא אלהיהם שבחי' אלקות הוא בבחי' איה דהיינו בבחי' הסתלקות לפי  הגויםיאמרו 

ם הצמצום שהוא ש ואין העולם מתנהג אלא בבחי' אלקיםאת הארץ  הוי"השאומרים עזב 
 ".והסתלקות להיות העולם יש ודבר נפרד אבל באמת כל אשר חפץ הוי"ה עשה

אך מ"מ בחי' הוי"ה מושל בבחי' מל' להיות בטול היש וכענין (שם מב, ד ואילך בהביאור) "
וצבא השמים לך משתחוים דהיינו בחי' בטול המלאכים בכלות הנפש. והשמש והירח משתחוים 

ולכים ובטול זה הוא ע"י כל אשר חפץ הוי"ה שבחי' חפץ זה מתלבש אפי' בגופם שסובבים וה
בחכמה דאצי' וחכמה דאצי' מתלבשת בחכמה דמל' דאצי' המתלבשת בבי"ע כי גבוה מעל גבוה 

רק העכו"ם אומרים מאחר  . .שומר. וכל מה שלמטה מקבל ממה שלמעלה הימנו עד רום המעלות 
אבל  לקים המצמצם כו' מוכרח להיות נשאר כךשכבר נשתלשל בהעלם אחר העלם בבחי' שם א

ששם הוי"ה מושל על כל בחי' אלקים משא"כ  כי אני ידעתי (אני בחי' מל' וכנ"י) כי גדול הוי"ה
(ובאמת לא  פרעה אמר לא ידעתי את הוי"ה שלא ידע רק שם אלקים. ואמר עזב ה' את הארץ

גדול מנס של קי"ס כו' ע"ש) ולכן בדעת ידבר כמ"ש בתניא ח"ב שהרי נס של בריאת שמים וארץ 
ענין יחוד שם הוי"ה עם שם אומרים איה אלקיהם. אבל באמת כל אשר חפץ הוי"ה עשה. שזהו 
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ה ולא -יאמרו לא יראה יוכמבואר שם כנ"ל שזהו גם מה ש"כופרים בהשגחה פרטית ו
" (היפך מאחר שנמשך בסדר ההשתלשלות בדבר ה' ועלמין דאתגליין  יבין אלקי יעקב

 "). שןשעודנ' קשורו' במקורן ושרהאמת "

(ח"ו) היא זו   משם הוי' ועפ"י מ"ש בדא"ח שהטעות ששם אלקים נפרד  .טז
  בכלל שמובילה סוף סוף לשיטת עכו"ם ממש שהנהגת העולם אינה בידי אלקות 

והוא  יש להוסיף ביאור במה שהרבי מוסיף ש"לדעתם . .  –אלא בידי כו"מ (ר"ל) 
את הארץ" ושם אלקים נפרד משם   הוי' שמהטעות ש"עזב  –" רק אלקא דאלקיא

הוי', נמשכת הטעות שמחשיבים את הכו"מ כ"אלקיא" על העולם ר"ל. ובמילא 
 מובן עוד יותר מדוע לדעתם "אין אפשרות לענין הנסים".

ואולי יש להוסיף עפ"י מ"ש בדא"ח שהטעות ששם אלקים נפרד משם הוי' (ח"ו) היא 
ב ה' את הארץ בידי כו"מ ר"ל. היינו,  זו שמובילה סוף סוף לשיטת עכו"ם ממש שעז

את הארץ",   הוי' וכו', "עזב  שם אלקיםאינו מה שמושל ושולט על  ששם הוי' שהכפירה 
דוקא, מובילה להכפירה ש"עזב ה' את הארץ" כפשוטו, במובן ש"ה'"   הוי'  שםבמובן של 

 ל). אלא בידי כו"מ (ר"  בכלל, שהנהגת העולם אינה בידי אלקות אלקות בכללקאי על 
 וכמ"ש בד"ה וידעת תרנ"ז שם ע' נה ואילך: 

"וצ"ל תחלה חטא דור הפלגה. דהנה הפלגה הוא ל' פלוגתא ומחלוקת, והיינו שהפליגו  
והפרידו בין שם הוי' ושם אלקים, וענין הפירוד הוא כשחושב שהשם אלקים מסתיר ח"ו 

והו"ע צמו כו' (באמת על שם הוי', וממילא יחשוב שכל הנעשה בעולם הוא משם אלקים ע
) . . וביאור הענין הוא, דהנה נת"ל דמעצם שם הוי' כמו עזב הוי' את הארץ כו' כמשי"ת

שהוא לא הי' אפשר להיות מציאות היש ממש, כי אם הי' מאיר גילוי אור שם הוי' לא היו 
העולמות יכולים לקבל, והיינו שלא הי' מציאות יש מוגבל כו' . . כ"א ע"י שם אלקים 

. שהוא מדת הצמצום וההסתר שמצמצם את האור ומלביש את האור בכמה  דוקא .
לבושים עד שיהי' התהוות מציאות יש כו'. וזהו שארז"ל אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל 
מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל . . ושרש המזלות הוא ממלאכים העליונים, וגבוה מעל  

לקים, ולכן נק' ג"כ בשם אלקים או בני גבוה שומר כו', ושרש כל המלאכים הוא משם א
אלקים כו', והם ממוצעים שע"י נמשך האור והחיות לכל הדברים הגשמי' שבעולם כו' . . 
ונמצא דהעיקר הוא האור דשם הוי' ונמשך האור ע"י שם אלקים [וע"י המלאכים 

ר עד שיתהווה בפועל מציאות הגשמי מהאו ומזלות (ששרשן מש' אלקי') וכל הממוצעים]
מאחר שאין ההשפעה וההתהוות  דהממוצע מצד עצמו אינו כלוםהאלקי כו'. וא"כ מובן 

מאתו, כ"א שע"י הממוצע עובר השפעת האור האלקי המהווה כל הנבראים, א"כ אין 
אבל כשמפריד ח"ו בין לחשוב את הממוצע כלל. וכמ"ש היתפאר הגרזן על החוצב כו' . . 

לקי' מסתיר באמת ח"ו על שם הוי', וכל הדברים , והיינו שחושב דהשם אהוי' ואלקים
שמהם בא וממילא יחשוב את הממוצעים לעיקר , מצ"עהנעשים בעולם הם משם אלקי' 

כו' שאומרים שההשפעה למטה נמשכה  וז"ש עזב ה' את הארץמקור השפעת חיותו כו'. 
, וה"ה מחשב אותם לדבר מה, מאחר שהם מהמזלות שהם המשפיעים בכח עצמם

שעובד לכוכבים ומזלות ומשתחווה להם מפני   וזהו"ע ע"זעים לו חיותו כו' . . המשפי
 שמחשב אותם לדבר מה, מאחר שהם משפיעים לו כו'". 

והוא רק "לדעתם "עכצ"ל עזב ד' את הארץ, וי"ל דזהו מה שהרבי כותב לפנ"ז ש 
ות שזה גופא שסוברים ש"הוא רק אלקא דאלקיא", הוא תוצאה מהטע –" אלקא דאלקיא

 
ויחוד קוב"ה ושכינתיה שיחוד זה היינו בחי' המשכה שנמשך שם הוי"ה ומשתלב בשם  אלקים

 ו'".אלקים להיות בטול היש כ
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את הארץ", ושם אלקים נפרד משם הוי', שמזה נמשך הטעות שמחשיב את  הוי' ש"עזב 
 הכו"מ שנמשכים משם אלקים כ"אלקיא" ר"ל. 

ועפי"ז מובן עוד יותר מדוע לדעתם אין אפשרות לענין הנסים, כאשר לדעתם הנהגת  
י') (אלא בשם אלקים, כפי שהוא נפרד משם הו שם הוי' העולם היא לא רק לא בשליטת 

 ח"ו, אלא לא בשליטת אלקות בכלל (אלא בידי כו"מ ומערכות הטבע) ח"ו. 
ועפי"ז אולי יש להוסיף ביאור מדוע נוגע כאן להוסיף ש"לדעתם "עכצ"ל עזב ד' את 

גופא כופרים גם   ומטעם זהשזה נוגע למ"ש אח"כ " –והוא רק אלקא דאלקיא" הארץ,) 
 ". באפשריות ענין הנסים

היא   פ"השגח ולפי"ז יוצא, שבפרטיות יותר עיקר ויסוד הכפירה שלהם באפשרות 
עזב את הארץ ואינו מלובש בעולמות השפלים (ש"זהו השפלה" לגבי   עצמו  שהוי' דעתם 

  הנסים ), ומטעם זה גופא כופרים גם באפשרות ענין בו עצמו, ו"גם יפעול ריבוי"  הוי' 
 ).הטבע שמצד שם אלקים והדבר הוי' שינוי(

בפועל וכו', וכנ"ל  פ"השגחומבאר הרבי "תשובתם": היא לא ההכרח שיש  .יז
, אלא בפועל פ"השגחאת הענין ד מכריחה  אינה שהענין דהתהוות תמידית 

עזב ה' את   על כרחך צ"ל"לדעתם לזה וש אפשריות להפריך סברתם שאין 
) לא ע"י שקו"ט מדוע דעתם, ש"מלובש ומשגיח..." הוא 1 – הארץ". ובזה גופא

שהבריאה   מודים, ש"לדעתם) אלא שגם 2"השפלה וגם יפעול רבוי", אינה נכונה. 
בדבר   תמידדכח המהוה עומד לומר  מוכרח דאדרבה" –היא  המציאות", מאין יש

". וכנ"ל בפ"א חידוש  נמצא הוא תמיד גם בעולמות התחתוניםוא"כ  המתהווה
 בתוך הנברא. מלובש שאופן ההתהוות הוא עי"ז שהדבר ה'  בעש"ט  ה

 ואח"כ ממשיך הרבי ומסיים:
בדבר המתהווה, וא"כ  תמידדאדרבה מוכרח לומר דכח המהוה עומד  – ותשובתם"

 ". נמצא הוא תמיד גם בעולמות התחתונים
 ויש לעיין: 

 תמידדכח המהוה עומד מוכרח לומר ) הרבי מדייק וכותב שתשובתם היא ממה ד"1
שתשובתם "). היינו נמצא הוא תמיד גם בעולמות התחתונים" (ש"אם כן בדבר המתהווה

את הנברא, אלא מהכרח הענין  תמיד יהווהלא מהכרח כללות הענין שכח המהוה היא 
 " בפרט.בדבר המתהווה תמידדכח המהוה עומד "

נמצא הוא תמיד גם  וא"כ המסקנא ") אלא שלכאו', זהו מכיון שרוצה להכריח את 2
 ". בעולמות התחתונים

אבל את זה גופא צריך להבין, דלכאו' העיקר חסר מן הספר. שהרי כללות הדיון כאן 
  פ "השגחהכופרים בבפ"ב, ועל זה באים דבריו של הרבי כאן, היא "תשובת המינים . . 

 ?  לזה". ולכאו' ה"תשובה" צ"ל  ובאותות ומופתי התורה
  אינה שהענין דהתהוות תמידית  פ" השגחהובא לעיל מ"ש הרבי בקונטרס אלא שכבר 

בהנברא  מלובש, ואפי' הענין שהדבר הוי' בפועלאת הענין דהשגחה פרטית וכו'  מכריחה
שהרי כדברי הרבי הנ"ל   –להוותו מאין ליש אינו מכריח הענין ד"השגחה פרטית" בפועל 
בענין "לעולם ה'  הבעש"טבנוגע לחכמי ישראל עד הבעש"ט ש"אפשר שיחזיקו בשיטת 

הדבר הוי' המהווה אותו מאין  מלובש זה פרט שבתוךשמים", היינו שאע"פ בדברך נצב 
ו"השגחה" הן ב' מדרגות   ליש ואעפ"כ שייך שאין "השגחה" עליו, וכנ"ל ש"התהוות" 

 כו'.בארוכה) ו ז (וכמשנ"ל בסעיף
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בהשגחה  שזהו מה שמכריח את הרבי לפרש ששיטת "הכופרים  חועפי"ז נת"ל בסעיף 
היא שיטת הפילוספים שנת' בדא"ח במק"א פרטית ובאותות ומופתי התורה" כאן 

"תשובתם" כאן היא לא כי באמת  –השגחה פרטית והנסים  באפשריותשכופרים גם 
, אלא להפריך  בפועלח מכללות הענין ד"התהוות תמידית" שיש "השגחה פרטית" להכרי

 . באפשריותהכפירתם 
דס"ל  " – פ"השגח" אפשריותב"וזהו מה שהרבי המשיך לבאר סברת כפירתם 

אי אפ"ל  דהבריאה היתה בדרך השתלשלות עו"ע, שכל עלול פועל שינוי בהעילה, ולכן 
", וכנ"ל שלדעתם שזהו השפלה, וגם יפעול רבוי . . גם בעולמות השפלים  שמלובש ומשגיח

" בעולמות השפלים (ובמיוחד) להשגיח עליהם הוא "השפלה" לגבי הקב"ה  התלבשותה"
עזב ה' את הארץ" לגמרי, ש"אינו  על כרחך צ"ל לדעתםוגם יפעול בו "רבוי", ולכן " 

 נמצא" ואינו מלובש כלל בעולמות השפלים ר"ל. וכמו שנת"ל כ"ז בארוכה.
 וכן  68עזב ח"ו  שלא על כרחךהוא הנכון,  ההיפך –" אדרבהד – ותשובתםבאה " זהועל 

 הבדבר המתהוו תמידדכח המהוה עומד "מוכרח לומר  –נמצא גם בעולמות השפלים 
 ".נמצא הוא תמיד גם בעולמות התחתוניםוא"כ 

 – בפועל היינו, שאף שהענין דהתהוות תמידית אינו מכריח הענין ד"השגחה פרטית"
 . 69ר"ל בארץ ולא עזבו  שנמצאאבל זה כן מכריח 

את הנברא  שמהווהולכן בזה גופא, "תשובתם" היא לא (רק) ממה שמוכרח לומר 
בדבר  תמידד עומדכח המהוה תמיד, בכלל, אלא (גם ובעיקר) מזה ש"מוכרח לומר 

שזהו עיקר בתורת הבעש"ט בענין דהתהוות תמידית שהדבר הוי' מהווה  –" המתהווה
יותו מאין ליש, וכמ"ש בארוכה כל נברא להוותו ולהח בתוך מלובשתמיד באופן שהוא 

 ". נמצא הוא תמיד גם בעולמות התחתונים כן"ואם  –בפ"א 
 וכמ"ש להלן בפ"ב, וז"ל:   

 
הארץ (וכמו  השגחת"עזב ה' את הארץ" כאן הוא לא רק שעזב ה'  שהפירושומזה משמע  68

" אינו הניגוד ("אדרבה") הוא תמיד גם בעולמות התחתונים נמצא), כי זה ש"ידשנת' לעיל סעיף 
הוא  נמצאן א פירושו ש"עזב ה' את הארץ" לגמרי ו"לא נמצא" בו כלל. ולפי"ז, ה"ואם כלזה, אל

 עומדדכח המהוה "מוכרח לומר " הוא הניגוד לזה. וההכרח לזה הוא גם בעולמות התחתוניםתמיד 
 ".בדבר המתהווה תמיד

ל, ולא את העולם בכלעזב והזניח ועפי"ז יתבאר גם שהרבי מפרש "עזב ה' וגו'" במובן של 
). אף שהוא בעצמו כואת ההשגחה, בידי מערכת השמים ר"ל (ראה לקמן סעיף  ומסר עזבבמובן של 

" ר"ל, שהנהגת העולם היא כעת ע"י דאלקיאמדבר כאן לפי השיטה שסוברים ש"הוא רק אלקא 
אלא  –", כמ"ש בשאר המקומות? בידי כו"מכו"מ (ר"ל), וא"כ הו"ל לכתוב כאן "עזב ה' את הארץ 

שהפסוק מדבר על שהוא עזב את הארץ בכלל ולא "נמצא" בו כלל (לא רק שעזב את כי הוא מפרש 
הארץ). ובמילא, הענין שלדעתם ההנהגה היא כעת בידי כו"מ ר"ל מבטא ע"י שמוסיף  הנהגת

 "והוא רק אלקא דאלקיא".

[ונוסף לזה, הרי הטעם שהוביל למסקנא ש"עזב וכו'" הוא לא רק "השפלה" (שאז הי' אפשר 
אולי ההתלבשות בההנהגת הארץ, אלא) גם שהידיעה "גורם ריבוי" וכו'. ולכאו' זה מוביל לפרש 

ואינו "מודע" כלל למעשי התחתונים  לגמרילמסקנא שלא רק עזב את ההשגחה וכד' אלא עזב 
 ר"ל)]. 

 .96וראה לקמן הערה 
הארץ אבל זה כן שולל את הסברא  השגחתהיינו, שאינו שולל את הסברא שעזב ה' את  69

 שעזב ה' את הארץ בכלל ר"ל.
 –שבפיה"מ כולל את הענין דהתהוות תמידית מאין ליש  הראשון(ומזה מובן שאפי' אם יסוד 

 העשיריהארץ", שזה נשלל רק ביסוד  – השגחת –עדיין אפשר לטעות ולומר ש"עזב ה' את 
 ).118שבפיה"מ. ראה לקמן הערה 
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"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 

והן הן בחי'  צריך להיות כח הפועל בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו . אלא יש מאין . 
 אותיות הדבור מעשרה מאמרות שבהם נבראו וכו'".

 ועפי"ז מובן עוד ענין: 
דלכאו', אם מדובר כאן בכאלו שסיבת כפירתם "בהשגחה פרטית, וגם באפשריותה" 

מדוע אין תשובתם   –היא ש"זהו השפלה, וגם יפעול ריבוי", וכמ"ש בלקו"ת ובתו"א שם 
שבאמת הוא ית' קדוש  –כאן בשער היחוה"א היא כמו התשובה במאמרים אלו כנ"ל 

 "גלוי וידוע" וכו'? ומובדל באין ערוך וידיעתו ית' היא באופן ד
והנה מכאן יובן תשובת המינים  הנ"ל " (ולהעיר מלשון המאמר באוה"ת (ותו"ש)
לפי שהם סוברים שההשפעה נמשך מלמעלה  וגילוי טעותם מה שכופרים בהשגחה פרטית 

...", שלשון זה דומה ממש דומה ללשון אדה"ז כאן בריש פ"ב, למטה דרך השתל' עו"ע
ת הוא ית' קדוש ומובדל, וכמ"ש בלקו"ת ד"ה ששים המה  אבל התשובה שם היא שבאמ 

 מלכות, כנ"ל). 
 אלא, כי:

נמצא הוא תמיד גם  ש"היא  שהמציאות) מה שחשוב כאן הוא שמוכרח לומר 1
הסברות ש"עזב ה' את הארץ", ולא נוגע כאן ", היפך מסקנתם בעולמות התחתונים

 מדוע באמת זה לא "השפלה" ו"פועל ריבוי".  והשקו"ט
שלהם שזה "השפלה" ו"גורם ריבוי" ולהסביר  הטעמיםכאן להפריך  אין צורךמת, ובא

הוכח  שמסקנתםכי זה עצמו  –מדוע זה לא נחשב "השפלה" ומדוע זה לא גורם ריבוי וכו' 
 כמופרכת היא גופא ההוכחה שהטעמים שהובילו אותם למסקנא זו מופרכים.

 ) ועוד ועיקר: 2
 אינה המינים שהבריאה היתה באופן דעו"ע התשובה במאמרים הנ"ל היא שדעת 

, כי באמת הוא ית' קדוש ומובדל וכו'. ובאמת, לא מפורש שם שהתשובה מכוונת נכונה
להסבירם מדוע באמת אין ההשגחה "השפלה" ומדוע היא  למאמינים אלא מכוונת  אליהם

לא פעולת בו ריבוי, שהביאור הוא שהאמת היא שהוא ית' קדוש ומובדל וכו'. אבל 
), ולכן עדיף תשובתם זו שהיא  ט(וכנ"ל סעיף  המינים עצמםכאן מכוונת אל  "תשובתם"

  עכצ"ל ", ו"מאין  יששהבריאה  מודיםגופא באופן בריאת העולמות. שהרי הם " לדעתםגם 
 שנמצא גם בעולמות השפלים".  – לדעתםגם  –

(ולהעיר, שלהלן בשער היחוה"א פ"ז אכן מבואר מדוע ידיעתו ית' את הנבראים לא 
והנה במ"ש יובן מ"ש אני ה' לא שניתי פי' שאין שום שינוי כלל כמו " –פועל בו שינוי ח"ו 

שהיה לבדו קודם בריאת העולם כך הוא לבדו אחר שנברא וז"ש אתה הוא עד שלא נברא 
העולם אתה הוא כו' בלי שום שינוי בעצמותו ולא בדעתו כי בידיעת עצמו יודע כל 

ב"ם ז"ל שהוא היודע והוא הידוע  הנבראים שהכל ממנו ובטל במציאות אצלו וכמ"ש הרמ
  " תשובת המינים"אבל לכאו' לא בא הביאור שם כ. 70והוא הדיעה עצמה הכל אחד..." 

 
 וראה גם תורת חיים ריש פ' וירא בד"ה ויאמר ה', וז"ל: 70
אך הנה כל זה יובן בהקדי' תחל' ענין א' בהשגחה האלקי' על כל הברואים בפרטות דוקא "

איך יכול להיות ההשגחה שנבוכו בה כל הפילסופים הראשונים מצד הקושיא שהוקשה להם מאד 
הפרטית שבאה בהתחלקות וריבוי ופירוד מאחדות הפשוטה בתכלית שהוא מושלל מכל ריבוי כו' 
ואיך ישגיח על כל חלקי הנמצאים בפרט וכתיב עיניך פקוחות על כל כו' ומבין אל כל מעשיהם וגם 

ב, ג) כי אל דעות ה' על חלקי החי וצומח כו' ובאמת אין מקום לקושיא זאת כלל דהא כתיב (ש"א 
ולו נתכנו עלילות כו' דהיינו בחי' ד"ע וד"ת ד"ע הוא בבחי' סובב כ"ע שסוקר הכל בסקירה א' 
וכידוע וד"ת הוא מה שיודע ומשגיח על כל פרטים וכמ"ש המגביהי לשבת ואז דוקא משפילי לראות 
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מבואר ומוסבר ב' קצוות  בהמשך הפרקים דשער היחוה"א. דאמנם (עכ"פ לא באופן ישר)
ז פועל בו שום שינוי "הוא ית' בעצמו הוא המשגיח על כל פרט ופרט ואעפ"כ איש –אלו 

אלא ע"י הפרכת  –ע"י הסברים וביאורים וכו' היא לא  למיניםאבל התשובה  – "וח
) שנמצא גם לדעתם(גם  עכצ"ל" –כי אדרבה שמלובש ומשגיח...",  אפ"ל אימסקנת ש"

 בעולמות השפלים". 

  – לא אפשריבפועל היא רק כי לדעתם זה   פ"השגחכפירתם ב   כלאעפ"כ, אם   .יח
, עליהם להודות גם אפשרי כןהרי כשמפריכים להם סברא זו ומכריחים שזה 

בהשגחה פרטית בפועל. ואוי"ל שזהו דיוק לשון אדה"ז "והנה מכאן תשובת 
ש"מכאן" בא להפריך   –וכו'"  פ "השגחהכופרים ב טעותם  שורש המינים וגילוי 

, " ש"עזב" את הארץעכצ"לעד) ש"  ששייךבפועל ( פ"השגחטעותם ב שורש
כפירתם   –מתבטלת גם התוצאה  –" זה שורשוכשנתגלה שאין מקום ל"

 בפועל. פ"השגחב

 באפשריותוהנה, אע"פ שלפי הנ"ל ש"תשובתם" כאן באה להפריך רק כפירתם 
(וכנ"ל, שהענין דהתהוות תמידית כשלעצמו  בפועל פ" השגחולא להוכיח שיש  פ"השגח 

 –בפועל)  פ" השגחאינה מחייבת 
", ו(שלכן מודים שכל הבריאה היא בדבר ד' מאין לישמ"מ, כיון שמדובר בכאלו "ש

עזב ד'  עכצ"לו" לא אפשריבפועל היא רק כי לדעתם זה  פ"השגח כפירתם ב כלי"ל כנ"ל ש)
, עליהם אפשרי כן הרי כשמפריכים להם סברא זו ומכריחים שזה  –את הארץ" ר"ל 

 .71להודות גם בהשגחה פרטית בפועל 

 
לו יחד (וזהו ולו נתכנו בשמים וארץ בהשגחה פרטי' ואין זה ב' הפכים כלל לפי שסובל ב' דיעות הל

ולא כו') וכמא' דאיהו תפיס בכ"ע בפרט ולמת"ב כלל וכך ארז"ל הוא מקומו ש"ע ואין העולם 
שבידיעת מקומו כו' דשניהם אמת וד"ל (וגם בלשון הרמב"ם מובן ע"ד זה במ"ש (פ"ב מה' יסה"ת) 

יודע את כל  ולא יקשה איך בידיעת עצמו שהוא אחדות הפשוטה עצמו יודע את כל הנבראי'
 ".כו') מאחר שסובל ב' הדיעות ד"ע וד"תהנבראי' שהוא הריבוי כו' 

 , וז"ל:267אבל ראה לקו"ש חט"ז משפטים שיחה ג' ע'  71
"און דָאס זיינען די דריי אופנים (זה למטה מזה) ווי דער יצה"ר קומט איינריידן צו מורד זיין 

דער  –ם איין ַאז "עזב ה' את הארץ" בהקב"ה: דער ערשטער אופן איז, ווָאס ער רעדט אי
 –פון וועלט, "על השמים כבודו" און ער געפינט זיך ניט אין עוה"ז הגשמי  מרומםאויבערשטער איז 

 ובמילא קענסט טָאן ככל העולה על רוחך;
[וכמו שהרבי מביא שם לפנ"ז: "ער מיינט ַאז די וועלט איז צו נידעריק פַאר דעם אויבערשטן 

דערפַאר איז ביי אים רעכט ַאז "עזב ה' את און  –" רם על כל גוים ה'" –דָארט געפינען ער זָאל זיך 
 ואין ה' רואה""]. הארץ

דער יצה"ר איז זיך ָאבער ניט מסתפק מיט דעם ַאליין, ווייל דָאס איז נָאך ניט קיין אמת'ע 
וועלט. רעדט ער איין  אין געפינט זיך ניטער זָאגט ַאז דער אויבערשטער  –אין אויבערשטן  מרידה

דער אויבערשטער געפינט זיך טַאקע יע אין וועלט (ווייל ער הָאט איר ": ה-לא יראה ינָאכמער, ַאז "
(ווייל זיי זיינען ניט תופס  ער איז ניט משגיח אויף מעשי התחתונים –בַאשַאפן), ָאבער "לא יראה" 

"ראה ד"ה הטה [תרצ"ד] שם: לא יראה שאינו משגיח  58מקום ביי עם). [ומציין כאן בהערה 
 בעלולים התחתונים ולא יבין דמעשה התחתונים אין עולה ונחקק למעלה"].

ס איז נָאך ניט קיין פולע מרידה בהקב"ה  ווָארום דערמיט איז ער דָאך  –ָאבער אויך דָאָ
דעם אויבערשטן; ער זָאגט ַאז זיין ראי', כביכול, נידערט ניט ַארָאּפ אין ענינים גשמיים  מרומם

 (מצד זיין גרויסקייט). רעדט ער איין נָאכמער...". עכ"ל.
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 טעותם שורשואולי י"ל שזהו דיוק לשון אדה"ז "והנה מכאן תשובת המינים וגילוי 
שלא באים להוכיח שיש   –הכופרים בהשגחה פרטית ובאותו' ומופתי התורה וכו'" 

בפועל ובאותות  פ" השגחטעותם  ב ששורשטעותם.  שורשבפועל אלא לגלות  פ"השגח 
  שייך לא רק שזה ומגלים להם  –" ש"עזב" את הארץ עכצ"לעד) ש" ששייךומופתים היא (

נמצא הוא תמיד גם וא"כ  המתהווה בדבר תמידדכח המהוה עומד לומר  מוכרחאלא "
 ". בעולמות התחתונים

אין מה שבא  במילא –" זה שורשטעותם ונתגלה שאין מקום ל" שורשומכיון שזהו 
 בפועל וכו'. פ" השגחמזה, ומתבטלת גם כפירתם ב

המענות  ולכאו' רואים זה ממ"ש באגרות קודש לכ"ק אדמו"ר הזקן אגרת עד (
 :73), חלק המענה לטענות "השלישית והרביעית" 72המאסר השנילמלשינות אביגדור בעת 

 
" אלא מאמין שהוא ית' עזב ה' את הארץסובר " שאינוהרי, רואים משיחה זו שאפי' מי 

בפועל על  ית' בהשגחתועדיין יכול לכפור  –" ותהברא א"כי הוא  ההכרח ומצד, נמצא בעולם
 מעשה התחתונים (כי אינם תופסים מקום וכו')?

. היינו, דמצד א' יכולה הסברא השפלההיא שזו  –פ בפועל "(וגם הסברא שעדיין כופר בהשגח
בכלל בעוה"ז  שלא נמצאשל "השפלה" לגרום לכפור לא רק בהשגחה על מעשה התחתונים אלא 

בעוה"ז  שנמצאכבודו". אבל אפי' אם מכריחים  השמיםב ה' את הארץ" רק "על הגשמי ו"עז
להשגיח  עוד יותר" א"ע משפילאותו, כופרים שעכ"פ אינו " שמרוממיםבהגשמי, הנה עדיין, מצד 

 ).במעשי התחתונים
אבל אולי י"ל שאין ראי' מכאן שמדובר על א' ש(בפיתוי היצה"ר) מחפש למרוד בהקב"ה 

לנדו"ד  –ויכול להיות שממציא סברות לא מבוססות רק כדי "לתרץ את הנהגתו"'  וכוונתו רעה
" שלכאו' אין להם כוונות רעות אלא לחקר האמת. ובפרט שבכמה פילוספיםשמדובר על "

 –אוה"ע". ומסתבר שאם מוכיחים ל"פילוספים" שסברתם  חסידימאמרים מוזכר שאלו הם "
עכצ"ל שעזב ה' את הארץ" ר"ל אינה נכונה, תתבטל גם ש" –פ בפועל "שהובילה לכפירתם בהשגח

 פ בפועל."כפירתם בהשגח
 וראה מ"ש שם המו"ל בהערת שוליים של האגרת: 72
מסר גם יט טענות, אשר רבינו . .  בנוסף למלשינותו של אביגדור נגד רבינו, בקיץ תק"ס"

המועתקות כאן, תורגמו חזרה התשובות . .  השיב עליהן בעת מאסרו השני, כמועתק לפנינו
 ."להבנת המענות של רבינו, יועתקו הטענות בהערות שבשוה"ג. .  מהטופס הרוסי ללה"ק

 וכמו שהעתיקו שם טענתם: 73
כתוב איך שאין לאדם לירא משום גברא, הגם [צוואת הריב"ש] באותו ספר של הקארלינר "

כל מהשי"ת הנמצא באותו הנברא שמתרחיש שאיזה איש או חיה יעשה לאדם איזה היזק, זהו ה
ועושה העונש בעד מפעליו, וזהו מתנגד לדת ישראל מחמת שמטעם זה לא יגיע שום עונש לעוברי 

באותו ספר עצמו יש אזהרה לאדם . עבירה, אם הבורא הי' הי' [!] נמצא בו ועושה ההיזק ההוא
שום אדם רק להש"י. וזה שלא לירא א"ע מפני ב"א או איזה נברא אחר, ושלא לשבח ושלא לחנוף ל

נגד אמונתינו ותורתינו, כי בתורתינו הק' רואים אנחנו שאבותינו אברהם יצחק ויעקב משה רבינו 
 ".ודוד המע"ה יראו א"ע מפני ב"א

ב"צוואת הריב"ש" אות פז "אם רואה דבר הזה שיש לו פחד ממנו, יאמר מה יש [לי] לירא [
כ לפני בהמה וחיה, אלא שהוא יתברך הנורא מתלבש מפני דבר זה, הלא הוא אדם כמותי, ומכש"

בדבר זה, כמה יש לו לירא ממנו בעצמו". ובאות קכ "אם ירא מעכו"ם או מחרב, יאמר בלבו מה יש 
[לי] לירא מאדם כמוני, אלא בוודאי הוא ית' הבורא מלובש בזה האדם וכמה יש לי לירא ממנו ית' 

אמר למה הביאו ה' הלום לדבר בתוך תפלתי, הלא כל ... וכן אם שומע אחד מדבר והוא מתפלל, י
זה בהשגחה פרטית, אך הדיבור הוא השכינה, ושרתה השכינה בפיו של זה האדם כדי שאחזק את 

 ].עצמי לעבודה
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א] שיטתם המוטעית של הפילוסופים הקדמונים הסוברים כדעת אלו הנזכרים "...
בדברי הנביא יחזקאל [פרק ח' פסוק י"ב] והטוענים כי עזב ה' את הארץ, דהיינו שהנהגת 

אחד ואחד, כי מאחר והוא  עולמנו זה אינה תלויה בהשגחתו הפרטית של הבורא ית' על כל
נשגב מן הכל גנאי הוא לו להשפיל עצמו ולהתעסק בעניינים הפרטיים שבעולם השפל. אך 
כבר הוכח כי הנהגת העולם הזה אינה נשלטת על ידי הכוכבים והמזלות, ועל אחת כמה 
וכמה שאין שום דבר בדרך מקרה או בדרך הטבע ומנהגו של עולם. ואין צורך להרבות 

ת כדי להראות שדיעה זו בטעות יסודה ואינה אלא דמיונות שווא ושקר, שהרי בהוכחו
העולם אינו יכול להתקיים אפילו רגע אחד ללא השגחתו של הבורא המחיה את כל ברואי 
העולם בכלל, ואת האדם בפרט. ואילו היה הקב"ה מסלק את השגחתו והשפעתו אפילו 

מש כמו שהיה קודם הבריאה. דבר זה לרגע אחד ח"ו, היה העולם חוזר ואין ואפס מ
 ". מבואר ברבים מספרי ישראל, וסבורני שגם בספרי עמים אחרים

 ולכאו': 
) הרי הפירוש "השגחה פרטית" בכפירת הפילוספים הוא במובן הפשוט, שאין עניני  1

עולמנו זה אינה תלויה   שהנהגת" –העולם מפוקחים ומנוהלים על ידי הקב"ה (ר"ל) 
", ומה עונה להם אדה"ז ע"ז מזה  ת של הבורא ית' על כל אחד ואחדבהשגחתו הפרטי

אפילו רגע אחד ללא השגחתו של הבורא המחיה את כל  להתקיים העולם אינו יכול ש"
ברואי העולם בכלל, ואת האדם בפרט. ואילו היה הקב"ה מסלק את השגחתו והשפעתו 

 –" שהיה קודם הבריאהאפילו לרגע אחד ח"ו, היה העולם חוזר ואין ואפס ממש כמו 
תמידית של נברא זה  בהתהוות, שמהצורך פ"השגחוהלא, כנ"ל עפ"י מ"ש הרבי בקונטרס 

 אותו ועניניו?! מפקח ומנהלע"י הקב"ה אין הוכחה שהקב"ה 
 השגחתו אפילו רגע אחד ללא  להתקייםשהרי העולם אינו יכול ) אדה"ז אומר כאן " 2

לל, ואת האדם בפרט. ואילו היה הקב"ה  של הבורא המחיה את כל ברואי העולם בכ
היה העולם חוזר ואין ואפס ממש כמו והשפעתו אפילו לרגע אחד ח"ו,  השגחתו מסלק את 

ע"פ המבואר שם כותב הרבי, כנ"ל, ש"  פ"השגח", ובקונטרס שהיה קודם הבריאה
 וכו'"? דענין ההתהוות וענין ההשגח"פ הם במדרי' שונותבדא"ח, לכאורה ברור, 

" (וכנ"ל  השפעהכ" שבאמת, כבר נת' שבדא"ח גופא מבואר הפירוש ב"השגחה"אלא 
כפירתם. הם טוענים  סיבתזה רק להפריך  כאן), ומה שאדה"ז רוצה לומר ה-גסעיפים 

בעניינים הפרטיים   ולהתעסקהוא לו להשפיל עצמו  גנאימאחר והוא נשגב מן הכל "
 –בלי ליכנס לשקו"ט מדוע זה באמת לא "גנאי"  –", אז הוא מוכיח להם שבעולם השפל

העולם אינו יכול  ", כי "להתעסק בעניינים הפרטיים שבעולם השפל" "מוכרחשהוא "
של הבורא המחיה את כל ברואי [והשפעתו] אפילו רגע אחד ללא השגחתו  להתקיים

 . "העולם בכלל, ואת האדם בפרט

שהענין דהתהוות  –נ"ל כ פ "השגחעפ"י מ"ש הרבי בקונטרס  –אע"פ שנת"ל  .יט
, הנה במק"א מבואר שהענין בפועלבכלל  פ"השגחמכריח הענין ד אינותמידית 

מענין הכללי דהתהוות  ובא ממילא(אפי') לשיטת הבעש"ט הוא פרט  פ"השגחד
תמידית. אלא שהקשר בין ב' הענינים אינו מוכרח, ו(גם) זה גופא נתגלה ע"י 

 הבעש"ט.  

לומר מצד הענין דהתהוות תמידית הוא  וכרחשמנת"ל, שמה כל מה ש והנה
א "עזב ה' את הארץ"  " ולנמצא הוא תמיד גם בעולמות התחתונים ש"היא  שהמציאות

 
[אגרת הקודש  על הטענות האלו משיב רבינו בארוכה, בתוכן האמור כאן, גם לעיל אגרת מה

 ם"., וראה בהנסמן בהערות ש]41סכ"ה, כנ"ל סוף הערה 
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אבל   – אפשרי אינהבכלל  פ" השגחח"ו, וזה מספיק ל"תשובת המינים" ופירכת סברתם ש
, אפי' על מעשה בני אדם, וכ"ש שזה לא  בפועלבכלל  פ"השגחמכריח הענין ד אי"ז עדיין 

 – של הבריאה ופרט פרט בכלבפועל  פ" השגחמכריח 
. .  האומרים דאין השגח"פ בדצ"ח "כנ"ל ש פ"השגח זה עפ"י מ"ש הרבי בקונטרס 

" כי הענין ד"התהוות" ו"השגחה פרטית"  שיחזיקו בשיטה דההתהוות היא בכל רגע אפשר
 –דענין ה"השגחה" בפשטות הוא  בכו'. וכמשנת"ל סעיף הן ב' ענינים ובב' מדרגות שונות ו

 ולא חיות והתהוות עצם הנברא מאין ליש.  עניניו וצרכיו  הפיקוח על הנברא וניהול
משמע שחידוש הבעש"ט בהענין דהתהוות תמידית כן קשור עם  מה מקומותאבל בכ

בכל פרטי הבריאה. והיינו, שהענין דהתהוות תמידית מביא  פ"השגח החידוש שלו בענין 
שגילה  איתו לא רק את ענין ד"השגחה פרטית" בכלל, אלא גם את ענין ד"השגחה פרטית" 

 .  הבעש"ט
ה שגילה לנו  בנוגע ל"מ גוראה מ"ש באג"ק של הרבי ח"ב אגרת תה הנ"ל סעיף 

" [ולא רק במה מצד עצמו אשר כל פרט ופרט גם מדצ"ח מושגח הוא בהשגח"פ . . הבעש"ט 
 שנוגע למין המדבר], וז"ל: 

ברך וענין זה יש לעשותו פרט מענין הכללי שפירש ופרסם הבעש"ט, אשר לעולם ה' ד"
. דכיוון דבכל רגע ורגע דבר ה' מהווה כל פרט ופרט מהבריאה כמו נצב בכל פרטי הדצח"ם

שהי' בששת ימי בראשית, הרי אין כאן זמן פנוי למקרה. ועוד שכמו כל המאמינים אין 
אומרים ענין המקרה בעת הבריאה עצמה, ואפילו בפרט מדצ"ח, כמו"כ הוא ממש גם בכל 

יון שהודיע הבעש"ט שהם מתהווים בכל רגע מאין ואפס פרטים אלו, כ קיוםרגעי 
 ט". המוחל

האומרים דאין " ש פ" השגחויש לעיין בזה, שהרי נראה כאילו זה סותר מ"ש בקונטרס 
  פ "השגח", היינו, שאפשר שיחזיקו בשיטה דההתהוות היא בכל רגע. . השגח"פ בדצ"ח 

 74אינה פרט מתחייב מהענין דהתהוות בכל רגע? 
דכיוון דבכל רגע ורגע דבר ה' "ואולי הי' אפשר לומר שהסברא שהרבי אומר באג"ק 

הרי אין כאן זמן פנוי מהווה כל פרט ופרט מהבריאה כמו שהי' בששת ימי בראשית, 
אלא   ית' בפועל, בגזירתו שכל תנועה של כל נברא מתנהל  להכריחלא בא  –" למקרה

 מעצמו. שמתנהללהכריח שלא שייך הענין של "מקרה", שיש דבר 
אע"פ ), שא(כנ"ל סעיף  פ"השגחמ"ש ב"שומר אמונים", שהרבי הביא בקונטרס  וע"ד

, לפי שהמכוון  לא יושגחו על פרטי ענינים כאלו מח ודומםהבע"ח וכ"ש הצו כל שלדעתו "
מהם יושג במיניהם לבד, ואין צורך שתהי' ההשגחה על אישיהם, ולכן כל ענין אישיהם  

אין אי"ז סתירה למה שהוא בעצמו כותב לפנ"ז " –" במקרה גמור ולא בגזירת השי"תהוא 
, כדכתיב והלכתי עמכם בקרי, הרי אלקיתשום דבר הווה במקרה בלתי כוונה והשגחה 

 .75"ה פרטיתכי הכל מאתו בהשגח, שאפי' מדרי' המקרה מיוחסת לו ית'
דכיוון דבכל רגע ורגע דבר ה' מהווה כל פרט ופרט ועד"ז י"ל בנדו"ד, שהסברא "

שפרט  –" למקרהאין כאן זמן פנוי " מכריחה ש"מהבריאה כמו שהי' בששת ימי בראשית
 גוזר ומכריח ע"י הקב"ה, אבל זה לא מחייב שהקב"ה  ומנוהל מפוקח' בנברא לא יהי

 
פ שהתההוות והשגחה "עפ"י מ"ש בקונטרס השגח – יז, חויתירה מזו: נת' לעיל סעיפים  74

פ "שהענין דהתהוות תמידית אינו שולל [לא רק דעת הסוברים שאין השגח –הם ב' מדרגות שונות 
 !בכלל"עזב ה' את [השגחת] הארץ"  שבפועלבדצ"ח, אלא] אפי' את הטעות 

 .4וכמשנת"ל הערה  75
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פרט זה ברגע זה הוא  ניהולו של הקב"ה , ויכול להיות שאופן בפועלתנועותיו של כל נברא 
 .76מעצמו להתנונעשנותן לו 

 ובסגנון אחר: 
", אלא הכל מתנהל ומפוקח ע"י מקרהבמובן שאין " יש הענין ד"השגחה פרטית"

אין שום דבר הווה במקרה בלתי כוונה והשגחה  " –ובלשון ה"שומר אמונים" הקב"ה. 
בגזירת  הוא במקרה גמור ולא [של דצ"ח] ענין אישיהם ". וגם לדעת הסוברים ש"אלקית
יש אבל .הזה" במובן ה פרטיתבהשגחמאתו  – כל פרטי דצח"מ – הכל" סוברים ש"השי"ת
"השגחה פרטית" שלא רק שהכל מתנהל ומפוקח ע"י הקב"ה אלא שכל תנועה ענין ד

 השי"ת. שזהו"ע ד"השגחה פרטית"בגזירת ותנועה של כל פרטי הבריאה בפועל היא אכן 
 , וכנ"ל. שגילה הבעש"ט

שהענין ד"השגחה פרטית" אינה פרט  פ"השגחמ"ש בקונטרס שעפי"ז הי' אפשר לומר ו
אפשר . . האומרים דאין השגח"פ בדצ"ח "שלכן מתחייב מהענין דהתהוות בכל רגע, 

היינו "השגחה פרטית" במובן שפרטי הנברא  –" שיחזיקו בשיטה דההתהוות היא בכל רגע
  שמ"ש שלדעת "אומרים" אלו אין בדצ"ח). ו פ" השגחית' (שזהו הענין ד בגזירתו מתנהלים 

ש לעשותו פרט מענין הכללי שפירש ופרסם הבעש"ט, אשר לעולם ה' באג"ק הנ"ל ש"י
דכיוון "", מקרהבמובן שאין דבר " פ" השגחהיינו רק  –" דברך נצב בכל פרטי הדצח"ם 

דבכל רגע ורגע דבר ה' מהווה כל פרט ופרט מהבריאה כמו שהי' בששת ימי בראשית, הרי 
 ", וכנ"ל. למקרהאין כאן זמן פנוי 

יש לעשותו פרט מענין  הז ועניןאלא שפירוש זה באג"ק דחוק הוא. שהרי מ"ש הרבי "
..." קאי על הכללי שפירש ופרסם הבעש"ט, אשר לעולם ה' דברך נצב בכל פרטי הדצח"ם

אשר כל פרט ופרט גם מדצ"ח מושגח הוא . .  שגילה לנו הבעש"טה "ממ"ש לפנ"ז 
יש לעשותו פרט מענין הכללי  חה פרטית" ש"הרי שהענין ד"השג –" מצד עצמו בהשגח"פ 

.." הוא (גם) הענין  שפירש ופרסם הבעש"ט, אשר לעולם ה' דברך נצב בכל פרטי הדצח"ם.
 ית'. בגזירתו שכל פרטי תנועות הנבראים הם  חידוש הבעש"טד"השגחה פרטית" לפי 

וא"כ חזרה השאלה איך מתאים מ"ש באג"ק כאן שהענין דהשגח"פ (של הבעש"ט)  
פרט מענין הכללי שפירש ופרסם הבעש"ט אשר לעולם ה' דברך נצב בכל פרטי  א "הו

. .  האומרים דאין השגח"פ בדצ"ח "ש  פ"השגח..." עם מ"ש הרבי בקונטרס הדצח"ם 
 "? שיחזיקו בשיטה דההתהוות היא בכל רגע אפשר

בקשר למ"ש הרמב"ם   אלא שזה יובן ממ"ש הרבי בשיחת אחרון של פסח תשמ"ה,
שגם שם מבאר שהענין שהענין שההתהוות היא בכל רגע כולל ממילא גם  היד, בריש ספר 

 לפי הבעש"ט (הנחה בלתי מוגה):  פ" השגחהענין ד
 –") המציא כל נמצא"ולא ( "כל נמצא ממציא[בריש ספר היד ש"הוא"] " הלשון"
ברגע שגם  ,אלא עוד זאת ),בעבר( שלא זו בלבד שהמציאם בעת שנבראו ,פירושו – בהוה
ל הנמצאים משמים וארץ ומה " ("ככל נמצא"בכל רגע ורגע שקיימת המציאות ד ,ההוה

 – ולולי זאת ,שממציאו בכל רגע ורגע  ",כל נמצא ממציא" הרי זה באופן ד –") שביניהם
 ...תבטל מציאותו

 :ה מזורויתי
כל דהשגחה פרטית על כולל גם תורת הבעש"ט בענין  –" ממציא כל נמצא" –לשון זה  

כי אם גם על כל פרטי  ,ן המדבר בכללותומיולא רק על  ,לא רק על בנ"י ,הנבראים שבעולם

 
בכל רגע מאין ואפס המוחלט ממש אינו סתירה לזה את האדם  וע"ד שזה שהקב"ה מהווה 76

' "אין זמן פנוי למקרה". אלא של האדם (מה שלא יהי' הביאור בזה), אף שלכאו בחירה חפשיתל
 שיש לחלק, ואכ"מ.
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י' היתוש קטן שי "כולל  ",יניהםבם משמים וארץ ומה שיכל הנמצא" ,הנבראים דדצ"ח
", ממציא כל נמצא"שהוא  ",לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו"כולם  – בטבור הארץ"

 ...". יתמשגיח עליהם בהשגחה פרט, אובמיל
 וממשיך הרבי בעצמו ואומר:

 ופירש  גילהמכיון שהבעש"ט  ?!...הבעש"ט " חידש"מה  ,א"כ ,שאין להקשות ,ופשוט"
לעולם ה' דברך נצב "ע"ד המבואר בנוגע לתורת הבעש"ט הנ"ל בפירוש הפסוק  ,ענין זה
  ), כמובא בהערת הצ"צ בלקו"ת(שענין זה מבואר במדרש תהלים על הפסוק ", בשמים

ועאכו"כ בנוגע לקשר דענין  .ענין זה  –" געשפרייט-פאנאנדער" –" ט"הבעש  פירש"ש אלא
פירש  " וזהו החידוש שנעשה עי"ז ש, שאפשר להפרידם – ההתהוות עם ענין ההשגחה

 ".שהתהוות והשגחה קשורים זה בזה –" ט"הבעש
להפריד בין הענין דהתהוות והענין   שאפשרהרי שבשיחה זו גופא אומר הרבי 

 . הבעש"ט דהשגחה, והקשר ביניהם הוא (עוד) חידוש שגילה 
 לעשותו ישאוי"ל שזהו גם מ"ש באג"ק שם ש"ענין זה [השגח"פ לפי הבעש"ט] לפי"ז ו

פרט מענין הכללי שפירש ופרסם הבעש"ט, אשר לעולם ה' דברך נצב בכל פרטי 
 אפשר מענין הכללי וכו', אלא  מתחייבשאי"ז פרט  דלשון זה גופא אומר –..." הדצח"ם 

 הכללי.  ןלעשותו פרט מעני
הנ"ל   פ"השגחמ"ש בקונטרס  סותרובשיחת אחש"פ תשמ"ה שם ולכן אין מ"ש באג"ק 

",  שיחזיקו בשיטה דההתהוות היא בכל רגע אפשר. . האומרים דאין השגח"פ בדצ"ח "ש
 בדצ"ח.  פ" השגחשהענין דההתהוות היא בכל רגע מחייב שיש  לאו דוקאכי 

אפי' לפי   – פ"השגחואולי י"ל שהענין בתורת הבעש"ט שבזה תלוי החידוש שהענין ש
 –ית'  בגזירתו של כל פרטי הבריאה מפוקח ומנוהל  שכל תנועה ותנועה, חידוש הבעש"ט

 –היא בכל רגע, הוא  הוא פרט ובא ממילא מהענין הכללי של תורת הבעש"ט שההתהוות
כמו   מאין ואפס המוחלט ממשמה שגילה הבעש"ט ש(גם) אופן ההתהוות שבכל רגע היא 

 בפעם הראשונה. 
בעת  ועוד שכמו כל המאמינים אין אומרים ענין המקרה וזהו מ"ש באג"ק שם: "

פרטים אלו,  קיום, ואפילו בפרט מדצ"ח, כמו"כ הוא ממש גם בכל רגעי הבריאה עצמה
 ". טודיע הבעש"ט שהם מתהווים בכל רגע מאין ואפס המוחלשהכיון 

 . 77ית' בגזירתו ובמילא לא שייך מושג שמשהו נעשה שלא 

 
" לפי חידוש הבעש"ט פרטיתובאמת י"ל, שהקשר בין הענין דהתהוות והענין ד"השגחה  77
שבכל רגע גופא הוא ע"י  ההתהוותשל דצח"מ יובן גם מחידוש הבעש"ט שאופן  בכל פרטשהוא 

אלא שזה לא הביאור  –וכו', וכמ"ש גם לקמן  נברא כל בתוך מלובששהדבר הוי' ו"כח הבורא" 
 באג"ק ובשיחת אחש"פ כאן.

דבכל רגע דכיוון פ הוא פרט מהענין הכללי וכו' הוא ""דהסברא שנותן על זה שהענין דהשגח
, הרי אין כאן זמן פנוי מהווה כל פרט ופרט מהבריאה כמו שהי' בששת ימי בראשיתדבר ה'  ורגע

נים אין אומרים ענין המקרה בעת הבריאה עצמה, ואפילו בפרט למקרה. ועוד שכמו כל המאמי
כיון שהודיע הבעש"ט שהם מתהווים בכל פרטים אלו,  קיוםמדצ"ח, כמו"כ הוא ממש גם בכל רגעי 

 התלבשותדמשמע שזה לא קשור עם זה שאופן ההתהוות היא ע"י  –" טרגע מאין ואפס המוחל
עצם ההתהוות של כל נברא בכל רגע ורגע מאין עם הדבר הוי' (שלא הזכיר זאת כאן כלל), אלא 

 , כבפעם הראשונה.ואפס המוחלט
ובודאי שכן מובן ממ"ש בשיחת אחש"פ שמ"ש הרמב"ם "ממציא כל נמצא", בהווה, כולל 

שהרי ברמב"ם לא מפורש כלל (ע"ד) הענין דהתלבשות הדבר  –פ "ממילא שמשגיח עליהם בהשגח
פ. אבל ראה "", כולל "במילא" שמשגיח עליהם בהשגחנמצא ממציא כלהוי', אלא עצם הענין ד"

 .124מ"ש להלן הערה 
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דענין , לכאורה ברור, ע"פ המבואר בדא"חפ שם אשר ""ומ"ש בקונטרס השגח .כ
הבחי' ומדרי' שבה  היינו ש  – ..".ההתהוות וענין ההשגח"פ הם במדרי' שונות 

וכו', בחי' ממכ"ע וד"ת, היא בחי'  שינוייםמעשה התחתונים וענינה  מקום  תופסים 
לפי חידוש הבעש"ט שכל   –את הנבראים מאין ליש. אבל  המהווה מכח אחרת 

הנה גם באופן שבו   –פרט ופרט מתהווה מחדש מאין ליש בכל רגע ורגע 
  שינוי כל השינויים דבחי' השגח"פ וממכ"ע גופא הוא (לא רק  בפועל  מתבצע 

 . זהבאופן   זה ברגע  מאין ליש הנברא וכו', אלא) שהקב"ה מהווה את הנברא  צורת 

באג"ק ובשיחת אחש"פ הנ"ל שהענין שההתהוות היא בכל רגע ויש להוסיף דמ"ש 
שם  פ"השגח מ"ש בקונטרסאין סתירה לבכל הנבראים  פ"השגח כולל ממילא הענין שיש 

דענין ההתהוות וענין ההשגח"פ הם במדרי' , לכאורה ברור, ע"פ המבואר בדא"חאשר "
 . ..".שונות

ענין שההתהוות היא בכל רגע כולל ממילא הענין  ביאור הנ"ל שזה גופא שלכאו', שהרי 
גדולי ישראל איך המבאר רק  – הבעש"טנתגלה רק ע"י  בכל הנבראים פ"השגחשיש 

מתאים עם לפני הבעש"ט יוכלו לחלק בין ב' ענינים אלו, אבל עדיין אינו מובן איך זה ש
ם שהענין  אומר הרבי ש זהשגם על יסוד עד , שהם בב' מדרגות שונות בדא"ח גופאמ"ש 
 ?דהתהוות תמידית"פ אינו תלוי בהענין ח דהשג

תוכן הענין ש ז לעיל סעיףמ"ש זה יובן עפ"י אלא הביאור בזה הוא פשוט, וגם 
ע"פ המבואר בדא"ח, לכאורה ברור, דענין ד"השגח"פ" שבקשר לזה אומר הרבי אשר "
שינוים ותלוי' ענינה [ש] השגח"פ .." הוא "ההתהוות וענין ההשגח"פ הם במדרי' שונות.

",  שזהו גם תוכן ה"השגחה" שמדובר בד"ה "תד בשכר ועונש, ידיעה שלאחר המעשה
ארדה נא שבפלח הרמון בס"ט כשמבאר ההפרש בין הענין ד"התהוות" והענין ד"השגחה"  

 – דייקא"לפי ערך מעשה התחתונים אשר בהשפעה זאת יש כמה חילוקי מדריגות " –
וכו',   שינוייםמעשה התחתונים וענינה  מקום תופסיםוהרי ברור שהבחי' ומדרי' שבה 
 את הנבראים מאין ליש. המהווה מכחבחי' ממכ"ע וד"ת, היא בחי' אחרת 

  –אלא שלפי חידוש הבעש"ט שכל פרט ופרט מתהווה מחדש מאין ליש בכל רגע ורגע 
כל השינויים דבחי' השגח"פ וממכ"ע גופא הוא (לא רק  בפועל מתבצעאופן שבו יוצא שה

 . זהבאופן  זהברגע  מאין לישהנברא וכו', אלא) שהקב"ה מהווה את הנברא  צורת שינוי
 מסויים הקב"ה רוצה שנברא ו ל נברא מסוייםחה פרטית (הזו) עיש השג  שאםהיינו, 

ה אותו מאין ליש  וומהקב"ה באופן שהמתבצע בפועל ה"ז  –דוקא  מסוייםיהי' באופן 
 ברגע זה באופן זה. 

חילה תשמלכחכמי ישראל עד הבעש"ט סברו ובזה חלקו החכמי ישראל והבעש"ט. ה
 באופןתופס מקום עד שהקב"ה ירצה לברוא אותו ברגע זו דוקא שבמיני דצ"ח  הפרטאין 

 מסויים . ובמילא אף אם סוברים שהם מתהווים כל רגע מאין ליש אבל לא באופן מסויים
של כל נברא בכל  פרט שכלחידש  והבעש"ט. "ענין אישיהם הוא במקרה גמור"אלא  דוקא
, ובמילא מהווה הקב"ה כל רגע כל נברא והוא חלק מכוונה הכללית וכו' מקום תופסרגע 

 באופן מסויים דוקא.

 " פרטיתהוא ב"השגחה  דבר שכל – חידושי הבעש"ט הנ"לשל ב' המסקנא ונמצא, ש
 היא:  –ונוגע לכוונה העליונה, ושכל דבר מתהווה מאין ליש בכל רגע 

 ב"השגחה פרטית". –ההתהוות מאין ליש של כל נברא בכל רגע הוא  אופן 
אחרת מכח  בחי' שבה תלוי' השגחה פרטית וכל השינוים היא  שהבחי' (שאע"פ 

היא  – כעתהתהוות חיות וקיום של כל דבר פרטי כפי שהוא  סיבתאבל  –המהווה 
 על כל נברא). הפרטית השגחתו 
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 :א, וכנ"ל סעיף  פ"השגח , שהובא בתחלת קונטרס ד"ה על כן יאמרו תרצ"ומ"ש בוזהו 
"ענין השגח"פ שמבאר מורנו הבעש"ט, דלא זו לבד דכל פרטי תנועות הנבראים 

, אלא דעוד והשגח"פ הלזו היא חיות הנברא וקיומו למיניהם הם בהשגח"פ מהבורא ית', 
רי יש לה יחס כללי לכללות כוונת הבריאה... תנועה זאת דתנועה פרטית דנברא פרטי ה

 . אחת של דשא פרטי משלים הכוונה העליונה בענין הבריאה"
הנה  –הנברא  התהוות פורש שהשגח"פ היא גםואפי' את"ל שבמאמר זה בתרצ"ו לא מ

(ממכתב ח"י תמוז תרצ"ט, נדפס באג"ק ח"ד ע'  סיון ראה מ"ש ב"היום יום" כ"ט 
 תקמ"ג): 

עבודת האדם ע"פ תורת החסידות, להרגיל את עצמו לראות ענין השגחה פרטית, איך "
זה אך זה , אשר כי בטובו ית' מחדש את העולם והנבראים בכל רגע בהשגחתו הפרטית

 ".הוא מציאות הנבראים חיותם וקיומם
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 חלק ב' 

 ים"מאיזה צד נק' "מינ 

ענין ההשגח"פ  ) ב"1שכופרים  –לאחרי שנת"ל דעתם של ה"מינים" בנדו"ד  .כא
לדעתם עכצ"ל עזב ד' את הארץ, והוא רק אלקא  . . באפשריותה וגם . .  בכלל

יש גם לבאר מאיזה צד נק' כאן "מינים".   –) בענין דהתהוות תמידית 2", דאלקיא
 מציין: "המיניםתיבת "על  בינונים"מ"מ, הגהות והערות קצרות לספר של ב"

]  כי הוא הש"י יודע מעשיהם של בני אדם["להעיר מפיה"מ ר"פ חלק היסוד הי' 
כו' וכשנתקלקל כו' נק' מין כו' וביד תשובה ג' ז' ה' הן הנק' מינים האומר כו' ואין 

 .לעולם מנהיג"

רבי במקומות עפ"י מ"ש ה –הנה, לאחרי שנת"ל בפרטיות דעתם של ה"מינים" בנדו"ד 
לדעתם עכצ"ל   . . באפשריותהוגם . .  בכללענין ההשגח"פ ) ב"1שכופרים  –שונים כנ"ל 

 –) בענין דהתהוות תמידית 2", והוא רק אלקא דאלקיא, עזב ד' את הארץ
 יש גם לבאר מאיזה צד נק' כאן "מינים", וגם זה עפ"י מ"ש הרבי בנדון בכ"מ.

מציין  תיבת "המינים"" כאן על פר של בינונים מ"מ, הגהות והערות קצרות לסהנה ב"
מפיה"מ ר"פ חלק היסוד הי' כו' וכשנתקלקל כו' נק' מין כו' וביד תשובה  78: "להעיר הרבי

 . ג' ז' ה' הן הנק' מינים האומר כו' ואין לעולם מנהיג"
 : שם ר"פ חלק וז"ל בפיה"מ 

ואינו מעלים עינו מהם  79: כי הוא הש"י יודע מעשיהם של בני אדםהיסוד העשירי "
לא כדעת מי שאמר עזב ה' את הארץ אלא כמו שנאמר גדול העצה ורב העליליה אשר 
עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם וגו' וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וגו' ונאמר זעקת 

[ואחרי שהרמב"ם בפיה"מ שם מסיים לבאר את כל הי"ג . .  80סדום ועמורה כי רבה
לאדם יסוד מאלה היסודות הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר   וכשנתקלקלסיים:] יסודות, מ
 ...". ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות ונקרא מין 

 
הכוונה יכולה וידוע שכשהרבי מציין בהערותיו למקום מסויים בלשון "להעיר", כבנדו"ד,  78

 להיות שזה ראי' או תוספת ביאור לנדון, קושי על הנדון, או קשר בכלל, ועוד.
 –, כנ"ל) והניהול הפיקוחאע"פ שאפשר לחלק בין "ידיעה" סתם ל"השגחה" (ענין  79

ויעשו אדם כדגי הים  שיודו בידיעה מכחישים בהשגחה"מהם  חוכמפורש ברמב"ן הנ"ל סעיף 
אבל תוכן יסוד זה  –ל בהם ואין עמהם שכר או עונש, יאמרו עזב ה' את הארץ..." -שלא ישגיח הא

ני מעשה ב יודעמעשיהם של בני אדם וכו'" (ועד"ז תוכן ענין "האומר שאין הבורא  יודעש"הש"י 
האדם" שבספר היד שם ה"ח, כדלקמן) הוא לא רק ידיעה במובן הפשוט אלא גם במובן של 

". וכמ"ש מפרשי הרמב"ם, וכדמשמע גם מכללות הענין שכותב כאן (וגם מ"ש "ואינו השגחה"
מעלים עינו מהם" משמע שאינו מעלים עינו ממעשיהם אלא משלם להם כגמולם. היינו שזו לא 

 "השגחה")."ידיעה" בעלמא אלא 
 .84וראה לקמן הערה 

 ,והיסוד הי' שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם ולא הזניחםובתרגום של הר"י קפאח: " 80
אלא כמו שאמר גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות  ,ולא כדעת האומר עזב ה' את הארץ

 ,ם ועמורה כי רבהוואמר זעקת סד, ואמר וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ ,על כל דרכי בני האדם
 ".הרי אלו מורים על היסוד העשירי הזה
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יסוד  " –מאלה היסודות", ובנדו"ד  – אחד –(היינו, שאפי' "כשנתקלקל לאדם "יסוד 
  מן הכלל וכפר  וכו'", נחשב ר"ל ש"יצא העשירי כי הוא הש"י יודע מעשיהם של בני אדם

 ..."). ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות ונקרא מין בעיקר 
 : פ"ג ה"זהל' תשובה להרמב"ם וז"ל בספר יד החזקה 

, והאומר שיש ואין לעולם מנהיגלוה -שאין שם א האומר חמשה הן הנקראים מינים"
 .81שם מנהיג אבל הן שנים או יותר..." 

רתם "בהשגחה  נראה שנק' מינים מצד כפי 82הנה, מכללות ההערה של הרבי כאן
 שזהו ענין הכללי המדובר בב' מקורות אלו. –ומופתי התורה"  תפרטית ובאותו

ויש לבאר זה בפרטיות יותר, ומה גם, שלפי מ"ש כמה מפרשי הרמב"ם יוצא לכאו' 
לשם  שהמדובר בנדו"ד אינו המדובר במקורות אלו, וע"י עצם הקשר בין הנדון דידן 

 אלו גופא. יתבאר חידוש בביאור הפשט במקורות

  כי הוא הש"י יודע מעשיהם של בני אדםבפשטות, הכפירה ב"יסוד העשירי  .כב
וכו'", שמפרשי הרמב"ם כתבו שזוהי הכפירה של "האומר שאין הבורא יודע 

, אינה הכפירה של "האומר . . אין לעולם ה"חמעשה בני האדם" שבספר היד שם  
  "כו' היסוד הי'"מ ר"פ חלק פיהמנהיג" שבספר היד שם ה"ז. ואולי י"ל שהציון ל"

יד תשובה ג' ז'  " נק' "מינים". והציון של "בהשגחה פרטיתקשור לזה ש"הכופרים 
באותות ומופתי  קשור לזה ש"הכופרים . .  "ואין לעולם מנהיג האומר כו' . . 

 " נק' "מינים".התורה

מדובר על ב' דהנה כפי הנראה בפשטות, הנה בב' המקומות אליהן מציין הרבי כאן 
 כפירות שונות לגמרי. 

 אפיקורסין ממשיך: "שלשה הן הנקראים  83דהנה בספר היד שם בהלכה ח' שלאח"ז
האומר שאין שם נבואה כלל ואין שם מדע שמגיע מהבורא ללב בני האדם, והמכחיש 

 
דתנו  עיקרישם בא כל הביאור של י"ג יסודות כביאור " שבפי' המשניותולהעיר  81

יש להם חלק לעוה"ב וכו' . . ואלו שאין  ישראל". וזה בא בסיום ביאור המשנה "כל ה'ויסודותי
להם חלק לעוה"ב האומר אין תחיית המתים ואין תורה מן השמים ואפיקורס...", כשמסיים שם 

. בכלל ישראלהוא נכנס  –אמונתו בהם ונתבררה  היסודות כולם תכאשר יאמין האדם א(כנ"ל) "
. והאחוה מן האהבה לחבירוהשם יתברך איש שצוה  עמו בכל מה , ולנהוגלאהבו ולרחם עליוומצוה 

הטבע הגרוע הוא נענש כפי חטאיו,  התאוה והתגברות ואפילו עשה מה שיכול מן העבירות מחמת
 הרי –לאדם יסוד מאלה היסודות  תקלקל. וכשנישראל מפושעיאבל יש לו חלק לעולם הבא והוא 

מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות ומצוה לשונאו ולאבדו, ועליו  מן הכלל וכפר בעיקר. ונקרא יצא
 נאמר הלוא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט".

 ר"ל. ישראל בנישמזה מובן שהנק' "מין ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות" שם קאי על 
הל' תשובה שם ה"ו ואילך בנוגע לה"המינים"  ידבספר האבל מ"ש הרמב"ם 

וה"אפיקורסים" וכו' בא בהמשך למ"ש שם ה"ה ש"כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא אע"פ 
יש להם חלק לעולם הבא", שבהמשך לזה בא ה"ו הנ"ל "ואלו  אומות העולםשחטאו . . וכן חסידי 

שב"מינים"  דוקא לאוובמילא  –שאין להם חלק לעולם הבא . . המינים, האפיקורסים וכו'" 
 .אוה"עו"אפיקורסים" שמונה בהמשך ההלכות לא נכללים גם 

 ולפי"ז אפשר לומר שבפ"ב דשער היחוה"א כאן מדובר על הכופרים מבין אוה"ע.
ובאמת בכ"מ משמע שנק' "מינים" (גם) על שם כפירתם בהענין דהתהוות תמידית.  82

 .כזכדלקמן סעיף 
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. כל אחד משלשה אלו  והאומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדםנבואתו של משה רבינו, 
 רסים". הן אפיקו

(ונק' "אפיקורס") אינו  שבה"ח  הרי ש"האומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם"
 (שנק' "מין").  שבה"זהכפירה של "האומר . אין לעולם מנהיג" 

 והחילוק ביניהם מובן בפשטות: 
שהרי פירוש הפשוט בכפירה של "האומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" הוא, 

וא מדוייק. שלא מדובר על א' שכופר בהשגחתו ית' על שהלשון "מעשה בני האדם" ה
(לענין שכר   בני האדם שלמעשה והנהגת הפרטית אלא רק בהשגחתו ית' על  העולם בכלל

ועונש וכיו"ב). שכופר (רק בזה) שמעשה והנהגת האדם הפרטי תופסים מקום לגבי הקב"ה 
 . 84באופן שיודע ומשגיח עליהם 

ין לעולם מנהיג" ח"ו (שבה"ז) והכפירה ש"אין הבורא ולפי זה מובן מדוע הכפירה ש"א
אין . .  האומריודע מעשה בני האדם" ח"ו (שבה"ח) הן ב' כפירות שונות לגמרי, עד ש" 

" הוא מה"מינים" ו"האומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" הוא לעולם מנהיג
ם מנהיג" (שית' שהרי גם להפירוש בכפירה של "האומר . . אין לעול –מה"אפיקורסים" 

על ידו  בהנהגת העולם) שהיא לא כפירה במציאותו ית' בכלל ר"ל אלא רק כגלקמן סעיף 
אינו מונהג ע"י הקב"ה ר"ל היא חמורה בהרבה, ונק' "מין"  שהעולם בכללהנה הכפירה  –

" שנק' (בספר היד) מעשה בני האדם (גם בספר היד), מ"האומר שאין הבורא יודע
 "אפיקורס". 

ומובן בפשטות ממ"ש בספר היד גופא, שאלו הנק' "אפיקורסים" (בלבד) אינם כופרים  
" יודע מעשה בני האדםין הבורא במה שה"מינים" כופרים. ובנוגע לעניננו, "האומר שא

(יסוד הב')  היחידלעולם מנהיג" (יסוד הא') והוא המנהיג  וישלוה -שם א ישמאמין ש"
 "אומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם".  כן -פי-על-ואף –וכו' 

איך הכפירה "שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" אינה סתירה למה  –(והביאור בזה 
י"ל שזהו  –וכו'  היחיד" העולם, והמנהיג מנהיגהקב"ה הוא "שהם בעצמם מאמינים ש

דצ"ח, שאי"ז סתירה ח"ו להאמונה   פרטישיטת גדולי ישראל הנ"ל שאין השגחה על  ע"ד
שהקב"ה מנהיג את כל העולם. כי לשיטתם, זה גופא הוא האופן איך שהקב"ה מנהיג את 

. 85בדרך מקרה" וכו'שהקורות עם ה"אישים" של הדצ"ח הוא " –המינים של דצ"ח 
, אין (גם) שבבחירת הקב"ה והנהגתו , המדברו"אפיקורס" זה סובר עד"ז גם בנוגע למין 

 מעשה והנהגת האדם תופסים מקום אצלו עד שישגיח עליהם וכו').

 
 , יקורסיםהאפ, המיניםדלאחרי שכתב בה"ו "ואלו שאין להם חלק לעולם הבא . .  83

והכופרים בתורה, והכופרים בתחית המתים, והכופרים בביאת הגואל וכו'", והמשיך בה"ז "חמשה 
, והאומר שיש שם מנהיג אבל הן ואין לעולם מנהיגלוה -שאין שם אהאומר : מיניםהן הנקראים 

דו שנים או יותר, והאומר שיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה, וכן האומר שאינו לב
הראשון וצור לכל, וכן העובד כוכב או מזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין רבון העולמים. כל אחד 

 ...". אפיקורסיןממשיך בה"ח "שלשה הן הנק'  –מחמשה אלו הוא מין" 
מעשה בני האדם" בפשטות הוא לא "ידיעה"  יודעדפירוש הענין "האומר שאין הבורא  84

בני  מעשהשאז לא מובן הדיוק של " –"מודע" למעשה בני האדם בעלמא, שאומר שאין הבורא 
 –האדם" ולא עניני האדם בכלל, ו"(מעשה) בני האדם" דוקא ולא "הנבראים" או "העולם" בכלל 

 . והשגחהאלא הכוונה לידיעה במובן של ידיעה 
". נק' "אפיקורס מעשה בני האדםועפי"ז מובן מדוע רק מי שכופר בידיעה והשגחה כזו על 

) שסברו שאין ידיעה עצמוהרי היו גם גדולי ישראל (ואולי גם הרמב"ם  –כי בנוגע לדומם צומח וחי 
והשגחה כזו על פרטיהם, וכנ"ל באריכות. ולאידך, יכול להיות ש"אפיקורס" זה מודה שבנוגע 

 יש השגחת הבורא לא רק על מין האדם אלא גם על מיני דצ"ח. – המין לכללות
 .4בהערה  בוכמ"ש לעיל סעיף  85
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שהכפירה של "האומר שאין הבורא יודע מעשה מפרשים והנה כמה מפרשי הרמב"ם 
כי הוא הש"י יודע  שבפיה"מ הנ"ל " שיריהעהוא הכפירה ביסוד  שבה"חבני האדם" 

 .86וכו'", וכן נראה בפשטות מעשיהם של בני אדם
 מפיה"מ ר"פ חלק היסוד הי'"להעיר  –ולפי"ז יוצא שבב' המקומות אליהן מציין הרבי 

וביד תשובה ג' ז' ה' הן הנק' מינים האומר כו' ואין לעולם כו' וכשנתקלקל כו' נק' מין כו' 
 מדובר על ב' כפירות שונות לגמרי.  – "מנהיג

כי הוא הש"י יודע מעשיהם של בני [ היסוד הי'פיה"מ ר"פ חלק ואולי י"ל שהציון ל"
" נק' בהשגחה פרטית" קשור לזה ש"הכופרים כו' וכשנתקלקל כו' נק' מין כו'] אדם

 "מינים". 
קשור לזה  "ג ואין לעולם מנהייד תשובה ג' ז' ה' הן הנק' מינים האומר כו' "לוהציון 

" נק' "מינים". שהרי תוכן ענין הכפירה "באותות באותות ומופתי התורהש"הכופרים . . 
נוהג ואינו ואינו מונהג ע"י כח  כמנהגו וכטבעוומופתי התורה" הוא הסברא ר"ל שהעולם 

שמעל העולם והטבע ויכול לשנותו וכו'. וזו כפירה חמורה יותר  –הקב"ה  –עליון 
 פרטית".  שגחההמהכפירה רק ב"

ועפי"ז גם יובן הסדר בב' הציונים, שתחלה מציין לפיה"מ ואח"כ לספר היד (אף 
כי זה מתאים לסדר ב'  –שלכאו' הי' מתאים יותר לציין קודם לספר היד, ספר הלכה) 

 הכפירות כאן.
הן לכפירה "בהשגחה  הציונים קשורים  שב' ית' בדא"פ שאולי  כה[ולקמן סעיף 

 פרטית" והן לכפירה "באותות ומופתי התורה"] 

אבל עדיין יש לעיין בנוגע לכל ציון בפ"ע, והקשר לנדו"ד. בנוגע לציון (השני)   .כג 
": מזה שהרבי מקשר בין אין לעולם מנהיג  . . האומרלהכפירה שבספר היד שם "

ה"מינים" כאן שמודים במציאותו ית' ושברא העולם ורק כופרים בהשגח"פ וכו',  
רואים שמפרש הכפירה של "האומר .  . אין לעולם מנהיג" (לא כמפרשי   –לשם 

הרמב"ם שכפירה זו היא הכפירה ביסוד הא' שבפיה"מ, אלא) כמשמעותה  
מעצמו (אבל  מונהג  שהעולם  ",לעולם מנהיג ] אין רק[ ש"אומר . . –הפשוטה 

 העולם). ושברא במציאותו ית'  מודה 

 אבל עדיין יש לעיין בנוגע לכל ציון בפ"ע, והקשר לנדו"ד. 
ואין  . .  האומרלהכפירה שבספר היד שם " ,ולתועלת הענין נתחיל בביאור הציון הב'

 ": לעולם מנהיג

 
מציין על ה"מינים" כאן לפיה"מ ולא לספר היד בפשטות הוא, כי בספר היד  והטעם שהרבי 86

נק' כופר כזה "אפיקורס" ולא "מין". משא"כ לפי מ"ש בפיה"מ ש"כשנתקלקל לאדם "יסוד מאלה 
וכו'", נחשב ר"ל  יסוד העשירי כי הוא הש"י יודע מעשיהם של בני אדם" –היסודות", ובנדו"ד 

 ...", כנ"ל.ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות ונקרא מיןר מן הכלל וכפר בעיק ש"יצא
..." מלשון "או", קוצץ בנטיעותואפיקורוס ונקרא מין וכפר בעיקר וואפי' אם נפרש הלשון "

כפר  אומן הכלל  ונפרש כוונת בפיה"מ ש"כשנתקלקל לאדם "יסוד מאלה היסודות" נחשב "יצא
 לאבכל אופן לא נוכל לומר ש"נקרא מין"  –" בנטיעותקוצץ  ואאפיקורוס  ואנקרא מין  ואבעיקר 

וכו'" (וכך  כי הוא הש"י יודע מעשיהם של בני אדם" העשיריביסוד  קאי על מי ש"שנתקלקל"
 "מיןלתווך מ"ש בפיה"מ עם מ"ש בספר היד ש"האומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" אינו "

יה"מ ר"פ חלק היסוד הי' כו' וכשנתקלקל כו' "להעיר מפכי הרי בלשון הרבי  –") אפיקורסאלא "
 " מפורש שמ"ש "נק' מין" מתייחס גם למי "שנתקלקל" ביסוד העשירי.נק' מין כו'
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ר"ל, שאין בורא  בכלל במציאותו ית' שכופר  – הנה פירוש הפשוט שם בכפירה זו הוא
. היינו, שהכפירה של 87עולם ואין מנהיג לעולם אלא העולם נוצר ומונהג מעצמו ר"ל 

"האומר . . אין לעולם מנהיג", שע"ש זה נק' מין, הוא חלק מכפירה כללית במציאותו ית' 
 "). מנהיג עולם , אם אין (ח"ו) מציאות אלקית בכלל, הרי גם "אין לובמילאבכלל (

וכן כתבו בפירוש כמה מפרשי הרמב"ם (כמו הר"י קפאח) שכפירה זו היא הכפירה  
(בתרגום של הר"י קפאח):  88של הי"ג יסודות הנ"ל שבפיה"מ. וז"ל שם  הראשוןביסוד 

והוא  ,והוא שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות ,ישתבח מציאות הבוראהיסוד הא' "
ואלו נתאר  ,וממנו נמשך להם הקיום ,ובו קיום מציאותם ,עלת מציאות כל הנמצאים

ואלו נתאר  ,סלוק מציאותו כי אז בטלה מציאות כל נמצא ולא ישארו קיימים במציאות
כי הוא יתעלה   ,סלוק כל הנמצאים זולתו כי אז לא תבטל מציאותו יתעלה ולא תחסר

וכל מה שזולתו מן השכלים כלומר המלאכים וגרמי   ,בלתי זקוק במציאותו לזולתו
וזהו היסוד הראשון אשר מורה ו. הכל זקוק במציאותו אלי ,הגלגלים ומה שלמטה מהן

 ". עכ"ל. להיך-א 'עליו דבור אנכי ה
ו"ד בשער הרי המדובר בנד –ולפי"ז צ"ע ביותר מה שהרבי מעיר בנדו"ד לכפירה זו 

מאין ליש וכו',  העולם את בראושהוא  שמאמינים במציאותו ית' היחוה"א הוא בכאלו 
בפ"ב דשער היחוה"א, וכופרים רק  מוכחוכמ"ש הרבי בקונטרס השגח"פ כנ"ל שכך 

היא לכאו' לא  בנדו"ד"בהשגחה פרטית ובאותות ומופתי התורה וכו'". הרי ה"מינות" 
 עולם מנהיג" (ואינה חמורה כ"כ)?!ה"מינות" של "האומר . . אין ל

ולכן צ"ל, שבאמת, מזה גופא שהרבי מקשר (עכ"פ) בין ה"מינים" כאן, שמודים 
 –במציאותו ית' ושהוא ברא את העולם מאין ליש, ל"מין" "האומר . . אין לעולם מנהיג" 
  –מוכח שיש עוד אופן לפרש הכפירה של "האומר .  . אין לעולם מנהיג" שבספר היד שם 

הכפירה ביסוד הראשון, כמ"ש  – הפירוש בזה שכופר במציאותו ית' בכלל ר"ל שאין 
אלא כמשמעות הפשוטה של המילים "אין לעולם מנהיג" עצמם:  –מפרשי רמב"ם הנ"ל 

העולם,   בורא". היינו, שמודה במציאותו ית' ושהוא לעולם מנהיג] אין רקש"אומר . . [
 .89ולא ע"י הקב"ה ח"ו  מעצמו  מתנהג לםשהעו אומר  – להנהגת העולםאבל בקשר 

 הנה:  –ואין לעולם מנהיג"  לוה-שאין שם א[ובנוגע למ"ש הרמב"ם לפנ"ז "האומר 
" גופא אינו כפירה במציאות הבורא לוה-אא) אפשר לפרש שגם הפירוש ב"אין שם 

על העולם. שהרי הלשון אינו "האומר  ושליטותו  במשילותו בכלל (ר"ל), אלא רק כפירה 
 הבורא " וכיו"ב (כמו לשון הרמב"ם גופא בה"ח שלאח"ז "האומר שאין בוראשאין שם 

 
וכמו שציינו כמה כמקור לדברי הרמב"ם אלו מ"ש בגמ' ברכות יב ע"ב: "אחרי לבבכם זו  87

סג ע"ב: "בגוי נבל אכעיסם, " (ר"ל) או מ"ש בגמ' יבמות אין א'וכן הוא אומר אמר נבל בלבו  מינות
 " (ר"ל). אין א'וכן הוא אומר אמר נבל בלבו  המיניםרבי אליעזר אומר אלו 

היסוד הראשון להאמין מציאות הבורא יתברך. והוא שיש שם נמצא ובתרגום הנדפס: " 88
בו קיום מציאותם וממנו קיומם.  –שלם בכל דרכי המציאות, הוא עילת המציאות. הנמצאים כולם 

כי בהעדר מציאותו נתבטל מציאות כל הנמצאים, ולא נשאר , יעלה על הלב העדר מציאותו ואל
נמצא שיתקיים מציאותו. ואם נעלה על לבנו העדר הנמצאים כולם זולתו, לא יתבטל מציאות 

, כי הוא מסתפק 88יתברך ולא יגרע. ואין האחדות והאדנות אלא לו לבד, השם יתברך שמו השם
בעצמו, ואין צריך במציאות זולתו. וכל מה שזולתו מן המלאכים וגופי הגלגלים, במציאותו, ודי לו 

הכל צריכים במציאותם אליו. וזה היסוד הראשון מורה  –ומה שיש בתוכם, ומה שיש למטה מהם 
 עכ"ל. עליו דיבור אנכי ה' אלקיך".

ע"י הקב"ה ולא ובפירושו שכופר רק בהנהגת העולם  –] אין לעולם מנהיג" רקו"האומר . . [ 89
 כד. ועפ"י מה שיתבאר לקמן סעיף הראשוןלאו דוקא שזהו כפירה ביסוד  –במציאותו ית' בכלל 

 . העשיריביסוד העשירי ייצא שאולי זוהי כפירה ביסוד 
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דלשון זה אפשר לפרש שמודה   –" לוה-איודע מעשה בני האדם") אלא ש"אין שם 
 ה' ושהוא ברא את העולם אלא שאינו מושל ושולט על העולם ר"ל.  במציאות

ובפרט, עפ"י לשון הרמב"ם בתחלת ספר היד שרק לאחרי ד' הלכות שבו מתייחס 
אמת", כותב בהלכה ה'  מצויהראשון והוא ממציא כל נמצא וכו'" ו" מצוילהקב"ה כ"

לגל וכו'". הרי  העולם אדון כל הארץ, והוא המנהיג את הג אלקי"המצוי הזה הוא 
על מציאותו של הקב"ה עצמו ועל זה שהוא  נוסף" הוא ענין אלקי העולםשה"תואר" "

פי' העולם וכו'.  לוה-א. וכמ"ש ב"פירוש" שם: "המצוי הזה הוא 90ממציא כל נמצא וכו'
  , שאין לו קץ חוהוא המנהיג הגלגל בכ. .  אדון כל הארץ ,והוא נעבד  שליט ומושללוה -א

 , המסבבו אין לו הפסק חעל זה שהגלגל סובב תמיד ויתחייב מזה שיהיה הכוזכר המופת 
ואי אפשר שיסוב בלא  ,דש ואפשר שיכלה הרי הוא סובבחואפילו על דעת האומר שהעולם 

 ". עכ"ל. מסבב
" הכל כפירה  מנהיגואין לעולם  לוה-אולפי"ז, אפשר לומר ש"האומר אין שם 

ותו ית' ובבורא עולם בכלל ר"ל, אלא כפירה  ו"אומר" א', ואין פירושו כפירה במציא
 את העולם. בשליטתו ובהנהגתו

 
בהלכה ו': "וידיעת דבר זה מצוה  בהמשך לזהועפי"ז יש לבאר מה שהרמב"ם ממשיך  90

 עשה שנאמר אנכי ה' אלקיך".
וי ראשון . . אמיתת המצאו", ו"הוי'" קאי עצמו שהוא "מצ מציאותו ית'די"ל ש"אנכי" הוא 

קאי  –ד, ו"אלקיך" -שכ"ז מבואר בהלכות א –כל הנמצאים וכו'  מהווה וממציאע"ז שהמצוי הזה 
 כל הארץ, והוא המנהיג את הגלגל וכו'" שמבואר בהלכה ה'.  אדוןהעולם  אלקיעל זה ש"הוא 

 –ם אדון כל הארץ וכו'" אלקי העול הוא המצוי הזהוזהו מה שהרמב"ם מתחיל ה"ה: "
 בעצמו הוא" עליו דובר בהלכות שלפנ"ז, "אמתת המצאו" הממציא כל הנמצאים, הזה מצוישה"

 דבר זה(גם) "אלקי העולם אדון כל הארץ וכו'". וזהו מה שממשיך בה"ו מיד לאח"ז: ""וידיעת 
" אנכי ה'ש" –" אלקיך מצוה עשה שנאמר אנכי ה' אלקיך": המצוה היא להאמין ולדעת ש"אנכי ה'

 "אלקיך". –הוא בעצמו הוא  –
 114[ולהוסיף, שביאור זה במצות "אנכי ה' אלקיך" מתאים יותר לביאור בלקו"ש חכ"ו ע' 

וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר אנכי ) שמ"ש הרמב"ם בתחלת ה"ו "129(שהבאנו לקמן הערה 
גם ", אלא שיש שם מצוי ראשון", "שיש שם אלוקה" כולל לא רק הידיעה בכלל "ה' אלקיך

 אודות הקב"ה. הפרטים שנמנו בהלכות שלפנ"ז
(שגם   53זה מתאים לפי הביאור בה"הדרן" על הרמב"ם תשל"ה הערה אבל צ"ע אם ביאור 

 רקלשיטת הרמב"ם ש"אולי אפ"ל שהמצוה היא  הבאנו שם) בנוגע מהי מצות "אנכי ה' אלקיך"
כו' כמ"ש אנכי ה"א (ל' הרמב"ם במנין המצוות בריש ס' היד. וכן בכותרת  לידע שיש שם אלקה

כו' הוא  ממציא כל הנמצאיםל לידע שיש שם מצוי ראשון ), אבו-ה"הלהל' יסוה"ת. וראה שם פ"א 
 ".ואינו נמנה במנין המצוותיסוד כל המצות 

וכו'" אינו  ממציא כל הנמצאיםואולי י"ל שאף שמפורש שם שהידיעה "שיש שם מצוי ראשון 
"אלקיך" כלול בכל אופן  הואית'  שמציאותו ועצמותונכלל במצות "אנכי ה' אלקיך", אבל הענין 

) גם הלשון בריש ספר היד "שם פ"א 2ה' אלקיך" מפורש בפסוק,  אנכי) זה ש"1צוה זו. שהרי במ
 הוא אלקי העולם וכו'"]. המצוי הזהו" הוא "-ה"ה

בביאור מה רצה הקב"ה לאמת באמירת מספר העקרים  48וראה גם מ"ש לעיל בהערה 
 וגו'". אנכי ה' אלוקיך"

מצוה הראשונה ד"אנכי ה' אלקיך" הוא לא רק שיש מציאותו ית', אלא  עיקר(ובכל אופן, 
המצוות בריש ס' היד" "מצוה ראשונה  . וכ"ל' הרמב"ם במניןוהשולט המושל –" אלוקהשהוא "

] שנאמר אנכי ה' אלקיך", ו"בכותרת להל' יסוה"ת" "א) סתם[ שיש שם אלוקממצות עשה לידע 
 . ואכ"מ).סתם" לידע שיש שם אלוק
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אין לעולם מנהיג" ו ב) אפשר לפרש שאלו הם ב' כפירות שונות (והפירוש ""האומר . . 
[אומר] אין לעולם  או לוה -הוא מלשון "או", כאילו הי' כתוב "האומר שאין שם א

 –) "אין לעולם מנהיג" 2תו ית' בכלל (ר"ל). כפירה במציאו –לוה" -) "אין שם א1 מנהיג"):
 שמודה במציאותו ית' אבל כופר בזה שמנהיג את העולם]. 

, ועכ"פ] באותות ומופתי 91ולפי פירוש זה אפשר להבין ש"הכופרים [בהשגחה פרטית 
 –נוהג ואינו מונהג ע"י כח עליון  כמנהגו וכטבעושסוברים  שהעולם  –התורה" כאן 

הוא הכפירה וה"מינות" של "האומר .  –שמעל העולם והטבע ויכול לשנותו וכו'  –הקב"ה 
 . אין לעולם מנהיג", וכנ"ל בסעיף שלפנ"ז. 

בנוגע לציון הא' ליסוד העשירי בפיה"מ: לפי  מפרשי הרמב"ם ש"האומר  .כד
  רק , הכפירה ה"חם שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" שבספר היד ש 

כוונת הרבי   – ביסוד העשירי , הוא הכפירה האדם בני  מעשה בהשגחתו ית' על 
  פ "השגח" כאן, שכופרים ב"ענין פ"השגחבציון זה היא רק מדוע "הכופרים ב

. אבל י"ל שפירוש הכפירה  נק' מינים " ודעתם ש"עזב ה' את הארץ" ר"ל, בכלל
. ועפי"ז, כוונת הרבי  בכלל "הארץת הסברא ש"עזב ה' א גופא היא  ביסוד העשירי 

 " כאן היא הכפירה ביסוד העשירי גופא.פ"השגחהיא שהכפירה "ב

כי הוא הש"י יודע ובנוגע לציון הרבי (הראשון) ליסוד העשירי בפיה"מ שהוא "
 וכו'": ונקרא מין . . וכשנתקלקל וכו'", " מעשיהם של בני אדם

שהכפירה ב"יסוד העשירי" בפיה"מ הוא  כבהנה לפי מ"ש מפרשי הרמב"ם הנ"ל סעיף 
הכפירה "שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" שבה"ח שם, דלפי"ז הכפירה ב"יסוד 

 . מעשה בני אדםהעשירי" היא הכפירה רק בהשגחתו ית' על 
" העשירי  "יסודו"ד היא לא הכפירה בולפי"ז (גם) הכפירה "בהשגחה פרטית" בנד

בני  על  פ"השגח שהרי הכפירה בנדו"ד היא לא רק הכפירה ב –בלבד אלא חמורה יותר 
ענין ההשגח"פ  בני אדם בפרט) אלא הכפירה ב" למעשהבלבד (ובודאי לא בנוגע  אדם
 וכנ"ל מקונטרס השגח"פ. , בכלל "הארץ", ודעתם היא ש"עזב ה' את בכלל

ולפי"ז צ"ל, שכוונת הרבי בציון זה היא לא לפרש ש"הכופרים בהשגחה פרטית" כאן 
". שהרי מינים " נק' שם, אלא לפרש מדוע "הכופרים בהשגחה פרטית וכו'"  המדובר הוא

בכלל הרי הם כופרים בפועל גם ביסוד העשירי   במה שהם כופרים "בהשגחה פרטית"
 זה. בגלל בפיה"מ נק' "מין" . ולפי מ"ש מעשי בני אדם שהשם ית' יודע 

  ביסוד העשירי י"ל דלא כמפרשי הרמב"ם הנ"ל, אלא פירוש הכפירה  אוליאבל 
הכפירה של "האומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" שבספר היד  לאשבפיה"מ הוא 

 שם ה"ח. 
שם ה"ח  שבספר הידדאפי' אם פירוש "האומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" 

הפרטי והשגחתו עליו ולא  מעשה והנהגת האדםבידיעתו ית' את  הוא שכופר רק
לפי הפירוש בכפירה של "האומר . . אין  –מיני דצח"מ (ואדרבה  כללותבהשגחתו ית' על 

ית' על העולם, נמצא ש"האומר שאין הבורא  בהנהגתו לעולם מנהיג" (שבה"ז) שכופר רק 

 
שזה תלוי אם הענין ד"עזב ה' את הארץ" ח"ו, שזוהי דעתם של  כהראה לקמן סעיף  91

(ר"ל) או  בכלל העולם"הכופרים בהשגחה פרטית", וכמ"ש הרבי כנ"ל, פירושו שעזב את הנהגת 
 שעזב רק את הארץ.
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ית' על העולם, והוא המנהיג  בכללות הנהגתו מודהיודע מעשה בני האדם" (שבה"ח) 
 –) 92הפרטי  מעשה והנהגת האדםהיחיד וכו', כנ"ל, וכופר רק בהשגחתו ית' על 

הש"י , הנה הרמב"ם בעצמו, לאחרי שאומר ש"יסוד העשירי בפיה"מאבל בביאור 
שהוא ", או (לפי תרגום ר"י קפאח) "יודע מעשיהם של בני אדם ואינו מעלים עינו מהם

". לא כדעת האומר עזב ה' את הארץממשיך " –" בני אדם ולא הזניחם יתעלה יודע מעשה
" בכלל ולא רק את בני הארץוהרי הפירוש ב"עזב ה' את הארץ" בפשטות הוא שעזב "את 

 .93האדם

 
להורות שהוא ראה אבודרהם בפי' התפלה "ברוך שאמר", וז"ל: "ברוך מרחם על הארץ,  92

והוא . והנהגתו הישרה לו והיא השגחתו בו םמשגיח בעולם השפל בדרך רחמים ורחמיו לעולם ה
עזב י"י את לא כדברי הכופרים הרעים האומרים , ים בכל הארץטטשכתוב עיני י"י המה משו

להורות שהשגחתו היא גם כן . משגיח על כל בריה ובריה, כלומר, ריותרוך מרחם על הב. בהארץ
הנפסדים אין בהם  האישיםהעומדים הם שהשגחתו בהם אבל  המיניםשלא תאמר , באישים

לדחות  ,כלומר משגיח בכל בריה ובריה ,לפיכך בא ולמדך שהוא מרחם על הבריות ,השגחה לו
ולקיים מה שכתוב סיום הפסוק ד"עזב וגו'" הנ"ל] [ אין י"י רואה אותנוהדעות הרעים האומרים 

 ". עכ"ל.היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם
אבל כופר בהשגחתו  בכלל" הארץעזב את השגחת " לאהרי, שיש היכי תימצי שמאמין שה' 

 .האישים, על ברי' וברי'ית' על כל 
 מלקו"ש חט"ז. 71וראה גם לעיל הערה 

המאמר הזה אמר שלמה ראה ספר תורת המנחה (לרבינו יעקב סקלי, תלמיד הרשב"א): "ו 93
הוא  וכן כל עניני העולםוכל מעשה בני אדם  ,עזב ה' את הארץלהוציא מלבם של רשעים האומרים 

והודיענו בזה המאמר כי  .נעשה או על ידי המזלות או על ידי ההשתדלות והזריזות או על ידי מקרה
אלא על ידי השם ית' חכם הרזים ומבין  ,אין דבר קטן וגדול נעשה בעולם השפל בין בכלל בין בפרט

 ".כל תעלומות
כלל אינו משגיח  רכלומ ,ב ה' את הארץזועוד היו אומרים ערד"ק עה"פ ביחזקאל ח, יב: "

כי עזבה  ,לא ישגיח כלל בעניני הארץאבל  םשהם הגלגלים והמלאכי םאלא בעליוני םבתחתוני
כמו שהיו אומרים רשעי עולם עבים סתר לו ולא יראה וחוג שמים  .לבני אדם ויעשו בה כרצונם

 ".יתהלך
בהם  היא השקפת מי שסובר כי מקצת הדברים יש"וההשקפה השני'ה  מו"נ ח"ג פי"ז:

. .  והם בהנהגת מנהיג ועריכת עורך, ומקצתם מוזנח למקרים, וזו היא השקפת אריסטו השגחה
. תמידיים כפי שהם הוא סבור כי ה' יתעלה משגיח על הגלגלים ומה שיש בהם, ולפיכך אישיהם 

וזה . שהשגחת ה' נסתיימה עם גלגל הירחוכבר ביאר אלאסכנדר ואמר כי השקפת אריסטו 
העולם, לפי שהוא סובר כי ההשגחה היא כפי טבע המציאות,  בקדמותתוצאה מן היסוד שלו 

והגלגלים הללו ומה שיש בהן אשר אישיהם קיימים, עניין ההשגחה בהם הוא תמידותם במצב 
מין הרי הם נעשים במקרה, ואין זה ה אישיאבל שאר התנועות הנעשות בשאר . . שאינו משתנה 

רי סכום השקפתו שכל דבר ר, הכללו של דב. . . הנהגת מנהיג ולא בעריכת עורךלדעת אריסטו ב
הולך באופן סדיר  שהוא ולא ישתנה לו נוהג כלל כמו המצבים הגלגליים, או שראהו תדיר לא ייפסד

-שאינו חורג אלא באופן נדיר כמו הדברים הטבעיים, אומר כי זה בהנהגה, כלומר: שההשגחה הא
וכל מה שרואה שאינו נוהג לפי משטר, ואינו צמוד לסדר כמצבי פרטי כל מין , לוהית מתלווה עמו

לוהית -מן הצומח והחי והאדם, אומר שזה במקרה לא בהנהגת מנהיג, כלומר: שאין ההשגחה הא
עזב ה' ואשר דעתם כפי השקפה זו, גם מאותם שיצאו מכלל תורתנו, הם האומרים . .  מתלווה עמו

 ".את הארץ
ולא כדמיון המתפרצים אשר דמו כי השגחתו יתעלה נסתיימה אצל נ ח"ג, פנ"ד: "ועד"ז במו"

אלא כמו שבאר לנו על ידי אדון  ,עזב ה' את הארץ ,עזובים ושהארץ וכל אשר בה, גלגל הירח
 לה' הארץ, אמר כי השגחתו גם בארץ כראוי לה כמו שמשגיח בשמים כראוי לה". החכמים כי

 מאבודרהם. 92וראה גם מ"ש לעיל בהערה 
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שים וויאמר אלי הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל ע(דאע"פ שבפסוק נאמר "
" (יחזקאל, ח, עזב ה' את הארץתנו ו אה או אין ה' רמרים ובחשך איש בחדרי משכיתו כי א

יב) [או "ויאמר אלי עון בית ישראל ויהודה גדול במאד מאד ותמלא הארץ דמים והעיר 
מלאה מטה. כי אמרו עזב ה' את הארץ ואין ה' רואה" (יחזקאל ט, ט)], שמדובר על זה 

ם ש"עזב אבל זה שחושבים כך הוא חלק מדעת – האדם בניש(לדעתם) אין ה' רואה מעשה 
 "אין ה' רואה" את מעשה בני האדם)). ובמילא( בכלל" הארץה' את 

אינם  מעשה והנהגת האדםונמצא, שיסוד העשירי בא לשלול לא את הדיעה שרק 
מיני דצ"ח,  כללותגם  – בכלל" הארץמושגחים ע"י הקב"ה אלא את הדיעה שעזב את "

 . 94אדם בפרט) בני שהגם "אינו יודע" את מע ובמילאואפי' כללות מין האדם (
ביסוד העשירי בפיה"מ גופא הוא האומר ש"עזב  הכפירהעיקר אולי י"ל, ש ועל פי זה

   –(ר"ל)  מעשה בני האדםה' את הארץ" ח"ו. היינו שאינו כופר רק בידיעת הש"י 
אלא אומר שאין  –כ"האומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" שבספר היד שם ה"ח 

 (ר"ל).  בכלל" הארץהקב"ה יודע מעשה בני האדם כי (לדעתו) "עזב ה' את 

"  פ " השגחשמדובר באלו "הכופרים ב –) כוונת הציון של הרבי כאן 95ועפי"ז אפ"ל ש(גם 
, היא לא רק העשיריפירה ביסוד להכ –בכלל, ודעתם היא ש"עזב ה' את הארץ" ר"ל 

אלא לפרש שהכפירה  –" מצד זה, וכנ"ל מינים" נק' לפרש שה"הכופרים בהשגחה פרטית" 
(אבל לא הכפירה של   .96הכפירה ביסוד העשירי גופא היא –"בהשגחה פרטית" כאן 

 ).97" שבספר היד שם ה"ח מעשה בני האדם"האומר שאין הבורא יודע 

 
 –להאמין (מצד יסוד זה) שהקב"ה יודע ומשגיח  צריךמה שהאדם  – החיובומה שבנוגע ל 94

הש"י יודע "ש – מעשיהם של בני אדםמזכיר הרמב"ם בפירוש רק החיוב להאמין שהקב"ה יודע 
מעלים עינו מהם לא כדעת מי שאמר עזב ה' את הארץ אלא כמו ואינו  מעשיהם של בני אדם

וגו' וירא ה' כי רבה רעת  דרכי בני אדםשנאמר גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל 
ולא החיוב להאמין שהקב"ה יודע ומשגיח  –" בארץ וגו' ונאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה האדם

את  דעת האומר עזב ה'בכלל, אף שהוא בעצמו אומר שזה שולל "גם על (כללות מיני דצ"ח) העולם 
זהו  מעשה האדם בפרטי"ל מפני שהידיעה שהקב"ה בעצמו משגיח אפילו על  –" בכלל ח"ו הארץ

, להנהגת האדם המאמין בדרכי תומ"צ (משא"כ השגחתו ית' על מיני הדת מיסודימה שנוגע, כא' 
 אבל לאו דוקא "מיסודי הדת"). בכלל האמונהדצ"ח בכלל, אף שזה מיסודי 

 לא רק כוונתו בהציון להכפירה של "האומר . . אין לעולם מנהיג" שבספר היד.   95
נת' בדא"פ הפירוש במ"ש הרבי בקונטרס השגח"פ שדעת  68ולהעיר, דלעיל הערה  96

כללות הארץ, אלא  השגחתשלא רק שעזב את  –"עזב ה' את הארץ וכו'" כאן הוא ש "הכופרים"
ים שונים במפרשי תנ"ך בארץ בכלל ח"ו (וכמו שמצינו פירוש שאינו נמצא, לגמריעזב ה' את הארץ 

 על פסוק ביחזקאל).
" לא כדעת האומר עזב ה' את הארץוצריך לעיין מה הפירוש במ"ש הרמב"ם ביסוד העשירי "

ולא נמצא  הארץ בכללהארץ או עזיבתו את  השגחתהאם זו שלילת הכפירה בעזיבת הקב"ה את  –
 שם. 

 בהתהוותן כולל האמונה (וזה יהי' תלוי גם בהפירוש ביסוד הראשון: דאם יסוד הראשו
לגמרי ולא נמצא שם  , הרי לא שייך להאמין בזה ועדיין לטעות ולומר ש"עזב ה' את הארץ"תמידית

מוכרח לומר דכח המהוה עומד ח"ו (וכמ"ש שאדה"ז מכריח כאן מהענין דהתהוות תמידית ש"
ל שהטעות "), ובמילא צ"בדבר המתהווה, וא"כ נמצא הוא תמיד גם בעולמות התחתונים תמיד

הארץ" ח"ו. אבל אם יסוד הראשון  השגחתשנשלל רק ביסוד העשירי היא הטעות ש"עזב ה' את 
, אפשר להאמין ביסוד הראשון ועדיין לטעות ולומר ש"עזב ה' את תמידית דהתהוותלא כולל הענין 

ובהערה  כחלגמרי, ובמילא יכול להיות שרק ביסוד העשירי נשלל טעות זו. ראה לקמן סעיף  הארץ"
 שם).  118
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אין לעולם מנהיג" הוא רק הכפירה בזה שהעולם   לפי הפירוש ש"האומר . . .כה
אם נאמר שסברת "עזב ה' את הארץ" ר"ל היא הכפירה   –מונהג ומנוהל על ידו 

של "האומר . . אין לעולם מנהיג", והפירוש שהכפירה ביסוד בעשירי היא הסברא  
מדובר אליהן מעיר הרבי נמצא שבב' המקומות  –ש"עזב ה' את הארץ" (כנ"ל) 

" והן על  פרטית בהשגחה באותה כפירה ו"מינות", וזה קאי הן על "הכופרים 
 ".התורה  ומופתי   באותות "הכופרים . .  

ויש להוסיף, דלפי הפירוש ש"האומר . . אין לעולם מנהיג" הוא לא הכפירה במציאותו 
זהו  , וכנ"ל שנראה שית' בכלל ח"ו אלא רק הכפירה בזה שהעולם מונהג ומנוהל על ידו

יש לעיין האם הכפירה ש"עזב ה' את הארץ" בכלל והכפירה של   –לומד הפירוש שהרבי 
 "האומר . . אין לעולם מנהיג" הוא אותו ענין.

מנהיג" הוא כפירה אחרת וחמורה יותר  לעולםכי עדיין יש לחלק ולומר ש"האומר אין 
". ובפרט לפי המפרשים מ"ש "עזב הארץמהכפירה ביסוד העשירי ד"עזב ה' את [השגחת] 

(וע"ד שיטת הגוים   98השמים ולא מערכת  הארץשרק עזב את השגחת  –" הארץה' את 
מנהיג" בפשטות  לעולםכבודו"), אבל הפירוש "אין  השמיםש"רם על כל גוים ה' [ורק] על 

 , גם למערכת השמים, מנהיג ח"ו. לעולם בכללהוא שאין 
 ולפי"ז: 

היא  –כפירה ביסוד בעשירי היא הסברא ש"עזב ה' את הארץ" ) גם לפי הפירוש שה1
אליהן עדיין לא הכפירה ולא חמורה כ"כ כ"האומר . . אין לעולם מנהיג", ובב' המקומות 

מפיה"מ ר"פ חלק היסוד הי' כו' וכשנתקלקל כו' נק' מין כו' וביד תשובה ג' " –מעיר הרבי 
 מדובר בב' כפירות שונות. – לעולם מנהיג"ז' ה' הן הנק' מינים האומר כו' ואין 

", שדעתם ש"עזב ה' את הארץ" ר"ל, היא לא הכפירה בהשגחה פרטית ) "הכופרים 2
 וה"מינות" של "האומר . . אין לעולם מנהיג". 

" כו' וכשנתקלקל כו' נק' מין כו' היסוד הי'פיה"מ ר"פ חלק שהציון ל" ) ובמילא צ"ל 3
יד תשובה ג' ז' " נק' "מינים". אבל הציון ל"גחה פרטיתבהשקשור (גם) לזה ש"הכופרים 

באותות קשור רק לזה ש"כופרים . .  "ואין לעולם מנהיג ה' הן הנק' מינים האומר כו' 
 ", וכנ"ל.ומופתי התורה

אבל אם נאמר שסברת "עזב ה' את הארץ" ר"ל היא הכפירה של "האומר . . אין 
 לעולם מנהיג", ולפי"ז: 

 
עדיין  –דלפי"ז, גם לפי הפי' שהכפירה ביסוד העשירי הוא האומר ש"עזב ה' את הארץ" ח"ו 

כאן בפ"ב דשער היחוה"א היא היא כפירה זו או  יש מקום לשקו"ט אם הכפירה "בהשגח"פ"
 חמורה עוד יותר.

 רבי לשם היא שזה אכן אותה הכפירה ר"ל.ומובן, שעדיף לומר שכוונת הציון של ה
מדוע אין הרבי מציין לשם. לא רק בגלל ששם אינו נק' "מין" אלא  בפשטותומובן  97

 , אלא כי זו כפירה אחרת ולא חמורה כ"כ כמו המדובר כאן.86"אפיקורס", כנ"ל הערה 
 .101קמן הערה ול 93ראה בכמה מהמ"מ לעיל הערה  98

ספר המצוה (בביאור דבור השני של עשה"ד) ש"אין  –(אבל ממה שמפורש בספר הבתים 
ין אמונת האלקות יש כתות ידוע הוא כי בענ" –לעולם מנהיג" ו"עזב ה' את הארץ" הן ב' כפירות 

מן הפלוסופים האומרים  וכת אחרת ,שאין לעולם מנהיגכת אפיקורוס והוא מי שאומר  .חלוקות
אין ראי', כי אולי הוא מפרש ש"אין לעולם  –" ר"ל שאין ה' משגיח בפרטים עזב ה' את הארץ

ית' את  בהנהגתומנהיג" היינו כפירה במציאותו ית' בכלל (ר"ל). משא"כ לפי הפי' שזוהי כפירה רק 
 העולם).
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) לפי הפירוש שהכפירה ביסוד בעשירי היא הסברא ש"עזב ה' את הארץ" נמצא 1
שהכפירה ביסוד העשירי היא הכפירה של "האומר . . אין לעולם מנהיג", ובב' המקומות 

 מדובר באותה כפירה ו"מינות". אליהן מעיר הרבי 
. אין  ) על מ"ש ש"האומר .1וביאור זה חלוק על מפרשי הרמב"ם הנ"ל בב' דברים: [

(והם כתבו כך לפי הפירוש ש"האומר .  הראשון  יסודלעולם מנהיג" הוא הכפירה בכללות 
בכלל (ר"ל) ובמילא גם "אין לעולם  במציאותו ית' . אין לעולם מנהיג" הוא הכפירה 

ע"י הקב"ה  העולם בהנהגתמנהיג" ח"ו. אבל לפי הפירוש שמודה במציאותו ית' וכופר רק 
) על 2). 100ביסוד הראשון 99בפיה"מ לא מוזכר כללאת העולם  מנהיגהרי הענין שהקב"ה  –

.  ביסוד העשירי ש"האומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם" שבה"ח הוא הכפירה מ"ש 
 הארץ ולפי הנ"ל זה לא כך, כי הכפירה ביסוד העשירי היא הכפירה על השגחת הקב"ה על 

 בכלל]. 
" בנדו"ד, שדעתם ש"עזב ה' את הארץ" ר"ל, היא בהשגחה פרטית) גם "הכופרים 2

 הכפירה וה"מינות" של "האומר . . אין לעולם מנהיג". 
  " ואין לעולם מנהיגם האומר כו' יד תשובה ג' ז' ה' הן הנק' מיניהציון ל") ובמילא גם 3

 ". בהשגחה פרטיתקשור לזה ש"כופרים 
" והן על  פרטית בהשגחהב' הציונים כאן קאי הן על "הכופרים ולפי"ז נמצא ש

שנקודת כפירתם היא שעזב ה' את השגחת  –" התורה ומופתי באותות"הכופרים . . 
 והנהגת העולם בכלל ר"ל והעולם כמנהגו וטבעו נוהג ר"ל. 

טעם הסדר בב' הציונים, שתחלה מציין לפיה"מ ואח"כ לספר היד (אף שלכאו' הי' (ו
אוי"ל שזה בדרך "לא זו אף זו": דלא   –מתאים יותר לציין קודם לספר היד, ספר הלכה) 

ק' "מינים" עפ"י מ"ש בפיה"מ, אלא נק' "מינים" גם על פי נכאן  זו בלבד ש"הכופרים"
 ).הלכות, ספר של ספר היד

מ"מ, הגהות מיוסד על הערת הרבי ב" כה-כאוהנה כל מה שנת"ל סעיפים  .כו
המדובר ש" פ"השגח ". אבל לפי מ"ש בקונטרס והערות קצרות לספר של בינונים
והוא ולכן לדעתם עכצ"ל עזב ד' את הארץ, . .  ע"ד השגח"פ בשהיחוה"א רפ"ב

)  1נראה אשר הכפירה כאן  – " (כנ"ל בחלק א' בארוכה)רק אלקא דאלקיא
) אינה הכפירה של "האומר . . אין לעולם 2חמורה יותר מהכפירה ביסוד העשירי 

 שבפיה"מ. החמישי מנהיג", אלא היא (גם) המינות של הכפירה ביסוד  

מינים", נק'  בטעם ש"הכופרים בהשגח"פ וכו'" כה-כאוהנה כל מה שנת"ל סעיפים 
" על תיבת מ"מ, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים מיוסד על הערת הרבי הנ"ל ב" 

 
אף אם זה כן נכלל ב"יסוד היסודות וכו'" שבהלכות ראשונות שבספר היד הל' יסודי  99

 מ"ש משו"ת הרדב"ז. 102התורה. ראה לקמן הערה 
" שנזכר אלא לו לבד, השם יתברך שמו והאדנותואין האחדות וכבר ציינו בכ"מ שהענין " 100

, לא נמצא במקור. וראה גם התרגום של ר"י קפאח שלא 88בתרגום הנדפס, שנעתק לעיל שם הערה 
 נמצא שם.

ולהעיר מנוסח "אני מאמין" הראשון שנדפס בכמה סידורים (דשקו"ט מי כתבם כו'): "אני 
לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה  יגומנהמאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא 

 ויעשה לכל המעשים". וצ"ע מקורו. דענין זה לא מוזכר כלל בפיה"מ שם. 
 לקיומם(ואף שכן מפורש ביסוד הראשון האמונה שכל הנבראים זקוקים למציאותו ית' 

ראה  –הרי זה עצמו אינו מחייב את האמונה שהקב"ה משגיח על העולם ומנהל אותו  –התמידי 
 שם). 118ובהערה  כחלקמן סעיף 
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"להעיר מפיה"מ ר"פ חלק היסוד הי' כו' וכשנתקלקל כו' נק'  –כאן (ריש פ"ב)  "המינים"
. שהמסקנא מין כו' וביד תשובה ג' ז' ה' הן הנק' מינים האומר כו' ואין לעולם מנהיג"

י מקשר (עכ"פ) המדובר כאן עם ה"מינות" שבמקומות אלו היא, הכללית מזה שהרב
 שה"מינות" כאן היא מצד הכפירה בהשגחת והנהגת הקב"ה על העולם: 

ביסוד העשירי הוא רק  פי' הכפירההנה אם  –בנוגע להקשר להכפירה ביסוד העשירי 
כאן  – על העולם בכלל –וכו'"  פ" השגח, הרי "הכופרים בבני האדםהכפירה בהשגחה על 

פי' מצד שבפועל נכלל בכפירתם גם הכפירה ביסוד זה. ואם  גם " (עכ"פ)מינים" נק' 
ר"ל, הרי זהו  בכלל "הארץהוא הסברא ש"עזב ה' את  גופאביסוד העשירי  הכפירה
 .כדב"כופרים בהשגחה פרטית" בכלל. כנ"ל סעיף   כאן  המדובר

לפי הפירוש (שנראה  –ובנוגע להקשר להכפירה של "האומר . . אין לעולם מנהיג" 
שהרבי מקבלו) שמודה במציאותו ית' ושהוא בורא העולם אבל כופר בזה שהעולם בכלל  

ה"ז עכ"פ משמעות הכפירה "באותות ומופתי התורה", כנ"ל  –מונהג ע"י הקב"ה (ר"ל) 
 .כה, ואולי גם תוכן הכפירה "בהשגחה פרטית", כנ"ל סעיף כגסעיף 

המדובר ע"ד השגח"פ בשהיחוה"א רפ"ב ש"  פ"השגחאבל ממה שכותב הרבי בקונטרס 
ולכן לדעתם . .  באפשריותהשיש מינים כופרים בזה, וגם  בכללהיינו ענין ההשגח"פ . . 

נראה אשר  – " (כנ"ל בחלק א' בארוכה)והוא רק אלקא דאלקיאעכצ"ל עזב ד' את הארץ, 
) אינה הכפירה של "האומר . . אין  2 .) חמורה יותר מהכפירה ביסוד העשירי1הכפירה כאן 

 לעולם מנהיג". 
) "עזב ה'" במובן 1גופא ישנם ב' פירושים (כלליים): דהנה בפסוק "עזב ה' את הארץ" 

את השגחת הארץ, ומאז  והזניח שהקב"ה עזב –געלָאזט") ָאּפשל עזיבה ו"הזנחה" (" 
אינו מנהיג   שהקב"ה ) לא רק2. 101"מנהיג" ו"משגיח"  שוםמתנהג הארץ בדרך מקרה בלי 

, בידי הכו"מגעלָאזט") את ההשגחה על הארץ איבער(" ומסרומשגיח אלא שהקב"ה עזב 
 .102עובדי ע"זומאז הארץ הוא תחת ההנהגה שלהם והם ה"אלקיא" ח"ו, שזוהי שיטת 

 
 . וגם:93ראה מה שנעתק לעיל הערה  101

העולם קדמון, כחשו בה'  רמב"ן עה"ת שמות יג, טז: .."מהם כופרים בעיקר ואומרים כי
ל ויש דעה בעליון, ומהם -ויאמרו לא הוא, ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית ואמרו איכה ידע א

ל בהם ואין עמהם שכר או -שיודו בידיעה מכחישים בהשגחה ויעשו אדם כדגי הים שלא ישגיח הא
 ".עזב ה' את הארץעונש, יאמרו 

בספר עבודת הקדש ח"ג (חלק התכלית) פ"א: "והוא שישעיהו הנביא ע"ה הי' צועק על אנשי 
דורו, כי אין ספק שהיו כולם או רובם הולכים אחרי שרירות לבם הרע ועושים מופתים והקשים 

שהיו שכליים, ומהם מולידים כפירות והריסות בשרשי התורה ועיקרי'ה, כמו שנראה מהם 
, כי אומרים אין ה' רואה אותנו עזב ה' את הארץוא שאמר יחזקאל ע"ה . והשגחההכופרים ב

 ומהם יבואו לכפור בחדוש העולם ושאר פנות הדת".
שו"ת הרשב"א ח"ד ס' רלד: "כלל העמים עד שלא ניתנה התורה היו עושים ההיכלות  102

ושחלק , וחושבים זה מכח המחוייב לרוממתו עזב ה' את הארץוכדעת האומרים  למלאכת השמים
 צבא השמים לכל העמים...".   

ומה שנראה וראה בשו"ת הרדב"ז תשובה ב'קטז בביאור כוונת הרמב"ם בתחלת ספרו: "... 
כולל כל חלקי המציאות כולם עליונים ותחתונים ועיקר בריאתם  "עולם"אלי בכוונת רבינו כי מלת 

ומתרגמינן לרוח ממללא והם בשביל בעלי השכל שיש בהם כח המדבר דכתיב ויהי האדם לנפש חיה 
ולהוציא מדעת הכופרים האומרים עזב ה' את  ",להי העולם-א"להותו וזהו שאמר -המכירים א

אמר  להותו אומרים עזב את הארץ להנהגת מערכות השמים-הארץ שאע"פ שהם מודים בא
ל בעלי להורות שהשגחתו אפי' ע "הארץ כל"ואמר  ,כאדון הזה המשגיח על עבדיו "אדון כל הארץ"

שיש השגחה פרטית ויש השגחה כללית ויש השגחה  ,חיים לשמירת מינם ועל כל מה שיש בארץ
על מה  חמורה שהוא משגי "כל הארץ אדון"מ"מ מלת  ,ואין כאן מקום להאריך בדרוש זה ,מינית

דאיכא כמה מינים בארץ  ",להי הארץ-א"ולא שייך הכא לומר  ,שבארץ כאדון המשגיח על עבדיו
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מ"מ, הגהות והערות עפ"י מ"ש הרבי ב" –הנה כל משנ"ת ע"ע בטעם שנק' "מינים" 
"להעיר מפיה"מ ר"פ חלק היסוד הי' כו' וכשנתקלקל כו' " כאן ם קצרות לספר של בינוני

הי' לפי  – נק' מין כו' וביד תשובה ג' ז' ה' הן הנק' מינים האומר כו' ואין לעולם מנהיג"
אומר  פ"השגחהביאור שכופרים בזה שהעולם מושגח ומונהג ע"י הקב"ה. אבל בקונטרס 

שלא רק ש"עזב ה' את   –" אלקא דאלקיאעזב ה' את הארץ והוא רק הרבי שדעתם הוא ש"
 עכו"םששולטים על הארץ ח"ו וכו'. שזוהי שיטת  אחרים" אלקיאהארץ" אלא שישנם " 

 (ועכ"פ "שיתוף").  ממש
) אינה  2) חמורה יותר מהכפירה ביסוד העשירי. 1ולפי זה נמצא שה"מינות" כאן 

 – 103יג" הכפירה של "האומר . . אין לעולם מנה
שכופר בהשגחת הקב"ה על הארץ בכלל  שהרי אפי' אם נפרש הכפירה ביסוד העשירי 

) 104יכול להיות), אבל אין זה אומר (וזה לא כדוסובר ש"עזב ה' את הארץ" (כנ"ל סעיף 
מנהיג ומשגיח.   שוםח"ו, אלא שאין לארץ  בידי כו"משמאמין ח"ו שהשגחת הארץ היא 

מנהיג   שוםפירושו הפשוט הוא שאין לעולם  –ועד"ז בנוגע ל"האומר . . אין לעולם מנהיג" 
שכופר במציאותו ית' בכלל ר"ל או  –) בכפירה זו כג[וזהו לפי ב' הפירושים (הנ"ל סעיף 

 שכופר רק בזה שהקב"ה מנהיג את העולם], ולא שהנהגת העולם היא בידי כו"מ ח"ו.
" היא אלקא דאלקיאעזב ה' את הארץ והוא רק ובפשטות, ה"מינות" שבסברת "

 שבפיה"מ, וז"ל:  החמישיביסוד המינות של הכפירה 
  להודיע גדולתו, ולעשות לעבדו ולגדלו, ו והיסוד החמישי, שהוא יתברך הוא הראוי"

מן המלאכים והגלגלים והיסודות  ות, ושלא יעשה כזה למי שהוא תחתיו במציאמצותיו. 
ין משפט ולא בחירה להם אלא לו א : ל פעולתםמטבעים ע ומה שהורכב מהם. לפי שכולם 

. אלא אליו  לעבדם כדי להיותם אמצעים לקרבה אליו . וכן אין ראוילבדו השם יתברך

 
להותו אבל אדנותו והנהגתו נכרת ונראית בכל פרטי הדברים והמינים הנמצאים -מכירים א שאינם

 , וכל הדברים ההווים למטה הוא ע"י תנועת הגלגלים "הוא מנהיג הגלגל"ונתן מופת לזה כי  ,בארץ
כי דבר זה התעה אותם לומר שעזב ה' את הארץ וזה שקר גמור שכיון שהוא מנהיג הגלגל הכל 

 ...".מאתו יתברך והם כחומר ביד היוצר אל כל אשר יחפוץ יטנו
מצודת דוד עה"פ ביחזקאל שם: "...יסתירו עצמם מבני אדם בעת עשותם ומה' לא יראו כי 

 ".' את הארץ ביד מערכת השמים ולא ישגיח בהעזב האומרים אין ה' רואה מעשה הבריות כי 
ביד : "כי אמרו עזב ה' את הארץ ואין ה' רואה": "עזב ה'. ט, טמצודת דוד עה"פ יחזקאל 

 ".מערכת השמים
 בהרבה מאמרי חסידות, ואכ"מ.

וזה שב"מ"מ, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים" מעיר הרבי להכפירה ביסוד  103
 –העשירי ולכפירה של "האומר . . אין לעולם מנהיג" 

פ וכו'" כאן "הנה בנוגע לציון לכפירה יסוד העשירי אפשר לפרש כוונתו ש"הכופרים בהשגח
משגיח על בני  שהשי"תבזה גם מצד הכפירה ביסוד העשירי, שהרי בפועל כופרים  נק' מינים

 האדם ועל העולם בכלל.
", שהרי לפי מ"ש אין לעולם מנהיגאבל אא"פ לפרש כך בנוגע לציון לכפירה של "האומר . . 

ש"אין לעולם מנהיג" בכלל, אלא ש"הוא רק אלקא  לאפ דעתם כאן היא "בקונטרס השגח
 דאלקיא".

ל בינונים" ובקונטרס השגח"פ ואולי צ"ל שמ"ש ב"מ"מ, הגהות והערות קצרות לספר ש
"חלוקות" בענין זה (וה"מ"מ, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים" היא "משנה ראשונה" לגבי 

 קונטרס השגח"פ זה שהיא "משנה אחרונה" (שהיא אג"ק משנת ה'תש"ג). 
שבפיה"מ שלפנ"ז, כדלקמן  החמישישהרי זה שלכו"מ אין שום כוח וכו' כבר נשלל ביסוד  104

 ים.בפנ
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המחשבות, ויניחו כל מה שזולתו. וזה היסוד החמישי הוא שהזהיר על עבודת יכונו  בלבד
 .105'ה" עלי מזהרת אלילים, ורוב התורה

 – 106הל' תשובה פ"ג שם ה"ז  היד בספרובנוגע להחמשה מינים שהרמב"ם מונה 
ה קשה לומר שמי שסובר עזב ה' את הארץ בידי כו"מ (ח"ו) נכלל ב"מין" החמישי הנ

"העובד כוכב או מזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין רבון העולמים". כי הלשון "כדי  
 בהנהגתלהיות מליץ בינו ובין רבון העולמים" עצמו אינו מחייב שסובר שיש לו חלק 

שרואים לא רק שלא ראוי לעבוד הכו"מ "כדי  בפיה"מ(דלא כביסוד החמישי  107העולם 
ין  אלא גם כי "א –הענין שב"מין" החמישי שבספר היד  –להיותם אמצעים לקרבה אליו" 

", שזה שולל גם שאין לכו"מ שום כוח  לו לבדו השם יתברך אלאמשפט ולא בחירה להם 
 אלקא דאלקיא").ח"ו, שלילת הסברא שהוא ית' " בהנהגת העולם

ואולי הטעות "שהוא אלקא דאלקיא" נכלל ב"מין" השני ש"אומר שיש שם מנהיג 
דאלקיא" (מנהיג  אלקא". שהרי מצד א' מודה שהקב"ה הוא "הן שנים או יותראבל 

 108" (ח"ו) אלקיאהנהגת הארץ בידי " כי מסרהיחיד העליון וכו'), אבל סובר שאינו מנהיג 
"הן שנים או יותר" היא שיש ב' מנהיגים "שווים", ולא  (אלא שבפשטות, הכפירה ש

שא' הוא השליט העליון והוא מוסר את השליטה וההנהגה או  –ש"אלקא דאלקיא" 
 חלקה בידי אחרים"). 

 
והיסוד הה' שהוא יתעלה אשר ראוי לעבדו ולרוממו לפרסם ובתרגום של הר"י קפאח: " 105

ואין עושין כן למה שלמטה ממנו במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים  ,גדולתו ומשמעתו
לפי שכולם מוטבעים בפעולותיהם ואין להם שלטון ולא בחירה  ,והיסודות וכל מה שהורכב מהן

אלא כלפיו יתעלה יכוונו המחשבות  ,ואין עושין אותם אמצעים להגיע בהם אליו ,עלהונו יתצאלא ר
 ".הוא האזהרה על ע"ז ורוב התורה באה להזהיר עליו ישיוזה היסוד החמ .ויניחו כל מה שזולתם

 . 83נעתק לעיל בהערה  106
כוכב או מזל  העובדונוסף לזה שכאן שב"מין" החמישי שבספר היד כותב הרמב"ם " 107

וכו'", דלא כבארבע המינים שלפנ"ז שכותב "האומר" (וכמו שכבר דייקו מפרשי הרמב"ם). ובנדו"ד 
") שהנהגת העולם היא בידי כו"מ אומר("" סוברו דעתולקל מדובר בפשטות גם על א' ש(רק) נתק

 ר"ל.
 האמונההכו"מ בפועל אלא גם עבודת משא"כ יסוד החמישי שבפיה"מ, הוא לא רק שלילת 

להודיע לעבדו ולגדלו, ו הוא הראוישהוא יתברך ית' ולא שום דבר זולתו: " לו רק שראוי לעבוד
מן המלאכים והגלגלים ות, י שהוא תחתיו במציאושלא יעשה כזה לממצותיו.  גדולתו, ולעשות

ין משפט ולא בחירה להם אלא לו : אל פעולתםמטבעים ע והיסודות ומה שהורכב מהם. לפי שכולם
 יכונו . אלא אליו בלבדכדי להיותם אמצעים לקרבה אליו לעבדם אין ראוילבדו השם יתברך. וכן 

" ביסוד החמישי ("וכשנתלקל האדם יסוד ועפי"ז, ה"כפירה .", ויניחו כל מה שזולתוהמחשבות
 מאמיןבפועל, אלא גם מי שאינו עובד כו"מ וכו'") ש"נקרא מין וכו'" בגלל זה, הוא לא רק אם 

 רק אליו ית'. לעבוד שראוי
, ואין היחידהעולם  מנהיגכולל האמונה שהוא ית'  בפיה"מאבל לא רואים שיסוד השני  108

 וכו'. לכו"מ שום כוח
 –כלומר שזה שהוא סיבת הכל . השם יתברךיחוד  והיסוד השני,בתרגום הנדפס: "(וז"ל 

האחד המורכב שהוא נחלק לאחדים רבים; כאיש  אחד. ואינו כאחד הזוג, ולא כאחד המין, ולא
לאין סוף. אבל הוא יתעלה אחד והפרידה  שמקבל החילוקנין ולא אחד כמו הגוף הפשוט האחד במ

שמע ישראל ה'  ת בשום פנים. וזה היסוד השני מורה עליו מה שנאמרבאחדות שאין כמותה אחדו
 להינו ה' אחד"). -א

בה"ז "האומר שיש שם מנהיג  השני(ולפי כ"ז, גם מ"ש מפרשי הרמב"ם הנ"ל בנוגע ל"מין" 
 לאו דוקא). –שבפיה"מ  השניאבל הן שנים או יותר", שזוהי הכפירה ביסוד 
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נת' בדא"פ מדוע לומד הרבי ש"מינים" אלו אינם סוברים שאין לעולם   יד(ולעיל סעיף 
כי הם כופרים רק במה  –מנהיג, ש"עזב ה' את הארץ" סתם והכל בדרך מקרה וכו'  שום

אין הכרח. ולכן אומרים  –שליטה על העולם  משוםשלדעתם זה לא שייך, ולנתק אותו ית' 
"עזב" ומסר את ההנהגה בידי כו"מ ("אלקא  והוא, בעצמו אינו המנהיג  שהקב"הרק 

דלפי כ"ז, גם לשיטת כופרים אלו יש להקב"ה איזו שליטה על העולם   –") ר"ל) דאלקיא 
ל"אלקיא" ח"ו   שליטה(אבל מצד זה גופא שנותנים  109אבל רק באופן ד"אלקא דאלקיא"

 אפי' על הענין ד"אין לעולם מנהיג", כנ"ל)).  יש בזה חומרא

הי' מאיזה צד נק' כאן "הכופרים   כו-כאוהנה, כל מה שנת"ל סעיפים  .כז
" בשם "מינים". אבל בכ"מ משמע שנק'  בהשגחה פרטית ובאותו' ומופתי התורה

, שאחר שברא הקב"ה את העולם  בהתהוות תמידיתגם על שם כפירתם  "מינים"
 ממשיך העולם להתקיים בלעדו ח"ו.

בהשגחה פרטית  צד נק' כאן "הכופרים הי' מאיזה  כו-כאוהנה, כל מה שנת"ל סעיפים 
" בשם "מינים". וכמו שמובן בפשטות לשון אדה"ז כאן "והנה  ובאותו' ומופתי התורה

מכאן תשובת המינים וגילוי שורש טעותם הכופרים בהשגחה פרטית ובאותו' ומופתי 
שנק' "מינים" בגלל הכפירה "בהשגחה פרטית ובאותות ומופתי התורה". ומה   –התורה" 

שמדמין מעשה ה' עושה שמי' וארץ למעשה אנוש משיך להלן "שטועי' בדמיונם הכוזב שמ
" ולא חלק וגילוי שרש טעותםהמינים . .  תשובתהתחלת " ווכו'", ז ותחבולותיו

 מה"מינות" עצמה. 
גם על שם דעתם שאחר שברא הקב"ה את העולם   אבל בכ"מ משמע שנק' "מינים"

 .110ח"ו ממשיך העולם להתקיים בלעדו 

 
וא רק אלקא דאלקיא" מורה שמודים שיש לו איזו אלא שיש להוסיף, שאף שדעתם ש"ה 109

ממנה "שרים" ו"אלקיא" ונותן להם את הכח להנהיג וכו',  הואשליטה גם על הארץ, ש(לדעתם )
אבל לפי  –ובענין זה יש בשיטה זו כאן איזו "קולא" לגבי השיטה ד"עזב ה' את הארץ" סתם 

כפירתם חמורה יותר  –יש מקום לומר שבענין "עזב ה' את הארץ"  68משנ"ת לעיל הערה 
 –", לפירוש הב') מנהיגמ"האומר עזב ה' את הארץ" שביסוד העשירי (או "האומר . . אין לעולם 

הארץ, אבל לפי מ"ש הרבי בקונטרס  השגחתששם הפירוש יכול להיות שעזב רק את 
 כאן הוא שעזבו לגמרי ולא נמצא שם כלל ח"ו. השגח"פ, הפירוש ב"עזב ה' את הארץ"

באופן בלתי  –את הארץ (ר"ל), אבל מצד שני  לגמריעזב  בעצמווזהו דעתם: מצד א', הוא 
 יש לו עדיין איזו שליטה על העולם באופן ד"אלקא דאלקיא" (ר"ל).  –ישיר 

הנה, הלשון כאן בשער היחוה"א פ"ב "והנה מכאן תשובת המינים וגילוי שורש טעותם  110
הכופרים בהשגחה פרטית ובאותו' ומופתי התורה שטועי' בדמיונם הכוזב שמדמין מעשה ה' עושה 

מדמין מעשה שטועי' בדמיונם הכוזב ששהלשון הוא " –" שמי' וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו וכו'
המינים ואינו חלק מה"מינות"  תשובתאפשר לבאר שבזה מתחיל  –ה' עושה שמי' וארץ וכו'" 

 עצמה.
וכנודע מ"ש הבעש"ט ז"ל ע"פ לעולם ה' דברך נצב בשמים אבל הלשון באגה"ק סכ"ה: "...

רקיע כו' הן נצבות ועומדות מלובשות  שצירוף אותיות שנבראו בהן השמים שהוא מאמר יהי
 מדמין בדמיונםושכופרים בהשגחה פרטית בשמים לעולם להחיותם ולקיימם ולא כהפלוסופים 

הכוזב את מעשה ה' עושה שמים וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו כי כאשר יצא לצורף כלי שוב אין 
 –..." ו וטח מראות עיניהםהכלי צריך לידי הצורף שאף שידיו מסולקות הימנו הוא קיים מעצמ

בה"מינות"  נוסףאפשר לבאר ש"מדמין בדמיונם הכוזב וכו'" הוא לא חלק מתשובתם אלא פרט 
 עצמה.
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לפנ"ז שם, על מ"ש בריש   "מ"מ, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים"בדהנה 
"ועד"ז מו"נ ספס"ט. ודע כי קצת בעלי העיון כו'. ס' החקירה , כ': "והנה מכאן"הפרק 

 ח"א פ"ג" עכ"ל. 
הגיע בהם הסכלות   ודע כי קצת בעלי העיון מאלה המדברים: "וז"ל במו"נ ח"א פס"ט

שאמרו, שאילו היה אפשר העדר הבורא, לא התחיב העדר זה הדבר אשר  וההתגברות, עד
שלא יתחיב שיפסד הפעול כשיעדר הפועל אחרי  –רצוני לומר, העולם  – המציאו הבורא

אשר פעלו. ואשר זכרוהו הוא אמת, אילו היה פועל לבד ולא היה לדבר ההוא הפעול צורך 
ת הנגר, מפני שלא היה מתמיד לו כמו שלא יפסד האוצר במו –אליו בהמשך עמידתו 

עמידתו. אמנם בהיותו ית' צורת העולם גם כן, כמו שבארנו, והוא ימשיכהו העמידה 
מן השקר שיאבד הממשיך וישאר הנמשך אשר אין עמידה וקיום לו אלא   –וההתמדה 

 ם". במה שיקבל ממנו מן העמידה והקיו
בסש"ב שער היחוד והאמונה  נתבאר ": [ע' ג, ב] וז"ל בס' החקירה להצ"צ ח"א פ"ג 

גבי תשובת המינים כו' כופרים בהשגחה כו' כי אף שידיו מסולקות הימנה כו' ע"ש.  פ"ב
עולם ואעפ"כ אומרים שאחר שברא העולם ידיו הואלו המינים שמאמינים בחידוש 

גבי ודע כי קצת בעלי  הם מה שהזכירם הרמב"ם במ"נ ח"א ס"פ ס"ט, מסולקות מהעולם
הוא ז"ל גילה טעותם אמנם בהיותו כו' והוא ימשיכהו העמידה וההתמדה העיון כו' ו

 ". וזה כעין מ"ש בסש"ב שםתמיד כו' ע"ש. 
 וראה גם מ"ש הצ"צ בס' החקירה (דרך האמונה) ע' סב, ב ואילך, וז"ל: 

ג"כ  [שאישי השמים קיימים באיש ואישי הארץ קיימים במין] יש ריווח ממופת זה "...
הטועים בדמיונם הכוזב לומר שאחר שהש"י   לתשובת המינים הנזכר בסש"ב ח"ב פ"ב
בשם   שהזכיר במ"נ ח"א ס"פ ס"ט והוא מהברא את העולם שוב אין העולם צריך לו, 

שתי ידים, וכן  המדברים שהפעול אחר שנפעל א"צ להפועל, והרמב"ם שם דחה דבריהם ב
. וגם אמנם מופת זה הוא דחייה לדבריהם, כי ממה שאיש לא ביתר שאתבסש"ב שם, 

ואף לפי האמת שיש  . קיצור. (נעדר, ע"כ שהוא ית' מעמידם ומהוה ומחיה אותם תמיד
מופת על חידוש העולם מ"מ יש תועלת ממופת זה לדחות המינים הנזכר במ"נ ח"א ס"פ 

 עכ"ל. ב.)".  ס"ט ובסש"ב ח"ב פ"

עולם ואעפ"כ השמאמינים בחידוש  המיניםואלו " –הרי משמע מלשון ספר החקירה 
[ש"נתבאר בסש"ב שער היחוה"א  אומרים שאחר שברא העולם ידיו מסולקות מהעולם

", (ובפרט מהלשון ע' סב שם שאינו הם מה שהזכירם הרמב"ם במ"נ ח"א ס"פ ס"ט פ"ב"]
הטועים הנזכר בסש"ב ח"ב פ"ב המינים תשובת :) "...פ "השגחמזכיר שם בכלל הכפירה ב

  , והוא מה בדמיונם הכוזב לומר שאחר שהש"י ברא את העולם שוב אין העולם צריך לו 
שנק' "מינים" כאן (גם) על שם "שמדמין מעשה ה' עושה   –" שהזכיר במ"נ ח"א ס"פ ס"ט

 שמי' וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו וכו'" גופא. 

גופא שנק'  בשער היחוה"אקיץ תש"מ מבואר הפירוש  ובאמת, בשיחות הרבי סוף
 "מינים" (גם) על שם הכפירה בהתהוות תמידית בכל רגע:

 משיחת ש"פ דברים תש"מ (בלתי מוגה):  
 , לטן צמצום כפשוטו האַ  סע צו די וואָ גאין פ"ז בנו :נדיקרשטאַ נצן ניט פאַ איז אינגאַ "

 ";ה' יכפר בעדם"גט און ער זאָ  ,ןגרטראָ פאַ ך קען נאָ 'מ סער רבי לשונות וואָ טלנוצט דער אַ 
נוצט   הוות איז ניט בכל רגע ורגע מחדשתז די הגן אַ זאָ  סדי וואָ משא"כ אין פ"ב בנוגע צו 

ובאותות  כופרים בהשגחה פרטית"און  "מינים"י זיינען יאז ז  ,טע לשונותסרפער די שאַ 
למעשה אנוש  ץשמים וארמדמין מעשה ה' עושה " עןז זיי זיינאון אַ ", ומופתי התורה

ינען לכאורה ידי ביידע שיטות ז סאע"פ וואָ  –" יהםנאות עירטח מו כו'", און "ותחבולותי
 ?! עלבע שיטהזדי 
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 ..."איז דער ביאור בזה
 שיחת ש"פ ראה תש"מ (בלתי מוגה): וב
פריערדיקע  אין אַ [גערעדט] ט האָ 'ס מעם וואָ דט זיך אויך געשטעלט אויף האָ 'מ"

לטער רבי נוצט אין פ"ב און  ס דער אַ וועגן די שינוי הביטויים וואָ ) ש"פ דברים(התוועדות 
 . אין פ"ז פון שעהיוה"א

ז די התהוות איז ניט בכל רגע גן אַ ס זאָ די וואָ לטער רבי שולל ס אין פ"ב איז דער אַ וואָ 
כופרים באותות "און  "מינים"זוי זיינען גן אַ ס זאָ ז די וואָ אַ און ער נוצט לשונות  ,ורגע

משא"כ אין פ"ז וואו ער איז שולל די שיטה  "; טח מראות עיניהם "און  "ומופתי התורה
און  ,זוילטן אַ ס האַ רפע לשונות אויף די וואָ נוצט ער ניט קיין שאַ  "צמצום כפשוטו"פון 

 .ס מבאר געווען בארוכהט דָא האָ 'מ
קנא אין סמ לט צוקומען צו אַ ט געוואָ האָ 'און מ ,עלט אויף דעםטט מען זיך געשהאָ 

 .111..." דער ענין

הרי רואים לכאו' שבהכפירה בהענין דהתהוות תמידית כשלעצמה יש בה משום  
 "מינות". 

ביסוד  ויש לבאר זה בכמה אופנים: אפ"ל שהענין דהתהוות תמידית נכלל  .כח
עלת מציאות כל והוא . .  היסוד הא' מציאות הבורא ישתבח: "הראשון בפיה"מ

ואלו נתאר סלוק  ,וממנו נמשך להם הקיום , ובו קיום מציאותם  ,הנמצאים
". וממילא מציאותו כי אז בטלה מציאות כל נמצא ולא ישארו קיימים במציאות 

הנמצאים זקוקים  קיום הכופר בזה נק' "מין". אלא שכאן מפורש רק שלהמשך 
  התהוות הכונה היא להענין ד", ולאו דוקא ששמציאותו ית' תהי' קיימת תמידהם 

 . בעצמו  מהו"ע ית' תמידית" מאין ליש בכחו ויכלתו של 

 ויש לבאר זה בכמה אופנים:
(נעתק גם לעיל   ביסוד הראשון בפיה"מאפשר לומר שהענין דהתהוות תמידית נכלל 

 ,היסוד הא' מציאות הבורא ישתבח(בתרגום של הר"י קפאח): "  112), וז"ל שם כגסעיף 
ובו קיום  , והוא עלת מציאות כל הנמצאים ,והוא שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות

ותו כי אז בטלה מציאות כל ואלו נתאר סלוק מציא ,וממנו נמשך להם הקיום , מציאותם
ואלו נתאר סלוק כל הנמצאים זולתו כי אז לא תבטל  ,נמצא ולא ישארו קיימים במציאות

וכל מה שזולתו  ,כי הוא יתעלה בלתי זקוק במציאותו לזולתו ,מציאותו יתעלה ולא תחסר
הכל זקוק במציאותו  ,מן השכלים כלומר המלאכים וגרמי הגלגלים ומה שלמטה מהן

 ". עכ"ל. להיך-א 'וזהו היסוד הראשון אשר מורה עליו דבור אנכי ה ו.אלי

 
וגע שהיו גדולי ישראל שסוברים צמצום מ"ש בהמשך השיחה בנ לוראה לקמן סעיף  111

 כפשוטו ויש מקום לומר שחולקים על הענין דהתהוות תמידית.
היסוד הראשון להאמין מציאות הבורא יתברך. והוא שיש שם נמצא ובתרגום הנדפס: " 112

בו קיום מציאותם וממנו קיומם.  –שלם בכל דרכי המציאות, הוא עילת המציאות. הנמצאים כולם 
כי בהעדר מציאותו נתבטל מציאות כל הנמצאים, ולא נשאר , יעלה על הלב העדר מציאותוואל 

נמצא שיתקיים מציאותו. ואם נעלה על לבנו העדר הנמצאים כולם זולתו, לא יתבטל מציאות 
, כי הוא מסתפק 112יתברך ולא יגרע. ואין האחדות והאדנות אלא לו לבד, השם יתברך שמו השם

עצמו, ואין צריך במציאות זולתו. וכל מה שזולתו מן המלאכים וגופי הגלגלים, במציאותו, ודי לו ב
הכל צריכים במציאותם אליו. וזה היסוד הראשון מורה  –ומה שיש בתוכם, ומה שיש למטה מהם 

 עכ"ל. עליו דיבור אנכי ה' אלקיך".
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היינו, שהיסוד הראשון הוא לא רק "מציאות הבורא . . שהוא עלת כל הנמצאים",  
וממנו נמשך להם  ,מציאותם קיוםבו (בעבר) על ידו, אלא גם ש" נמצאו שכל הנמצאים 

 ישארו אות כל נמצא ולא אלו נתאר סלוק מציאותו כי אז בטלה מצי[לכן ]ו, הקיום
 ". במציאות קיימים

הענין דהתהוות תמידית נכלל ביסוד הראשון, הרי מובן בפשטות שהכופר בזה אם ו
וכשנתקלקל לאדם  בהענין דהתהוות תמידית" נק' "מין", וכמ"ש הרמב"ם שם כנ"ל "

ואפיקורוס וקוצץ  ונקרא מין יסוד מאלה היסודות הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר 
 . 113"בנטיעות

ביסוד הראשון הוא רק שהעולם זקוק  שמפורשאבל באמת לאו דוקא. שהרי מה 
. אבל תוכן הענין דהתהוות תמידית הוא שהעולם זקוק קיומו למציאותו ית' להמשך 

, כבפעם ליש מאין  התהוותו עצםא רק להמשך קיומו, אלא) בשביל למציאותו ית' תמיד (ל
 הראשונה. 

 ובפרטיות יותר:
) שכל נברא צריך להתהוות תמיד בכל 1דהנה החידוש בהענין דהתהוות תמידית הוא, 

) ובמילא, זה רק בכחו ויכלתו של מהו"ע ית' 2, כבפעם הראשונה, ליש מאין רגע ורגע 
 .בעצמו 

ואלו נתאר סלוק " זקוקים לו ית' תמידאומר שהנמצאים והנה הרמב"ם שם אכן 
) 1", אבל אינו אומר מציאותו כי אז בטלה מציאות כל נמצא ולא ישארו קיימים במציאות

 ,מציאותם קיוםבו אלא רק ש" מאין ליששזקוקים לו ית' כי צריכים להתהוות תמיד 
, כביכול, בעצמו ה ) ובזה גופא לא מפורש כאן שהקב"2. 114"הקיוםוממנו נמשך להם 

"מתעסק" תמיד לקיים את העולמות. ואם (עכ"פ) המשך קיום העולמות אינו באופן של 
, יכול להיות שבשביל זה לא צריך שהקב"ה בעצמו "יתעסק" עם זה  מאין  ישהתהוות 

שנמשך ומשתלשל ממנו ית' וכו' עד שסוכ"ס מגיע גם לנמצאים  השפעהאלא מספיק 
 בעוה"ז. 

אים לא זקוקים למציאותו ית' כזה שמהווה אותם תמיד מאין ליש והרי גם אם הנמצ
אלו נתאר סלוק עדיין " –שבו קיום מציאות הנבראים  נמשך השפעהאלא כזה שממנו 

 .115"כי אז בטלה מציאות כל נמצא ולא ישארו קיימים במציאות, מציאותו

 
תבם ולהעיר מנוסח "אני מאמין" הראשון שנדפס בכמה סידורים (וכבר השקו"ט מי כ 113

 כו'):
ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו  בורא"אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא 

לכל המעשים". דמשמע (וכן ציינו כו"כ) שהיסוד הראשון אינו האמונה בזה  ויעשה ועושה עשה
ומנהיג לכל הברואים  בוראאת העולם (לשון עבר) אלא רק (שהבורא יתברך שמו) "הוא  בראשהוא 

 .הווהו'", לשון וכ
, חדשים(אלא שיכול להיות שהפירוש "בורא לכל הברואים" לשון הווה קאי רק על ברואים 

ממשיך לברוא אותן בהווה. וכמו הפירוש "והוא ממציא כל  מכברלא גם על הברואים שברא 
נמצא", לשון הווה, שיכול להתפרש שהוא ממציא בהווה כל נמצאים חדשים, ולאו דוקא שהוא 

 ).126א בהווה הנמצאים מכבר. וכן נראה הפירוש בכמה שיחות של הרבי, וכדלקמן הערה ממצי
ון לכל הברואים הוא חלק מיסוד הראש "מנהיגאלא, דמה שנראה ממנו שגם מה שהקב"ה "

 .118שלאו דוקא. וראה לקמן הערה  כהכבר נת"ל סעיף 
 .128-ו 125ראה לקמן הערות  114
בארוכה לקמן  [הובא ונת' 84י"ט כסלו בהערה -ולהעיר ממ"ש בלקו"ש חכ"ה בשיחת וישב 115

 שחולקים", ד"דוחק קצת" אלו שס"ל דצמצום כפשוטושם] בנוגע ל" 137, וראה גם הערה לאסעיף 
 הרי שיטת", "שנברא להוותו ולהחיותו מאין ליש שהדבר ה' מלובש תוך כל" ת הבעש"טגם על שיט
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וכו',  ושלימותו  ית'  מציאותו אלא  דהתהוותלא הענין  –שזהו נקודת יסוד הראשון 
זקוק . .  וכל מה שזולתו ,הוא יתעלה בלתי זקוק במציאותו לזולתוש"רק זה שזה כולל 

ו", זקוק במציאותו אלי[גם לאחרי שנמצאו] . .  כל מה שזולתוו". וזה ש"במציאותו אלי
אלו נתאר סלוק מציאותו כי ו וממנו נמשך להם הקיום , בו קיום מציאותםהוא מפני ש"

". וזה יהי' נכון גם אם אם אות כל נמצא ולא ישארו קיימים במציאותאז בטלה מצי
 קיומם תלוי תמיד בהשפעה שנמשך ממנו ית'.

 ויתירה מזו: (
אפי' את הענין  116בפיה"מ  ביסוד הראשון מפורשלכאו', עכ"פ בהשקפה ראשונה, לא 

קא, שבכח העצמות דו יש מאין הוא באופן של  ית'  ממנו  הראשונה בפעםשאופן הבריאה 
 –ממנו ולא בדרך עו"ע ח"ו, ואדרבה  ערוך דאיןהיינו שהבריאה ממנו ית' הוא באופן 

" (ועד"ז  מציאות כל הנמצאיםעלת הלשון (בתרגום) של הרמב"ם בפיה"מ הוא ש"הוא 
אינו שולל דעת הפילוספים שהבריאה (בפעם   117עצמושלשון זה  –בתרגום הנדפס) 

(ח"ו), וביחד עם זה עדיין אפשר עו"ע הראשונה) ממנו ית' היתה באופן דהשתלשלות 
 בעצמו להאמין שהנמצאים זקוקים לו ית' להמשך קיומם. ואע"פ שלא צריכים שהוא 

שהוא  עכצ"ללדעתם שהוא ית' בערך לעולמות,  –"יתעסק" בהמשך קיומם, ואדרבה 
ה' את הארץ" ח"ו כי "זהו השפלה" וכו', וכנ"ל באריכות, אבל עדיין יכולים  עזבצמו "בע

שממנו נמשכים כל   הראשון " עילהבתור "מציאותו ית' להאמין שהנמצאים זקוקים ל 
אלו ובמילא גם לדעתם " – 118קיומם  להמשךהעלולים והשפעות עד לנמצאים בעוה"ז גם 
" ות כל נמצא ולא ישארו קיימים במציאותנתאר סלוק מציאותו כי אז בטלה מציא

 .)119ח"ו 

 
 –)" הובא בלקו"ת ר"פ אחרי(דברך נצב גו'  הבעש"ט מיוסדת במדרש תהלים עה"פ לעולם ה'

 ".ית' ולא מעצמותו שלדעתם ההתהוות בכל רגע היא מהשגחתולומר  ויותר נראה"
ולא  מהשגחתו ית'היינו, שיש סברא לומר (עכ"פ) בנוגע לענין "ההתהוות בכל רגע" ש"היא 

 מעצמותו".
לא נמצאו . .  ואף שגם לדעתם "כל הנמצאים ולהעיר, שבהערה בלקו"ש חכ"ה שם ממשיך: "

אבל הוא ית' אינו  ,ממנו "נמצאורק ש" ה"ז –) רמב"ם ריש הל' יסוה"ת(" המצאו מאמתת אלא
.". ואכ"מ. ובמק"א שקו"ט שאפשר ללמוד המשך וע"ד הוא ציווה ונבראו ,הנבראים בתוךמתלבש 

. . היא  בכל רגעהענינים בהערה זו בכמה אופנים, אבל עכ"פ רואים שגם אלו לדעתם "ההתהוות 
 בכח , הואעבר, "נמצאו" לשון הראשונה בפעםולא מעצמותו", אבל הבריאה  מהשגחתו ית'

 שלאח"ז אפי' בנוגע להבריאה בפעם הראשונה. 119. אבל ראה לקמן הערה העצמות
 שם. 137ובהערה  לאראה משנ"ת לקמן סעיף 

 שבריש ספר היד. כדלקמן. משא"כ ב"יסוד היסודות ועמוד החכמות וכו'" 116
 מאמיתת שכל הנמצאים נמצאו בסגנון של הלכה בספר היד"כ מ"ש הרמב"ם משא 117

 . וראה הערה שלאח"ז.העצמות בכחהמצאו, היינו שהבריאה היא 
השגחת  –עדיין יכול לטעות ולחשוב ש"עזב ה' את  שמאמין ביסוד הראשוןוזהו שאפי' מי  118

 שם). 96, ובהערה כד(וכנ"ל סעיף  העשירי ביסודבכלל! ושלילת סברא זו רק  הארץ" –
התמידי הוא  לקיומםשהרי אפי' אם הפירוש בזה שכל הנבראים זקוקים למציאותו ית' 

זה עדיין לא מכריח הענין ד"השגחה" בפועל, וכנ"ל בארוכה,  –מאין ליש  תמידית דהתהוותהענין 
, שבשביל זה יכולה להספיק ליש מאיןתמיד  להוותםוכ"ש אם נפרש שהענין ד"קיומם" אינו 

ממנו  ששוללתלפי"ז יש סברא  –. ואדרבה עו"עת' אפי' אם זו היתה בדרך שבאה ממנו י השפעה
ה' את  עזבשהוא בעצמו " עכצ"לית' את הענין ד"השגחה" ח"ו, כי אם הוא ית' בערך לעולמות, 

 הארץ" ח"ו כי "זהו השפלה" וכו', כבפנים.
רמב"ם אנכי ה' אלקיך תשמ"ט, שנעתק לקמן בפנים, שמ"ש הולהעיר ממ"ש ממ"ש בד"ה  119

הוא  – העצמות בכחהמצאו, היינו שהבריאה היא  מאמיתת שכל הנמצאים נמצאובריש ספר היד 
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הנמצאים זקוקים הם  קיוםונקודת הענין היא, שביסוד הראשון רק מפורש שלהמשך 
 התהוות, והכוונה בזה היא לאו דוקא להענין ד"שמציאותו ית' תהי' קיימת תמיד
ם שונים  , אלא אפשר לפרש באופניבעצמו  מהו"ע ית' תמידית" מאין ליש בכחו ויכלתו של 

 הנ"ל. 
שבאה  בהשפעתו תלוי  קיומם ולפי"ז, מי שמאמין שכל הנמצאים זקוקים לו ית', כי 

מאין אותם תמיד  מהווהממנו ית', אבל אינו מאמין שהנמצאים זקוקים לו כי הוא בעצמו 
 .120לא ייחשב כ"מין"  – ליש

וכו'"   יסוד היסודות אבל באמת, תוכן הענין דהתהוות תמידית הוא חלק מ" .כט
יש שבריש הל' יסודי התורה להרמב"ם. אלא שבזה גופא כמה אופנים: בכ"מ  בר

יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש " בהלכה א'מבואר שזה פס"ד מפורש 
(וכן בה"ב). בכ"מ מבואר  בהווה  –וכו'"  כל נמצאממציא  שם מצוי ראשון והוא

אם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי (לגבי מ"ש בה"א): "ו בהלכה ב' שזהו החידוש 
, שהכוונה בזה היא שגם לאחרי שנמצאו הנמצאים "אין דבר אחר יכול להמצאות 

 שם. בהלכה ג' ובכל אופן ה"ז נכלל   באם לא יהי' מצוי (בהם), תיבטל מציאותם. –

הענין דהתהוות (שלאו דוקא שזה כולל שבפיה"מ שכ"ז בנוגע ליסוד הראשון  אלא
הוא  התהוות תמידיתכו"כ שיחות מפורש שתוכן חידוש הבעש"ט בענין אבל ב ,תמידית)

בריש הל' יסודי התורה.  בספרו משנה תורהחלק מ"יסוד היסודות וכו'" שהרמב"ם כותב 
או שזה מבואר בהלכה א' ו/או בהלכה ב' או (עכ"פ)  –אלא שבזה גופא כמה אופנים 

 בהלכה ג'. 
יסוד " –בריש ספר היד  בהלכה הראשונהדין מפורש -קת מבואר שזה פסבכמה שיחו

וכל הנמצאים  והוא ממציא כל נמצא היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון 
 ": משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו

 
. דמשמע שהענין שמבואר בתורת דהלכה בסגנוןשהרמב"ם כתבו שם , שבתורת החסידותענין 

 שהרמב"םהוא חידוש, וגם זה  – העצמות בכחהיא , הראשונה בפעםאפי'  ,שהבריאההחסידות 
  .חידושכתבו בסגנון של הלכה הוא 

, הנה לאו דוקא שהרמב"ם גופא כוונתו ח"א פס"טולהעיר, שגם מ"ש הרמב"ם במו"נ  120
, אלא בשביל עצם התהוותו תמיד מאין ליששהעולם זקוק למציאות הבורא תמיד בשביל 

צורת בהיותו ית' ", ובכל אופן לא שייך להיות "העדר הבורא" ח"ו, כי "וההתמדה העמידה"
שיאבד הממשיך וישאר  מן השקר – ימשיכהו העמידה וההתמדההעולם גם כן, כמו שבארנו, והוא 

 ם".הנמשך אשר אין עמידה וקיום לו אלא במה שיקבל ממנו מן העמידה והקיו
המינים שמאמינים בחידוש  אלומ"ש הצ"צ בס' החקירה: ש" כזאבל כבר הובא לעיל סעיף 

הם מה שהזכירם הרמב"ם , עולם ואעפ"כ אומרים שאחר שברא העולם ידיו מסולקות מהעולםה
תם אמנם בהיותו כו' והוא גבי ודע כי קצת בעלי העיון כו' והוא ז"ל גילה טעו במ"נ ח"א ס"פ ס"ט

תשובת ובמק"א שם: ".. ".וזה כעין מ"ש בסש"ב שםימשיכהו העמידה וההתמדה תמיד כו' ע"ש. 
הטועים בדמיונם הכוזב לומר שאחר שהש"י ברא את העולם שוב  בסש"ב ח"ב פ"ב המינים הנזכר

אחר שנפעל בשם המדברים שהפעול  שהזכיר במ"נ ח"א ס"פ ס"ט והוא מהאין העולם צריך לו, 
 –" והרמב"ם שם דחה דבריהם בשתי ידים, וכן בסש"ב שם, ביתר שאתא"צ להפועל, 

 .שבסש"ב ח"ב פ"בהוא כן הענין ד"התהוות תמידית"  במו"נ שםדמשמע שהענין שמדובר 
והרמב"ם שם דחה או "  מ"ש בסש"ב שם" כעין וזההלשון שם " –או אוי"ל שאדרבה 

 משמע שזה לא אותו דבר ממש. –" ביתר שאתם, דבריהם בשתי ידים, וכן בסש"ב ש
 .127וראה לקמן הערה 
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 וז"ש בשיחת י"א ניסן תשמ"ה (בלתי מוגה): 
שלא זו בלבד  ,פירושו – בהוה –") המציא כל נמצא"ולא ( "כל נמצא ממציא"הלשון "

בכל רגע ורגע שקיימת  ,ברגע ההוהשגם  ,אלא עוד זאת ),בעבר ( שהמציאם בעת שנבראו
הרי זה באופן   –") ל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם" ("ככל נמצא"המציאות ד

וכפי   ,יאותותבטל מצ – ולולי זאת ,שממציאו בכל רגע ורגע ", כל נמצא ממציא"ד
  ", אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות. .  ואם" :שממשיך בהלכה שלאחרי זה 

אזי בטלה מציאות ", ממציא כל נמצא"שאם יבטל כח ההמצאה ד –) גם(  שהפירוש בזה
 ".אין דבר אחר יכול להמצאות, "הנמצא

כה בהלוהן  בהלכה א' [הרי שכאן אומר הרבי שהענין דהתהוות תמידית מדובר הן 
 ].121ב' 

מעשה  בכל יום תמידהמחדש בטובו "וכמדובר פעם שהתוכן דתורת הבעש"ט בענין "
הוא פסק דין מפורש  – שישנו החידוש דהתהוות הבריאה בכל רגע ורגע ",בראשית
 :ברמב"ם

צריך להיות כח  "בשער היחוד והאמונה בתחלתו מבאר אדמו"ר הזקן בארוכה ש"
הוליך ה' את הים , ש"שהרי אפילו בקריעת ים סוף", ולקיימוהפועל בנפעל תמיד להחיותו 

אילו הפסיק ה' את "הרי ", ברוח קדים עזה כל הלילה ויבקעו המים ונצבו כמו נד וכחומה
וחומר  -שכן וקל-וכלו', היו המים חוזרים ונגרים במורד כדרכם וטבעם כ ,הרוח כרגע

-אחת-על, מקריעת ים סוףבבריאת יש מאין שהיא למעלה מהטבע והפלא ופלא יותר 
אלא  ,וכמה שבהסתלקות כח הבורא מן הנברא ח"ו ישוב הנברא לאין ואפס ממש-כמה

 כו'".צריך להיות כח הפועל בנפעל תמיד 
לשון  ,דייקא "ממציא", "כל נמצא ממציא"ותוכן זה מבואר בדיוק לשון הרמב"ם "
 ". בכל רגע ורגע ,תמידישענין זה הוא באופן  ,הוה

 ועדות אחרון של פסח תשמ"ה שלאח"ז (סל"ט), בלתי מוגה: וכ"ה בהתו
ממציא כל  הואלידע שיש שם מצוי ראשון ו – הרמב"ם בהתחלת ספר הי"ד לשון"
תוכן תורת הבעש"ט בענין חידוש ההתהוות  הוא הוא –) לשון הוה "ממציא(" "נמצא

רך שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגו' ", ש"דבלעולם הוי' דברך נצב בשמים, "באופן תמידי
י אילו היו האותיות .  . כבתוך רקיע השמים  לעולםתיבות ואותיות אלו נצבות ועומדות 

היו כל השמים אין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי   ,מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן
 ." 122ת ממש"יבראש

דבדר"ח מרחשון   (ועד"ז איתא בשיחת מוצאי זאת חנוכה תשמ"ו, בסיום השיחה
 ). . עיי"שתשמ"ט בעת ה"יחידות כללית" 

בהלכה בכ"מ מבואר שהענין דהתהוות תמידית הוא החידוש במ"ש הרמב"ם שם אבל 
 :ב' 

 אנכי ה' אלקיך תשמ"ט [ספה"מ מלוקט ח"ג) ס"ג, וז"ל: ראה מ"ש בד"ה 
"...וכן התחלת משנה תורה (להרמב"ם) [הל' יסוה"ת פ"א ה"א] היא לידע שיש שם 
מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים כו' לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו 

ולהוסיף, שבההתחלה דמשנה תורה מבואר לא רק ענין הבריאה בכללות (כבהתחלת  [

 
וזהו דלא כמ"ש ב"הדרן" תשל"ה, שבב' הלכות אלו לא מדובר על זה, ולא כמ"ש בהערה  121

בלקו"ש ח"י [ואולי גם בד"ה אנכי ה"א תשמ"ט], שזהו החידוש בה"ב על ה"א. וראה לקמן הערה 
126 . 

ל במילא מ"ש הרבי בשיחה זו בהמשך לזה שבמ"ש הרמב"ם כאן נכל יטוראה לעיל סעיף  122
 .השגח"פגם חידוש הבעש"ט בענין 



 עיונים בספר "שער היחוד והאמונה" ריש פרק ב' 
 

81 
 

המצאו, היינו שהבריאה היא בכח  מאמיתת תושב"כ) אלא גם שכל הנמצאים נמצאו
דאם  123רגע ורגע כמ"ש בהמשך הענין שםשהבריאה היא בכל  –וכן , האמיתי העצמות יש

שהכוונה בזה היא שגם , יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות
. דשני ענינים  ), תיבטל מציאותם124באם לא יהי' מצוי (בהם  – לאחרי שנמצאו הנמצאים

אלו שבתורת החסידות, שהבריאה היא בכח העצמות ושהבריאה היא בכל רגע, כתבם 
 ]". עכ"ל. דהלכה רמב"ם בסגנוןה

, [צויין גם בספר  257וראה גם הערה במכתב של הרבי שנדפס בלקו"ש ח"י בהוספות ע' 
 "התוועדויות" בשיחת י"א ניסן תשמ"ה הנ"ל], וז"ל: 

 –פעולה נמשכת, ע"ד בנין העולם בשבעת ימי הבנין  "ותומשך כו' בהווה ובעתיד:
שער היחוה"א רפ"א) שזהו   –ם (כפי' הבעש"ט הוי' דברך נצב בשמי לעולםשצ"ל אח"כ 

כפי' האריז"ל. ראה לקוטי   –ע"י שלעולם הוי' דברך (כתר מל') נצב בשמים (ת"ת דז"א 
ועפמש"כ שם מובן ג"כ החידוש בהל' לוי"צ לתניא עח, א). וראה מו"נ ח"א ספס"ט. (

 ).". לגבי ה"א –יסוה"ת פ"א ה"ב 

על מה ששואל בפנים  – ההרמב"ם" תשל" ב"הדרן על  13אבל ראה מ"ש בהערה 
ואם יעלה על  : "וז"ל): בה"ב(ממשיך הרמב"ם  ,לידע שיש שם מצוי וכו""לאחר שכתב ש"

  ? בזה  מחדשה : א) מוצלה"ב". אין דבר אחר יכול להמצאות ,הדעת שהוא אינו מצוי
 ,לכאורה ,הרי", מאמתת המצאו אלאכל הנמצאים כו' לא נמצאו "לאחרי כתבו בה"א ש

אין דבר אחר יכול "ין כל תוספת וחידוש בזה שאומר שמבלעדי מציאותו ית' א
 וז"ל:  –?" להמצאות

מצוי  י'באם לא יה – דוחק גדול לפרש שמוסיף בזה דגם לאחר שנמצאו הנמצאים"
וראה ג"כ תניא (וכמו שהאריך במו"נ ח"א ספס"ט  )דלא כפעולת בנ"א(תבטל מציאותם 

משא"כ בפיה"מ סנה' רפ"י יסוד (כאן כי  –ג "ם כאן ה"לרמב "פירוש"ראה ה ),ח"ב פ"ב
 התחלתהיינו  –) וכיו"ב להתקיים – ולא( ותלהמצאהרי מדובר שאינו יכול  )125הא'

 ". התהוות הנמצאים
לא מדובר על התהוות תמידית, אלא ב' דמכאן רואים, לא רק ששם מסיק שבהלכה 

("והוא ממציא כל נמצא וכו'"), שלכן יש עכ"פ הו"א שזהו א' גם שזה לא מדובר בהלכה 
 .   126החידוש בהלכה ב' על הלכה א'

 
 . ונעתק לקמן בפנים.וראה בה"פירוש" שם ה"ג"שם ה"ב. ובהערה כאן: " 123
" הוא הענין שב"פי' הבעש"ט" בהםלכאו' הוספת הענין ד(באם לא יהי' מצוי) " 124

 בתוך הנבראים. מתלבששההתהוות גופא היא באופן שהדבר הוי' 
גופא בהלכה זו. ולפי"ז נמצא  כוונת הרמב"םואוי"ל שבזה רוצה הרבי לומר שכן הוא 

שבהלכות אלו ברמב"ם מבואר לא רק כללות הענין דהתהוות תמידית אלא גם שזה גופא הוא 
 .77ה לעיל הערה באופן ד"התלבשות". ורא

" כן מדובר (גם) בפיה"מ סנה' רפ"י יסוד הא'להעיר, שאע"פ שהרבי אומר כאן בפירוש ש" 125
אבל עדיין אינו אומר שהכוונה  –התהוות הנמצאים  התחלתהעולם ולא (רק) על  קיום המשךעל 

 בהתחלת, בדיוק כמו התהוות יש מאיןשם בזה גופא היא שהמשך קיום העולם הוא באופן של 
 .128ולקמן הערה  כחהתהוות הנמצאים. ראה מ"ש בזה לעיל סעיף 

ות שהחידוש בה"ב הוא הענין דהתהו הו"אונמצא, שהן לפי ה"הדרן" תשל"ה (שיש  126
הנה  –) למסקנאתמידית) והן לפי מ"ש בד"ה אנכי ה"א תשמ"ט וההערה בלקו"ש ח"י (שכך מפרש 

 . תמידיתלא מדובר על ענין דהתהוות  בהלכה א'
בלשון הרמב"ם בהלכה  שכן הוא הפירושוהרי בשיחת י"א ניסן תשמ"ה (ועוד) הנ"ל מבואר 

שלא זו בלבד  ,פירושו – בהוה –") המציא כל נמצא"ולא ( "כל נמצא ממציא"הלשון א': "
בכל רגע ורגע שקיימת המציאות  ,ברגע ההוהשגם  ,אלא עוד זאת ),בעבר( שהמציאם בעת שנבראו
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והנה, בכל אופן, הן אם הענין דהתהוות תמידית הוא חלק מהלכה א' ו/או הלכה ב' או 
 שם. וז"ל:  מהלכה ג'הרי הוא חלק  –לא 

מצוי. ולא מלבדו מצויים הוא לבדו יהיה שאין כל הנמצאים ם יעלה על הדעת וא"
אינו צריך להם ולא לאחד  ברוך הוא הוא ו שכל הנמצאים צריכין לו . יבטל הוא לבטולם

 ".לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם .מהם
אמר בתחלה  .וכו' ריך להםו צניכין לו והוא אירמצאים צנשכל הוב"פירוש" שם: "

שכל מצוי שיש עילה למציאותו אין עילת   ,ולא יבטל הוא לבטולם אבל הם בטלים לבטולו
שהבונה הוא עילה פועלת לבנין ואם ימות הבונה לא יפסד  ,מציאותו היא עילת קיומו

והוא והקב"ה הוא ממציא כל נמצא  ,שקיום הבנין יש לו עילה זולת עילת הוייתו ,הבנין
ולפיכך   ,ומפני זה הם צריכין לו והוא אינו צריך להם ,ופע עליו תמידהמקיימו בשפע שש

ומחוייב   ,שכל הנמצאים אפשריים והוא מחוייב המציאות ,ד מהםחאין אמתתו כאמתת א
 ".המציאות לא ידמה לאפשרי המציאות

 וכנ"ל שהרבי מציין ל"פירוש" זה כמ"פ בקשר להענין דהתהוות תמידית.
והוא  והקב"ה הוא ממציא כל נמצאשהלשון ב"פירוש" עצמו "ולהוסיף, שאע"פ 

" היו ומפני זה הם צריכין לו והוא אינו צריך להם ,בשפע ששופע עליו תמיד המקיימו 
העולם ע"י "השפע ששופע עליו תמיד" הוא  קיוםיכולים לפרש שאין כוונתו שהמשך 

אבל מזה שבד"ה   –כל נמצא")  ממציאמאין ליש כפעם הראשונה (" התהוותבאופן של 
", משמע בכל רגע ורגעהיא  שהבריאהמציין לשם על מ"ש בפנים " 127אנכי ה"א תשמ"ט

בשפע ששופע  המקיימו הוא שהרבי לומד שכוונתו ב"פירוש" שם היא שגם האופן של "ו
 .128כבפעם הראשונה  בריאה מאין ליש" הוא באופן של עליו תמיד

 
 ",כל נמצא ממציא"הרי זה באופן ד –") ל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם" ("ככל נמצא"ד

 "?תבטל מציאותו – ולולי זאת ,שממציאו בכל רגע ורגע
ש"כל נמצא" קאי גם על נמצאים שנמצאו  –וצ"ל, שפירוש זה ב"והוא ממציא כל נמצא" 

 הוא לאו דוקא. – בהווה" ממציא, שגם אותם הוא "מכבר
 ממציא, והפירוש "והוא חדשיםכי אפשר לפרש (עכ"פ בדוחק) ש"כל נמצא" קאי על נמצאים 

מצאתו גם לאחרי שנמצא המצאת הנמצא, ולא על המשך ה התחלתקאי על  בהווהכל נמצא" 
 ).113(וראה לעיל הערה 

 וצ"ל שכן הוא הפירוש בהלכה א' לפי ה"הדרן" תשל"ה ובהערה בלקו"ש ח"י הנ"ל.
ולהעיר, שהפירוש ב"והוא ממציא כל נמצא" שנאמר בשיחות י"א ניסן ואחרון של פסח 

של  ההגההתשמ"ה (וכן בתשמ"ו וכו') הוא בבחי' "משנה אחרונה" לגבי "הדרן" זה דתשל"ה, וכן 
 י"א ניסן תשמ"ה, לפני אמירת שיחת י"א ניסן וכו'.  לקראתההדרן היתה 

דגם לאחר רוש" זה רק בקשר לתוכן הענין "משא"כ בהדרן תשל"ה שם מציין ל"פי 127
וכמו שהאריך במו"נ  )דלא כפעולת בנ"א( מצוי תבטל מציאותם י'באם לא יה – שנמצאו הנמצאים

שלשון זה רק אומר  –ג" לרמב"ם כאן ה" "פירוש"ראה ה ),וראה ג"כ תניא ח"ב פ"ב(ח"א ספס"ט 
 תמיד באופן דהתהוות מאין ליש. , אבל זה לא מחייב שזהולקיומםשהנמצאים צריכים לו תמיד 
במו"נ ג", וכן "לרמב"ם כאן ה" "פירוש"הלומר שגם מ"ש ב" אפשרומצד זה עצמו עדיין 

אין  –], שהנמצאים צריכים לו ית' תמיד לצורך קיומם 120" [אבל ראה לעיל הערה ח"א ספס"ט
 .ליש מאין התהוותהכוונה לאופן של 

והוא ולהעיר שמ"ש הרמב"ם בה"ג דומה מאוד למ"ש הרמב"ם ביסוד הראשון בפיה"מ " 128
ואלו נתאר סלוק  ,וממנו נמשך להם הקיום ,ובו קיום מציאותם ,עלת מציאות כל הנמצאים

כי הוא יתעלה בלתי זקוק . . מציאותו כי אז בטלה מציאות כל נמצא ולא ישארו קיימים במציאות 
 ו".הכל זקוק במציאותו אלי. . וכל מה שזולתו  ,במציאותו לזולתו

וש" בה"ג הוא שגם ולפי הנ"ל שמשמע מד"ה אנכי ה"א תשמ"ט שהכוונה במ"ש ה"פיר
בשפע  המקיימווהוא מאין ליש, אע"פ שלשונו הוא רק " בריאההמשך קיום העולם הוא באופן של 
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או  –נין דהתהוות תמידית בריש ספר היד ולפי כל הנ"ל, שבכל אופן כולל הרמב"ם הע
עפ"י  תמידיתבהלכה א', ו/או בהלכה ב', ועכ"פ בהלכה ג', נמצא שהאמונה בהתהוות 

עפ"י   –) 129שיטת הרמב"ם היא חלק מ"יסוד היסודות וכו'" (וחלק ממצות אנכי ה' אלקיך
 .הלכה

יש  צמהכשלעולפי כ"ז אפשר להבין מה שמשמע בכ"מ שבהכפירה בהתהוות תמידית 
 .כזבזה משום "מינות" ר"ל, כמ"ש לעיל סעיף  

אלא שצ"ל שמ"ש במאמרי ושיחות הרבי שתוכן חידוש הבעש"ט בענין   .ל
בריש ספד היד כחלק מ"יסוד  פסק דין מפורש ברמב"ם הוא התהוות תמידית 

היסודות וכו'" (ועד"ז יש מקום לומר שכוללו גם בפיה"מ ביסוד הראשון מי"ג 
ולא מוכרח לפרש כן ברמב"ם. שזה   , חידוש שהרבי גילה לנוהוא  –היסודות) 

חלקו על הענין דהתהוות  ישראל  שגדולימסביר מדוע מצינו בכ"מ שיש סברא 
 תמידית.

 
 קיום ובו הנה עד"ז אוי"ל גם הפירוש במ"ש ביסוד הראשון בפיה"מ " –" ששופע עליו תמיד

 מאין להוותם", שהכוונה אכן שזקוקים תמיד למציאותו ית' הקיוםוממנו נמשך להם  ,מציאותם
 , כבפעם הראשונה.ליש

משיחות י"א ניסן והתוועדויות (שיחה א' לפ' יתרו) [ליקוט  114וכמ"ש בלקו"ש חכ"ו ע'  129
 ] וז"ל:שלאח"ז, תשמ"ה

 :גט דער רמב"םאָ בתחילת ספר משנה תורה ז "מנין המצות"ין "א
דער מצוה  טאון מי. מצוה ראשונה ממצות עשה לידע שיש שם אלוקה שנאמר אנכי ה' אלקיך

יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע " – דער רמב"ם אויך די הלכות שבספרו משנה תורהָאן הויבט 
 .שיש שם מצוי ראשון וכו"

 ")שיש שם מצוי ראשון("ז די ידיעה אַ גט ניט דער רמב"ם אָ בער אין דער ערשטער הלכה זאָ 
מצוי "פרטים וועגן דעם  כמהגט אָ ז און )פינף הלכות(אין ר פריער איז ער מאריך אָ נ, מ"עַא איז 

וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר אנכי ): "אין הלכה ו(ך איז ער מסיים אָ און ערשט דערנ ",ראשון
 ".ה' אלקיך

ניט  ך"אנכי ה' אלקי"שיטת הרמב"ם איז די מ"ע פון  טז לוי, אַ נדיקַא רשטאַ דערפון איז פ
ר זי איז אויך כולל פרטים אָ נ –" צוי ראשוןשיש שם מ", "שיש שם אלוקה"לל כר די ידיעה באָ נ
 ".עם אויבערשטןדוועגן  )אין די הלכות סוועלכע ער רעכנט אוי(

 ", מעיר הרבי:עם אויבערשטןדוועגן שם, על " 5אלא שבהערה 
וראה "הדרן" על ספר משנה תורה  –"וכ"כ במגדל עוז (ה"א): וכללו במצות אנכי ה"א. 

 ".באו"א 53הערה להרמב"ם (קה"ת, תשמ"ה) 
 וז"ל שם: 

לידע שיש שם אלקה כו' כמ"ש אנכי ה"א (ל' הרמב"ם במנין  רקאולי אפ"ל שהמצוה היא 
ו), אבל לידע שיש שם מצוי -המצוות בריש ס' היד. וכן בכותרת להל' יסוה"ת. וראה שם פ"א ה"ה

וראה  –ואכ"מ.  .ואינו נמנה במנין המצוותכו' הוא יסוד כל המצות  ממציא כל הנמצאיםראשון 
 ".באו"א 114לקו"ש חכ"ו ע' 

 אלא שגם לפי זה:
המצוות, אבל בכל  במנין) אכן י"ל שכל הפרטים האלו אינם נכללים במצות אנכי ה"א ו1

 ".יסוד כל המצוותאופן זה "
) בלקו"ש חכ"ו הרבי מפרש שמצות "אנכי ה' אלקיך" כולל כל הפרטים שבהל' הקודמות. 2

 אחרונה" לגבי ה"הדרן" תשל"ה וכו'.ושיחה זו היא "משנה 
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ויש להוסיף, שעפ"י כל הנ"ל ממאמרי ושיחות הרבי שתוכן חידוש הבעש"ט בענין 
פד היד כחלק מ"יסוד היסודות בריש ס פסק דין מפורש ברמב"םהוא התהוות תמידית 

צריך  –וכו'" (ועד"ז יש מקום לומר שכוללו גם בפיה"מ ביסוד הראשון מי"ג היסודות) 
 חלקו על הענין דהתהוות תמידית: ישראל שגדוליעיון מה שמצינו בכ"מ שיש סברא 

  – אם הענין דהתהוות היא בכל רגע" פ" השגחהבאנו לעיל השקו"ט בתחלת קונטרס 
ואז עכצ"ל   מכריח הענין דהשגח"פ בכל נברא, – הבעש"ט בלעולם ד' דברך נצבוכפי' 

", והרבי מביא חולקים גם בענין ההתהוות בכל רגעדכהנ"ל דס"ל דאין השגח"פ בדצ"ח, 
שיחזיקו בשיטה דההתהוות   אפשר. . דהאומרים דאין השגח"פ בדצ"ח שם כמה ראיות "

כלל לומר דחולקים על שיטת הבעש"ט  כרחאין ההנ"ל  גדולי ישראלהיא בכל רגע. וכל 
שחכמי ישראל יחלקו על הענין  לשקו"ט והו"אהיינו שיש מקום  –" בענין דדברך נצב

 שההתהוות היא בכל רגע, 
 ויתירה מזו:

שהוזכרו [ הצמצום כפשוטושאלו שתפסו ענין שם אומר הרבי " פ" השגחבקונטרס 
שיחלוקו על הא  כאורה ברור, ל] גדולי ישראללהלן בפ"ז דשער היחוה"א, שהיו 

  – הנ"ל ובשיחות הרבי קיץ תש"מ"! דההתהוות היא בכל רגע וכח הפועל צ"ל תמיד בנפעל 
מבאר בארוכה הסברא שאלו שסוברים צמצום  –ש"פ מטו"מ, ש"פ דברים וש"פ ראה 

 . 130כפשוטו חולקים גם על הענין של התהוות תמידית

 
 וכמ"ש בשיחת ש"פ דברים (הנחה בלתי מוגה): 130
ס'איז דָאך ַא זיכערע זַאך ַאז די ווָאס נעמען ָאן די שיטה פון צמצום כפשוטו, קענען ניט "
(און זיי קענען אויך ניט הַאלטן  ַאז די התהוות איז בכל רגע ורגע מחדש(ווי תורת הבעש"ט)  הַאלטן

 פ), "שיטת הבעש"ט בנוגע צו השגח פון
עצמו ומהותו (ח"ו) פון עוה"ז (ווי דער  סילקווָארום צמצום כפשוטו מיינט ַאז "הקב"ה 

קען מען דָאך ניט זָאגן ַאז דער בורא איז מהווה די  –ַאלטער רבי זָאגט אין שער היחוד והאמונה) 
 . ניטבריאה בכל רגע ורגע בשעת ער געפינט זיך דָארטן 

מ'קען ניט זָאגן ַאז די התהוות קומט פון השגחתו ית' און ניט פון עצמות (ע"ד ווי זיי און 
הַאלטן בנוגע צו דעם צמצום, ַאז "הקב"ה סילק עצמו ומהותו" פון עוה"ז (ח"ו), און נָאר השגחתו 

) עצמות געפינט זיך דָארטן, כדלקמן), און די התהוות (פון השגחתו ית') איז בכל רגע ורגע, און (נָאר
 –איז "סילק עצמו ומהותו" פון עוה"ז (ח"ו) 

ווָארום ס'איז דָאך ידוע ווָאס דער אלטער רבי איז מבאר אין אגה"ק סימן כ' ַאז התהוות יש 
 מאין איז נָאר בכח העצמות "שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול מאיזה עילה שקדמה לו ח"ו",

 –"הוא", עצמות ַאליין  –ילה וסיבה שקדמה לו משא"כ ָאבער השגחתו ית' הָאט דָאך ַאן ע
 קען מען דָאך ניט זָאגן ַאז די התהוות איז פון השגחתו ית'.

און וויבַאלד ַאז התהוות איז דוקא פון עצמות, און לשיטתם איז "הקב"ה סילק עצמו 
 –איז מוכרח ַאז לשיטתם איז עצמות ניט מהווה עוה"ז בכל רגע  –ומהותו" פון עוה"ז (ח"ו) 

 וויבַאלד ַאז לשיטתם געפינט ער זיך דָארטן ניט".
 אינםולהעיר, שבהמשך השיחה שם גופא משמע שמכריע שהסוברים צמצום כפשוטו 

, כמה שבועות ש"פ ראהחולקים על הענין שההתהוות היא בכל רגע, וכדלקמן בפנים, אבל בשיחת 
השיחה דש"פ דברים זו, כשהמשיך השקו"ט בזה, חזר לבאר בארוכה שיטת הסוברים  לאחרי

("ווָאס ווערט נסתעף פון דער שיטה  שההתהוות אינה בכל רגעצמצום כפשוטו ושהם גם סוברים 
דמשמע שההכרעה  –וכו'  גדלות הבוראפון צמצום כפשוטו", ווי גערעדט דעמָאלט") שסברו כן מצד 

בזמן אמירת שיחות אלו היתה יותר לצד שגדולי ישראל אלו אכן סוברים  ההיא בתקופה
 שההתהוות אינה בכל רגע.

 [ומסיים שם השקו"ט בזה:
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בריש ספר היד כולל הענין דהתהוות  הרמב"םולכאו', איך זה מתאים עם משנת"ל ש
 כחלק מ"יסוד היסודות וכו'"? להלכהתמידית 

ואע"פ שבשיחות תש"מ שם מבאר הרבי בעצמו מדוע בפ"ב בשער היחוה"א שולל  
אדה"ז לגמרי אלו שאומרים שההתהוות אינה בכל רגע ורגע וקורא אותם "מינים" וכו', 

שסוברים צמצום כפשוטו ו(סוברים גם, כנ"ל)   משא"כ בנוגע לגדולי ישראל שמביא בפ"ז
עלבע זינען לכאורה די ידי ביידע שיטות ז סאע"פ וואָ שההתהות אינה בכל רגע ורגע "

כי הכופרים שבפ"ב דיברו לגריעותא של הקב"ה, שדימו מעשיו לנעשה אנוש   –" שיטה
" יכול יכול כלשכיון שהוא " –הבורא  גדלותוכו', משא"כ גדולי ישראל אלו סברו כן מצד 

הוא להוות דבר שיהי' קיים (לבד) לעולם, ועד"ז בנוגע לצמצום כפשוטו, שלא "מכובד"  
 בשבילו ית' להיות במקום "האשפה" בעוה"ז הגשמי וכו',

היינו, שגם גדולי ישראל שסוברים שההתהוות אינה בכל רגע ורגע מאמינים שמצד 
ב"ה, וזה שבפועל ההתהוות אינה תמיד להתהוות מחדש ע"י הק צריךהוא  העולםגדרי 

ית'. ועפי"ז אפשר להבין מדוע אין  וגדלותושלו ית'  "כל יכול"הבכל רגע ורגע ה"ז רק מצד 
 131ענין של "מינות" ח"ו בעצם הדבר שהגדולי ישראל חולקים על הענין דהתהוות תמידית

– 
ות אינה  עדיין צ"ע, שהרי אפי' אם יש לגדולי ישראל אלו סברא מדוע לדעתם ההתהו

היא שיש  שהמציאותכותב להלכה  הרמב"םעדיין צ"ע שיחלקו על זה אם  –בכל רגע ורגע 
התהוות תמידית וזה חלק מ"יסוד היסודות וכו' (דלפי"ז, הכופר בהענין דהתהוות 

 תמידית צריך ליחשב "מין" ר"ל)? 

 
יין קט ניט גערעדט האָ 'ר גערעדט דער שקו"ט בדבר און מט מען נאָ ס דערפאר הָא וואָ "...

 .קיין הכרעה בענין זה יטאָ איז נ'ז סלד אַ וויבאַ ס, לט ניט אויאון אז א צווייטע הסברה האַ  ,הסברה
איז געווען מוכרח 'ס מר וואָ וען דערפאַ ור געט יע גערעדט וועגן דעם איז נאָ האָ 'ס מס וואָ דאָ 

 ם;ט מבלבל געווען צוויי עניניהאָ 'ז מלד אַ רעדן וויבאַ 
איז ניט געקומען צו קיין הכרעה און 'און מ ,ר גערעדט בשקו"ט פון דעם עניןט נאָ האָ 'בער מאָ 

 .קנאסקיין מצו 
ט מען ניט קיין פסק בדברי רבותינו ס אויף זיי האָ ווָא  ,ט ליגן אין די עניניםנשטאָ און אַ 

צווייטער קען קומען  סברא און אַ  גן אַ אָ זאון יעדערער קען קומען  ),ב געזעןס איך האָ וואָ (נשיאינו 
ס עס זיינען וואָ  ,ס רעדט זיך יעוועלכע ע ןאין די ענינים וועג ןל מען ליגזאָ  – צווייטע סברא גן אַ זאָ 
און  ,ר דעם בי"ת"ף און פַא לר דעם אך פאַ לט מען נאָ ס אין זיי האַ ידות וואָ ן חסגענוג ענינים אי דאָ 

 "].רעדט ניט וועגן זיי'ס מאין ענינים ווָא  ,פרינגען אין יםשיין ג טרף נימדאַ 

חולקים על  אינםמכריע הרבי סופית שהסוברים צמצום כפשוטו  בלקו"ש חכ"הובכל אופן, 
ולא  ית' מהשגחתוהענין שההתהוות היא בכל רגע ורגע, ואכן סוברים שההתהוות שבכל רגע היא 

 בארוכה. לאמעצמותו, כדלקמן סעיף 
ה"ז בגלל שזה חלק  –דזה שנת' לעיל שהכופר בהענין ד"התהוות תמידית" נחשב כ"מין"  131

מ"יסוד היסודות וכו'" שבספר היד (או גם יסוד הראשון שבפיה"מ). והרי מזה שהענין דהתהוות 
הענין שמה שנוגע כאן הוא לא  –", מובן אנכי ה' אלקיךתמידית הוא חלק מה"יסוד" של "

שכל הנמצאים צריכין לו , שזה "משלימותו ית'אלא כפי שזה חלק  כשלעצמהדהתהוות תמידית 
". ולכן אין אמתתו כאמתת אחד מהם" מבטא ש"אינו צריך להם ולא לאחד מהםברוך הוא הוא ו

לו ח"ו ה"ז פגיעה  צריכיןרק מי שאינו מודה בהתהוות תמידית מפני שסובר שאין הנמצאים 
ימותו ית', ובמילא נחשב כ"מין" ר"ל, אבל גדולי ישראל אלו אומרים שהנמצאים באמתתו ושל

לו תמיד כדי שיתהוו מחדש, וזה שבפועל ההתהוות אינה בכל רגע ורגע ה"ז רק  צריכיןמצד גדרם 
 –אי"ז פגיעה באמתתו ושלימותו ית' (ולדעתם  –ית'  וגדלותו" שלו ית' יכול כלמצד זה ענין ה"
 שלימותו ית'),  ולכן אינם נחשבים "מין" ח"ו. אדרבה, זה גופא
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וצריך לומר שגדולי ישראל אלו לומדים פשט ברמב"ם שם באופן שהענין דהתהוות 
 .בהלכות אלותמידית אינו חלק 

  ממציא "והוא  בהלכה א' דהנה בנוגע הסברא שהענין שהתהוות תמידית נכלל במ"ש 
, וגם בנוגע הסברא בפועל"ממציא" לשון הווה, היינו שכך הוא המציאות –כל נמצא וכו'" 

" להמצאותאם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול " ב'  בהלכהשזה מ"ש 
 –") מציאותם תיבטלבאם לא יהי' מצוי (בהם), (וכמו שהרבי מבאר " בפועל(להתקיים) 

י"ל שגדולי ישראל אלו לא סברו שזוהי כוונת הרמב"ם בהלכה א' או ב', וכמ"ש לעיל שגם 
 מצינו סברא כזו. בשיחות של הרבי גופא

לבדו מצויים הוא  משאין כל הנמצאים ואם יעלה על הדעת ' "הלכה גובנוגע למ"ש ב
אינו ברוך הוא הוא ושכל הנמצאים צריכין לו . יבטל הוא לבטולםמצוי. ולא לבדו יהיה 

". וכמ"ש ב"פירוש" שם:  לפיכך אין אמתתו כאמתת אחד מהם צריך להם ולא לאחד מהם
הם  ומפני זה  ,והוא המקיימו בשפע ששופע עליו תמידוהקב"ה הוא ממציא כל נמצא "

 י"ל:  –..." צריכין לו
" כוונתו (גם)  לו  צריכין שכל הנמצאים ) פירוש זה של ה"פירוש" שמ"ש הרמב"ם "1

. ואולי גדולי ישראל אלו  132לא מפורש ברמב"ם – בפועל המשך קיומם התמידיבשביל 
בפעם  להמצאת מציאותם" הכוונה רק לו  צריכין שכל הנמצאים יפרשו שמ"ש הרמב"ם "

 הראשונה. 
 התהוותה"פירוש" עצמו לאו דוקא היא שהנמצאים צריכין לו תמיד ל") אפי' כוונת 2

 .133תמידית" מאין ליש אלא ל"קיומם"

ובנוגע למ"ש ביסוד הראשון בפיה"מ, ששם מפורש לא רק "שהוא עלת כל הנמצאים",  
וממנו נמשך להם  ,מציאותם קיוםבו (בעבר) על ידו, אלא גם ש" נמצאו שכל הנמצאים 

 ישארו אלו נתאר סלוק מציאותו כי אז בטלה מציאות כל נמצא ולא [לכן ]ו, הקיום
 י"ל:  –הוא ע"ד מ"ש בה"ג בריש ספר היד ", ומשמע (כנ"ל) שמ"ש שם במציאות קיימים

הנמצאים זקוקים  קיוםשאע"פ שבפיה"מ שם מפורש שלהמשך  כח) נת' לעיל סעיף 1
היא להענין   134הם שמציאותו ית' תהי' קיימת תמיד, אבל לאו דוקא שהכוונה שם 

 תמידית" מאין ליש וכו'. התהוותד"
, ובספר היד, שהוא ספר של הלכות, זה לא מפורש  להלכה) מ"ש בפיה"מ אינו 2

 (לדעתם). 

מפורש לפרש שהענין דהתהוות תמידית הוא פס"ד  שאין הכרחומכל הנ"ל מובן 
ברמב"ם בא' מג' הלכות הראשונות בספר היד כחלק מ"יסוד היסודות וכו'" (ועד"ז ביסוד 
הראשון בפיה"מ), ולפי"ז מי שאינו מודה בהענין דהתהוות תמידית אינו נחשב "מין" ח"ו, 

 ומובן איך שייך סברא שגדולי ישראל יחלקו על הענין דהתהוות תמידית וכו'.
פסק הוא שתוכן חידוש הבעש"ט בענין התהוות תמידית  ומ"ש במאמרי ושיחות הרבי

שהרבי   חידושהוא  –בריש ספד היד כחלק מ"יסוד היסודות וכו'"  דין מפורש ברמב"ם
 .לנו  מגלה

 
מציין  –שלכן, במקומות שהרבי מקשר הענין דהתהוות תמידית עם מ"ש הרמב"ם בה"ג  132

 למ"ש ה"פירוש" שם. כי בלשון הרמב"ם עצמו זה לא מפורש.
 .127ראה לעיל הערה  133
 .120. ראה לעיל הערה ח"א פס"טוכן במ"ש הרמב"ם במו"נ  134
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שבשיחת   84: ולשלימות הענין יש לבאר כללות השקו"ט בהערה הוספה .לא
י"ט כסלו לקו"ש חכ"ה, ששם נראה שהרבי מקבל כדבר פשוט שאלו -וישב

על כללות הענין שההתהוות היא בכל   חולקים  אינם רים "צמצום כפשוטו" הסוב
רגע, ומכריע שאינם חולקים אפי' על "שיטת הבעש"ט [שזה גופא הוא באופן]  

אלא "שלדעתם  –" להוותו ולהחיותו מאין ליש נברא מלובש תוך כלשהדבר ה' 
 ההתהוות בכל רגע היא מהשגחתו ית' ולא מעצמותו". 

י"ט כסלו לקו"ש -שבשיחת וישב 84ין יש לבאר כללות השקו"ט בהערה ולשלימות הענ
  אינם חכ"ה, ששם נראה שהרבי מקבל כדבר פשוט שאלו הסוברים "צמצום כפשוטו" 

, ומכריע שאינם חולקים אפי' על  135על כללות הענין שההתהוות היא בכל רגע  חולקים
להוותו ולהחיותו  נברא תוך כלמלובש שהדבר ה' "שיטת הבעש"ט [שזה גופא הוא באופן] 

 אלא "שלדעתם ההתהוות בכל רגע היא מהשגחתו ית' ולא מעצמותו".  –" מאין ליש
 וז"ל שם: 

ש"מהותו ועצמותו של המאציל  )ואילך ע"א, סקל(ובפרט ע"פ מש"כ באגה"ק ס"כ "
הוא לבדו בכחו  . .  שקדמה לו ח"ו שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול מאיזה עילה ב"ה

אחרת קודמת ליש  ואפס המוחלט ממש בלי שום עילה וסיבה ןמאי ויכלתו לברוא יש
וכמשנ"ת . שמצד העצמות שייך להתהוות הנבראים גופא הרי נמצא שהביטול – הזה"

 הענין דצמצום שלא ןכות ביייתומתק יותר הש ועפ"ז –. בארוכה בד"ה ולקחתם תרס"א
 . נברא להוותו ולהחיותו מאין ליש לכפשוטו לשיטת הבעש"ט שהדבר ה' מלובש תוך כ

ודוחק קצת  .גם על שיטת הבעש"ט כפשוטו צ"ל שחולקים דצמצוםולפ"ז אלו שס"ל 
הובא  (דברך נצב גו'  הבעש"ט מיוסדת במדרש תהלים עה"פ לעולם ה' שהרי שיטת

ית'  לומר שלדעתם ההתהוות בכל רגע היא מהשגחתו ויותר נראה ).בלקו"ת ר"פ אחרי
 .ולא מעצמותו

רמב"ם ריש הל'  (" המצאו  מאמתת לא נמצאו אלא. .  ואף שגם לדעתם "כל הנמצאים 
וע"ד הוא  ,הנבראים בתוךאבל הוא ית' אינו מתלבש  ,ממנו "נמצאו רק ש" ה"ז –) יסוה"ת

 ". עכ"ל. ציווה ונבראו

דהנה, גם בשיחת ש"פ דברים תש"מ הנ"ל מבאר הרבי שאלו הסוברים צמצום כפשוטו 
ית' ולא  מהשגחתו אינם חולקים על כללות הענין דהתהוות תמידית אלא שלדעתם היא 

מעצמותו, ונראה כאילו השקו"ט בהערה בלקו"ש חכ"ה הוא ע"ד השקו"ט שם. אבל 
 ת היא שונה לגמרי. באמת כשנעיין בדברים נראה שהשקו"ט בב' המקומו

 דזהו מ"ש בשיחת ש"פ דברים הנ"ל בענין זה (הנחה בלתי מוגה): 
 : פליאה נשגבה  ע"פ האמור לעיל וועט אויסקומען אַ "

ווי  (ייט בפירוש אין מדרש תהלים טלם איז בכל רגע ורגע שוהתהוות הע סס וואָ דאָ 
 , ש פון דעם בעש"טס איז ניט קיין חידואון דאָ ת), לטער רבי ברענגט אין לקו"דער אַ 
רייט  רשּפט מסביר געווען און מבאר געווען און פאַ דער בעש"ט האָ  סאיז מערניט וואָ [ס'

 ], ט""הבעש ופירש"לטער רבי דוקא דעם לשון ר שרייבט דער אַ דערפאַ  סוואָ  ,די שיטה
 איז ניט בכל רגע פון צמצום כפשוטו איז מכריח ַאז די התהוותז די שיטה וע"פ הנ"ל אַ 

ווָאס דערפון קומט דָאך אויס ַאז די ווָאס הַאלטן צמצום כפשוטו זָאגן   –ורגע מחדש 
פַארקערט פון מדרש, און דָאס קען מען ניט זָאגן, ווָארום זיי זיינען דָאך געווען גדולי  

 ישראל.

 
 .130ראה מ"ש לעיל בהערה  135
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לטן ַאז די  ווָאס דערפַאר יש לומר, ַאז אויך די ווָאס לערנען צמצום כפשוטו קענען האַ 
 התהוות איז בכל רגע רגע, 

ער דס וואָ (דעם ענין  ןבן ניט געוואוסט פולטן צמצום כפשוטו האָ האַ  סדי וואָ  םרווואָ 
אינו "ס וואָ  טרן אָ פון אַ , ז די התהוות איז פון עצמותאַ ), לטער רבי איז מבאר אין אגה"קאַ 

 ח"ו". זה עילה שקדמה לו יעלול מא
ז לטן אַ בן זיי געהאַ האָ  –בן געלערנט צמצום כפשוטו ז זיי האָ פ אַ "יז אער, אאון דעריבע

 ),שרייט אין מדטש סווי ע(די התהוות איז בכל רגע ורגע 
ן איז שייך גונדעסטווע פ –פון עוה"ז  "הקב"ה סילק עצמו ומהותו"ז אַ "פ רום אעוואָ 

מהווה זיין יש מאין ז צוליב לד אַ וויבאַ , ע גע ורג ל מהווה זיין דעם עולם בכל רז ער זאָ אַ 
 ". דוקא "עצמו ומהותו"צו  )לדידהו(נקומען רף מען ניט אָ דאַ 

 דבהשקפה ראשונה נראה שהשקו"ט בב' המקומות היא אותו דבר:
. קשה לומר שגדולי ישראל יחלקו על הענין שההתהוות היא בכל רגע, כי ענין זה  1

דים שההתהוות היא בכל . ולכן צ"ל שהם מו2כתוב במדרש תהלים עה"פ לעולם ה' גו'. 
רגע אלא שהיא לא מ"עצמו ומהותו" (שלשיטתם הוא "סילק א"ע" מעוה"ז ח"ו) אלא 

 מהשגחתו ית'.
 אבל באמת, כשמעיינים בדברים רואים שינויים גדולים בין ב' השקו"ט, ובעיקר: 

בשיחת ש"פ דברים אומר הרבי שאם נאמר שהשיטה של "צמצום כפשוטו" מכריח  
שההתהוות אינה בכל רגע מחדש, יוצא שאלו הסוברים "צמצום כפשוטו" אומרים 

, ווָארום זיי זיינען דָאך געווען גדולי  קען מען ניט זָאגן, און דָאס פַארקערט פון מדרש"
. . כפשוטו  דצמצוםאלו שס"ל ישראל". אבל בהערה בלקו"ש חכ"ה כותב הרבי שלומר ש"

הבעש"ט מיוסדת  שהרי שיטת דוחק קצתא רק "" הוגם על שיטת הבעש"ט חולקים
 ".דברך נצב גו'  במדרש תהלים עה"פ לעולם ה'

דנוסף על החילוק הבולט הזה שבין ב' המקומות, צ"ע מדוע כתוב בלקו"ש חכ"ה גופא  
כתוב בפירוש במדרש שזה רק "דוחק קצת", והרי הענין שההתהוות היא בכל רגע "

 136"?! תהלים
הוא הדיון בהערה בלקו"ש חכ"ה האם גדולי ישראל  אלא שבאמת הענין שעליו

 חולקים עליו או לא, הוא לא הענין שעליו הוא הדיון בשיחת ש"פ דברים. 
בשיחת ש"פ דברים (ועד"ז בכל השיחות הנ"ל באותה תקופה) השקו"ט היא בנוגע  

שלכאו' צ"ל שהסוברים "צמצום כפשוטו" ח"ו   –לכללות הענין שהתהוות היא בכל רגע 
מחדש (וזהו גדלותו ית' שבכחו  אינה מהווה את העולם בכל רגערים גם שהקב"ה סוב

יכול" ברא את העולם באופן שזה יעמוד לעולם בלי שיזדקק להתהוות תמיד מחדש -ה"כל 
, שההתהוות היא בכל רגע, אומר הרבי בשיחת ש"פ דברים זה ענין על ידו). ובנוגע לכללות 

. ולכן, לומר  כתוב בפירוש במדרש תהליםש(אי"ז חידוש של הבעש"ט בכלל, אלא)זה 
 . אפשר אי – זהשגדולי ישראל חולקים על ענין  

 בלקו"ש חכ"ה שם הוא ענין אחר. 84אבל הענין שעליו הוא השקו"ט בהערה 

 
ובב' המקומות אין הרבי אומר שאי אפשר לומר שגדולי ישראל אלו חולקים על הענין  136

דהתהוות תמידית כי (כמשנ"ת בכו"כ שיחות כנ"ל) הרי הענין דהתהוות תמידית נכלל בספר היד 
כי, כנ"ל, שזה שהענין דהתהוות תמידית הוא  –ב""יסוד היסודות וכו'" "אנכי ה' אלקיך"  להלכה

בספר היד (ובפיה"מ), ואפשר ללמוד באופן אחר, משא"כ  מפורשסודות וכו'" לא חלק מ"יסוד הי
אמר הקב"ה, על מה השמים עומדים, על : "...מפורש דברך נצב גו' עה"פ לעולם ה'במדרש תהלים 

ובאותו הדבר שברא אותן בו הם עומדים . .  ,ויהי כן ,יהי רקיע בתוך המים אותו דבר שאמרתי
 ".עולם ה' דברך נצב בשמים. לכך נאמר, ללעולם
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ם עיקר השקו"ט בכללות השיחה הוא בנוגע לחידוש  ובהקדם, דהנה בלקו"ש חכ"ה ש
שהיא באופן שהדבר הוי' המהווה אותו   –ההתהוות שבכל רגע גופא  באופן הבעש"ט 

 בו. מתלבשתמיד 
 ואילך), וז"ל:  200וכמ"ש שם (ע' 

 זיין מהווה שטענדיק מוז' ה דבר דער ַאז נָאר ניט איז ט" הבעש פירוש אין חידוש "דער
 בתוך מלובשות" זיינען'" גו רקיע יהי" תיבות די ַאז אויך נָאר ורגע, רגע נברא, בכל יעדן

 שבעשרה ואותיות תיבות די נבראים, ַאלע אין ז"און עד :" להחיותם לעולם הרקיעים כל
 בתוכם . . מלובש זיינען' ומחי מהווה זיי זיינען ווָאס מאמרות
 נברא דער און נברא דעם מהווה שטענדיק איז' ה דבר דער ַאז פשט דער ניט איז'ס ד.ה.

 ַאז גופא . . ביז נברא דעם אין מלובש איז' ה דבר דער נָאר ,'ה דבר דעם פון נפרד ווערט
ובמילא מלובש.  אים אין איז ווָאס' ה דבר דער איז פרטי נברא  יעדן פון (ונפש) חיות דער

לאין ואפס ממש לגבי כח הפועל איז פַארשטַאנדיק ווי "כל נברא ויש הוא באמת נחשב 
 עכ"ל.  ורוח פיו שבנפעל המהוה אותו תמיד ומוציאו מאין ממש ליש".

 (ועד"ז מבואר בלקו"ש חכ"ט שיחה א' לפ' ואתחנן: 
הענין, ַאז די מציאות פון ַאלע נבראים  כללות"דער חידוש פון בעש"ט איז ניט נָאר אין 

איז ָאּפהענגיק פון דעם כח הבורא ווָאס איז זיי שטענדיק מהוה ומחי' ומקיים, נָאר אויך 
אין דעם תוכן פרטי שבזה, אז "דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגו' תיבות ואותיות 

ל הרקיעים כו'" כ רקיע השמים ומלובשות בתוך בתוךאלו הן נצבות ועומדות לעולם 
אותיות הדבור  התלבשות(ועד"ז איז ביי ַאלע נבראים, ַאז אין יעדן פון זיי איז פַארַאן די "

 מעשרה מאמרות").
דָאס הייסט: דער ענין איז ניט ַאז דער נברא מוז ָאנקומען (אויך לקיומו) צום כח 

אותו ומקיימו (ע"ד  הבורא, ָאבער דערנָאך איז דער נברא ָאּפגעטיילט פון דעם כח המהווה
והא  –השמש  מאורווי דער אור השמש ווָאס קומט און ווערט און איז ָאּפהענגיק פון דעם 

ראי': תיכף ווי עס איז דָא ַא דבר המפסיק צווישן דעם אור און דעם מאור ווערט דער אור 
ָאר דער כח  נ –פון דעם גוף השמש)  זַאך בַאזונדעראון פונדעסטוועגן איז דער אור ַא  –בטל 

 ". עכ"ל.) נברא עצמו אין דעםהבורא טוט זיך ָאן 
היינו, שהרבי מחדש בשיחות אלו שחידוש הבעש"ט הוא  לא רק כללות הענין  

ע"י הדבר הוי' (כמו אור השמש המתפשט ותלוי תמיד  צריכים להתהוות תמידשהנבראים 
 ך הנברא עצמו.בתו מתלבשבמאור השמש), אלא גם שזה גופא הוא באופן שהדבר הוי' 

 וממשיך שם (בלקו"ש חכ"ה):  
לפ"ז קומט אויס, לכאורה, ַאז דער ביטול פון דעם נברא איז ניט קיין ביטול "

אין נבראים איז ַא חיות  מתלבשבשלימותו. ווָארום וויבַאלד ַאז דער חיות ווָאס איז זיך 
ות היש", ובמילא מצומצם ומוגבל (לויטן נברא), כנ"ל, איז ער דָאך "נותן מקום למציא

 מצד דעם חיות ניט קיין ביטול בשלימותו. ביטולאיז אויך דער 
לויט ָאבער ווי דער ַאלטער רבי איז ממשיך ומבאר, ַאז צמצום אינו כפשוטו ח"ו, 
דהיינו, ַאז אויך אין דעם "מקום" (מדריגה) ווָאס דער אור וחיות אלקי איז זיך מתצמצם 

יתברך . . מלא  מהותו ועצמותו ת אתר פנוי מיני "און "ומתלבש בתוך הנבראים, איז "לי
 קומען ַארויס צוויי קצוות: –" בזמן ומקוםאת כל הארץ ממש 

יעדער נברא הָאט זיין "נפש וחיות רוחנית" פרטית ווָאס קומט דורך צמצום און 
התלבשות פון דעם דבר ה' אין יעדן נברא פרטי; וביחד עם זה איז יעדער נברא פרטי 

בונדן מיט עצמותו ומהותו ית', ווייל אין דעם "ָארט" פון דעם נברא, געפינט זיך פַאר
"מהותו ועצמותו יתברך". און וויבַאלד ַאז מהותו ועצמותו ית' איז אינגַאנצן ניט בגדר פון 
וועלט, ווערט מצד דעם דערהערט, ַאז די מציאות פון וועלט גופא איז אלקות (בלשון 

 אין עוד מלבדו". עכ"ל.  –איז יש האמיתי) הידוע: דער יש הנברא 
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און וויבַאלד ַאז מהותו ועצמותו ית' איז אינגַאנצן ניט בגדר פון וועלט, וכאן, על מ"ש "
  84", באה הערה ווערט מצד דעם דערהערט, ַאז די מציאות פון וועלט גופא איז אלקות

 הנ"ל. 

 ועפי"ז ית' השקו"ט בהערה זו: 
פרט ע"פ מש"כ באגה"ק ס"כ (קל, סע"א ואילך)  הרבי מתחיל את ההערה: "וב

ש"מהותו ועצמותו של המאציל ב"ה שמציאותו הוא מעצמותו ואינו עלול מאיזה עילה 
שקדמה לו ח"ו . . הוא לבדו בכחו ויכלתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט ממש בלי שום 

 הרי נמצא שהביטול שמצד העצמות שייך  –עילה וסיבה אחרת קודמת ליש הזה" 
 ...". 137להתהוות הנבראים גופא 

וממשיך הרבי: "ועל פי זה תומתק יותר השייכות בין הענין דצמצום שלא כפשוטו 
 לשיטת הבעש"ט שהדבר ה' מלובש תוך כל נברא להוותו ולהחיותו מאין ליש": 

תומתק יותר השייכות בין  –דוקא  העצמות בכחהיא  התמידיתשההתהוות  –דעפי"ז 
נמצא גם לא סילק א"ע ח"ו מעוה"ז אלא  ית' שעצמותו כפשוטו", הענין ד"צמצום שלא 

 העצמות בכחשמהווה תמיד את הנברא  –שהדבר ה'  שיטת הבעש"ט, ל"בנברא התחתון 
 להוותו ולהחיותו מאין ליש".  מלובש תוך כל נברא –דוקא 

השקו"ט בשיטת אלו הסוברים  –וממשיך הרבי בקטע ב', וזהו מה שנוגע לעניננו 
שכללות השקו"ט כאן היא לא האם חולקים על   –"צמצום כפשוטו". ונקודת הענין היא 

, אלא האם חולקים על עיקר "שיטת הבעש"ט"  כללות הענין שההתהוות היא בכל רגע
 בו: מלובשבר הוי' המהווה את הנברא שאופן ההתהוות הוא שהד – בשיחה זו כפי שנת' 

 ". גם על שיטת הבעש"ט אלו שס"ל דצמצום כפשוטו צ"ל שחולקים"ולפי זה 
 –דב"שיטת הבעש"ט" כאן אין כוונתו להענין בכללי ש"ההתהוות היא בכל רגע" 

היא ודאי לא "שיטת הבעש"ט" אלא זה  בכלל) זה שהתהוות היא בכל רגע 1כי: 
 זה " חולקים על אלו שס"ל דצמצום כפשוטו ) הרי הסברא שצ"ל ש"2מפורש במדרש כנ"ל. 

, אלא מצד כללות הענין שנת' זו לפי מה שהרבי מחדש בשיחה ובהערה  –" זהאינה "לפי 
באגה"ק ס"כ שההתהוות היא בכח העצמות דוקא [וכמו שאכן נת' בשיחת ש"פ דברים 

שמכיון שההתהות היא בכח העצמות דוקא, כמ"ש באגה"ק, הרי שאם סוברים  138הנ"ל 
ש"צמצום כפשוטו" ומהו"ע ית' סילק א"ע מעוה"ז (ח"ו), צ"ל שחולקים על הענין 

 –שההתהוות היא בכל רגע] 
 

[של הסוברים "צמצום כפשוטו"] שגם לדעתם הנה בסוף ההערה הזו כותב הרבי, כנ"ל, " 137
)". דמזה נראה שזה רמב"ם ריש הל' יסוה"ת(" המצאו מאמתת לא נמצאו אלא. .  "כל הנמצאים 

 נמצאולא . .  "כל הנמצאים היא בכח העצמות, שע"ז מדבר הרמב"ם ש בפעם הראשונהשהבריאה 
, "נמצאו" לשון עבר (ולא "נמצאים" לשון הווה), הוא פס"ד מפורש ברמב"ם "המצאו מאמתת אלא

 ומקובל ומסוכם אצל כל גדולי ישראל.
שבכל רגע היא  התמידיתוהחידוש באגה"ק ס"כ ובדא"ח בכלל הוא שגם המשך ההתהוות 

דוקא  בכח העצמותגם הוא  כבפעם הראשונה, ולכן יש מאין ואפס המוחלט ממשבאופן דהתהוות 
יש מקום לומר שגדולי ישראל לא ידעו מזה וחולקים ע"ז, וכמ"ש בהמשך הערה  זה(ובנוגע לענין 

 זו, כדלקמן, ובשיחת קיץ תש"מ כנ"ל). 
ולכן כאן, שבא להוסיף ביאור בתוכן המיוחד של ביטול הנבראים שמצד העצמות כפי שהוא 

 איזַאז די מציאות פון וועלט גופא , "בהווה, אלא) (לא בעבר, בעת בריאותם בפעם הראשונה
מביא הענין שההתהוות היא בכח  –שביטול זה "שייך להתהוות הנבראים גופא"  –" אלקות

 מאמתת לא נמצאו אלא. .  "כל הנמצאים ולא ממ"ש הרמב"ם בעצמו ש מאגה"קהעצמות דוקא 
 ."המצאו

 .130כנ"ל בהערה  138
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אלא הכוונה ב"שיטת הבעש"ט" היא (לחידוש שנת' בארוכה בשיחה זו בפנים, ו)למ"ש  
להוותו  שהדבר ה' מלובש תוך כל נברא שיטת הבעש"ט: " רה שלפנ"זבשו הרבי בהערה זו 

 –") תמידולהחיותו מאין ליש" (ולא מוסיף אפי' המילה "
לעולם ה' דברך נצב בשמים.  ) שענין זה לא מפורש במדרש תהלים שם. דז"ל שם: "...1

אלא אמר הקב"ה, על מה השמים   ,מהו דברך נצב בשמים, אי זהו דבר הנצב בשמים
וכתיב כי הוא אמר ויהי  ,יהי רקיע בתוך המים ויהי כן ומדים, על אותו דבר שאמרתיע

,  "בדבר ה' שמים נעשו ", "הוא צוה ויעמוד" אותו הדבר שאמר הוא עשה. לכך נאמר ,וגו'
". ובאותו הדבר שברא אותן בו הם עומדים לעולם. לכך נאמר, לעולם ה' דברך נצב בשמים

הוא "על אותו דבר שאמרתי יהי  לעולםהרי שאמנם נאמר במדרש שעמידת השמים 
"), אבל לא באותו הדבר שברא אותן בו הם עומדים לעולם רקיע" (ועד"ז בכל הבריאה ש" 

 .139רקיע השמים מלובש בתוךמפורש במדרש שהדבר הוי' ד"יהי רקיע" 
האמונה" ח"ב על פ"א דשער  וכמ"ש בספר "ביאורים, הערות ועיונים על שער היחוד ו

" דוקא לגבי מ"ש  הבעש"טהיחוה"א, בעיונים ד' ס"א, דאפ"ל שזהו מה שמתחדש "בפי' 
 שאופן על זה שלא רק שהדבר ה' מהווה תמיד, אלא  הדגש –במדרש תהלים הנ"ל 

כל נברא ונברא.  בתוך מלובשותההתהוות התמידית הוא עי"ז שהאותיות של הדבר ה' גם 
שענין זה הוא ענין עיקרי בכללות חידוש הבעש"ט (ובשער היחוה"א  (וכמ"ש בספר שם

 בכלל). 
גם על   אלו שס"ל דצמצום כפשוטו צ"ל שחולקים ולפי זה) ומובן ביותר מ"ש הרבי "2

 ": שיטת הבעש"ט
בין הענין דצמצום לא  שייכותלפנ"ז שיש  זו מה שהרבי חידש בהערה  – זהד"לפי 

ע ח"ו מעוה"ז אלא נמצא (גם) בתוך הנברא התחתון) כפשוטו (שעצמותו ית' לא סילק א"
 מלובש תוך כל נברא – העצמות בכחהמהווה  –"שהדבר ה'  הזו ל"שיטת הבעש"ט" 

שיטת על  אלו שס"ל דצמצום כפשוטו צ"ל שחולקים –להוותו ולהחיותו מאין ליש" 
אלא)  ,140בכלל שההתהוות היא בכל רגעהיינו, שחולקים (לא על הענין  –" הזו הבעש"ט

 על הענין שההתהוות גופא היא באופן "שהדבר הוי' מלובש תוך הנברא וכו'".

מלובש תוך שהדבר ה'  שיטת הבעש"ט"על  חולקיםאלא, על סברא זו שגדולי ישראל 
הבעש"ט  שהרי שיטת. ודוחק קצתלהוותו ולהחיותו מאין ליש", ממשיך הרבי: " כל נברא

במדרש  מיוסדת –היא  יסודהכנ"ל, אבל (עכ"פ) , 141במדרש מפורשלא  שזה, הנה אף זו  –
 .142" דברך נצב גו' תהלים עה"פ לעולם ה'

 
שמים", דפירושו הפשוט הוא שה"דברך" נצב בנאמר "לעולם ה' דברך נצב  שבפסוקדאף  139

"על  שהשמים עומדים לעולם, אלא רק המדרש בפירושהשמים, אבל זה לא מודגש כלל  בתוך
 י יהי רקיע".אותו דבר שאמרת

וכמו שית' לקמן הביאור בזה גופא, מדוע כאן, דלא כבשיחות קיץ תש"מ, נראה שאין  140
על סברא שחולקים על עצם הענין שההתהוות היא בכל רגע, והסברא כאן שחולקים היא רק 

 להוותו ולהחיותו מאין ליש". מלובש תוך כל נבראשהדבר ה'  שיטת הבעש"ט"
אפי'  –ובדאי שזה לא מפורש בריש ספר היד להרמב"ם שם כחלק מ"יסוד היסודות וכו'  141

 דהתהוות תמידית כן נמצא שם. הענין שכללותלפי הביאור של הרבי 
דברך  עה"פ לעולם ה' מדרש תהליםבמיוסדת הבעש"ט  שהרי שיטתהפירוש במ"ש הרבי " 142

מדרש תהלים עה"פ לעולם ה' דברך  עלים לפרש (לא ששיטת הבעש"ט מיוסדת " היו יכולנצב גו'
" עה"פ לעולם ה' דברך נצב וגו'מדרש תהלים מיוסדת שיטת הבעש"ט בנצב גו'", אלא) שהרי 

שהרי המשמעות  –לעולם גו'), אבל פירוש זה דחוק ביותר  עה"פמייסד שיטה זו  שהמדרש(היינו, 
, והרי אם זה פסוקחק קצת" הוא רק בגלל ששיטה זו מיוסדת על בזה היא שהסברא מדוע זה "דו

 זה לא הי' "דוחק קצת"?! – פסוקכתוב במדרש בלי שזה מיוסד על 
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לם איז בכל רגע ורגע  והתהוות הע סס ווָא דאָ דבשיחת ש"פ דברים אמר הרבי אשר "
הבעש"ט  שיטת", אבל בהערה זו כאן כותב הרבי ש"אין מדרש תהלים ייט בפירושטש

כי בשיחת ש"פ דברים מדבר על  –" ברך נצב גו'ד במדרש תהלים עה"פ לעולם ה' מיוסדת
במדרש תהלים, ולכן   בפירושכתוב  וזה" בכלל, לם איז בכל רגע ורגע והתהוות העהענין ש"

. אבל בהערה זו מדבר על "שיטת אפשר אי – זהלומר שגדולי ישראל חולקים על ענין 
במדרש  מיוסדתלהוותו וכו'", וזה (רק) " שהדבר הוי' מלובש תוך כל נבראהבעש"ט" 

רק "דוחק   –תהלים עה"פ לעולם וכו'", ולכן לומר שגדולי ישראל חולקים על ענין זה 
 קצת".

לומר שלדעתם ההתהוות בכל   ויותר נראהומצד ה"דוחק קצת" הזה, ממשיך הרבי, "
 ": ית' ולא מעצמותו רגע היא מהשגחתו

שהיא  אלאבכל רגע ( היאמר שלדעתם ההתהוות שלשון הרבי הוא לא ש"יותר נראה לו
 שגם לדעתם ההתהוות היא בכל רגע  מחדש שכאן מהשגחתו ית' ולא מעצמותו)", כאילו 

, בכללכי אדרבה, מהערה זו גופא משמע שזה שגם לדעתם ההתהוות היא בכל רגע,  –
ראה וכל הדיון כאן הוא מה שנ –הוא פשוט ואין בזה שקו"ט (כמו בשיחות קיץ תש"מ) 

(עפ"י מ"ש לפנ"ז בהערה) שאלו שסוברים "צמצום כפשוטו" חולקים על "שיטת 
, כמ"ש העצמותהמהווה בכח  –ההתהוות שבכל רגע היא שהדבר הוי'  שאופן הבעש"ט" 

 –הוא "דוחק קצת"  זהבתוך כל נברא וכו', ולומר שחולקים על  מלובש –באגה"ק 
היא  –שגם הם מודים בזה  – עהתהוות בכל רגהשלדעתם אלא ש"יותר נראה לומר 

" (דלא כמ"ש באגה"ק), ובמילא יכולים להסכים ל"שיטת ולא מעצמותומהשגחתו ית' 
להוותו  מלובש תוך כל נבראההתהוות שבכל רגע היא "שהדבר ה'  שאופן הבעש"ט" 

ית' סילק  עצמותו ולהחיותו מאין ליש", ש"מיוסדת במדרש תהלים וכו'", אף שלדעתם 
 "ו), כי ההתהוות שבכל רגע (לדעתם) היא לא מעצמותו.א"ע מעוה"ז (ח 

 לא נמצאו אלא. .  ואף שגם לדעתם "כל הנמצאים וממשיך הרבי (בקטע שלאח"ז): "
אבל הוא ית' אינו  ,ממנו "נמצאו רק ש" ה"ז –) רמב"ם ריש הל' יסוה"ת(" המצאו  מאמתת
 ". וע"ד הוא ציווה ונבראו ,הנבראים בתוךמתלבש 

הנה, שאלת הרבי כאן היא לא איך אפ"ל שלדעתם ההתהוות שבכל רגע היא  
המצאו"  מאמתת" והרי ברמב"ם מפורש שההתהוות היא "מעצמותו "מהשגחתו ית' ולא 

כי בנוסף לזה שלא משמע כן מסגנון הלשון "ואף שגם לדעתם...", הנה הרמב"ם כאן לא  –
(והלא כבר נת"ל שלא ברור אם הענין דהתהוות תמידית  רגע שבכלמדבר על ההתהות 

, ובמילא אין 143בפעם הראשונה בכלל נכלל בריש הל' יסודי התורה), אלא על הבריאה 
אלא כוונת הרבי  –ההתהוות שבכל רגע היא מהשגחתו ית'  שהמשךסתירה לסברא  מזה

 היא כך:
רמב"ם ריש (" המצאו  תמאמת לא נמצאו אלא. .  אף שגם לדעתם "כל הנמצאים "ו

 מאמתתגם לדעתם היא " הראשונה בפעםהיינו שעכ"פ הבריאה  –)" הל' יסוה"ת
מתאים עם שיטתם ש"צמצום כפשוטו", שמהו"ע סילק א"ע   זה", וא"כ איך המצאו 

אפשר לומר שלדעתם היא  שבכל רגעדבנוגע להמשך ההתהוות   –מעוה"ז (ח"ו) 
ו או לא קבלו מ"ש באגה"ק הנ"ל), ולכן אפשר  " (ולא ידעולא מעצמותו "מהשגחתו ית' 

היא גם  התלבשותהיא באופן של  שבכל רגעלהבין ש"שיטת הבעש"ט" שההתהוות 

 
דברך  עה"פ לעולם ה' מדרש תהליםבמיוסדת הבעש"ט  שהרי שיטתולכן עדיף לפרש מ"ש "

מ"ש במדרש תהלים  על" [אף שלא מפורש, אבל] מיוסדת (עכ"פ) שיטת הבעש"טשהרי " –" נצב גו'
 עה"פ לעולם גו', ולכן "דוחק קצת" שיחלקו על זה.

וזהו החידוש באגה"ק ס"כ דוקא על מ"ש ברמב"ם, שגם ההתהוות שבכל רגע היא בכח  143
 .137העצמות דוקא. וכנ"ל בהערה 
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 בפעם לשיטתם ש"צמצום כפשוטו", אבל איך אפשר להבין זאת בנוגע להבריאה 
רק  ה"ז" –(וכמ"ש ברמב"ם). ומבאר הרבי  בכח העצמות, שגם לדעתם היא הראשונה

", וע"ד הוא ציווה ונבראו ,הנבראים בתוךאבל הוא ית' אינו מתלבש  ,ממנו "נמצאו ש"
ובמילא זה לא סתירה כלל לשיטתם ש"צמצום כפשוטו" ח"ו, כי אופן בריאת כל  

 התלבשות" (בפעם הראשונה גם לדעתם) היא אכן לא בדרך מאמתת המצאו הנמצאים "
 הנבראים אלא באופן ד"נמצאו". בתוך

והנה, ממ"ש הרבי כאן בסוף ההערה רואים חילוק עיקרי בין מ"ש הרבי כאן לשיחות 
 קיץ תש"מ: 

התהוות הנבראים של עוה"ז ללא שהבורא נמצא שם,   להיות ששייךכאן לומד הרבי 
ולכן מובן שעצם הבריאה מעצמותו ית' אינה סתירה לשיטת "צמצום כפשוטו" (אם זה 

 הדבר הוי' בנבראים). התלבשותא בדרך ל
התהוות הנבראים של עוה"ז  שלא שייך להיותאבל בשיחות קיץ תש"מ אומר הרבי 

 ההתהוות לעצםללא שהבורא נמצא שם, ולכן השיטה ש"צמצום כפשוטו" היא סתירה גם 
 בכח העצמות. וכמ"ש בשיחת ש"פ דברים תש"מ: 

ם כפשוטו, קענען ניט הַאלטן (ווי תורת "...די ווָאס נעמען ָאן די שיטה פון צמצו
הבעש"ט) ַאז די התהוות איז בכל רגע ורגע מחדש (און זיי קענען אויך ניט הַאלטן פון 

 ),144פ "השגח שיטת הבעש"ט בנוגע צו 
עצמו ומהותו (ח"ו) פון עוה"ז (ווי   סילקווָארום צמצום כפשוטו מיינט ַאז "הקב"ה 

קען מען דָאך ניט זָאגן ַאז דער בורא  –וד והאמונה) דער ַאלטער רבי זָאגט אין שער היח
 .145" ניט איז מהווה די בריאה בכל רגע ורגע בשעת ער געפינט זיך דָארטן 

 
ַאלטן פון שיטת הבעש"ט בנוגע צו מ"ש שהסוברים "צמצום כפשוטו" "קענען אויך ניט ה 144

צ"ע לכאו' ממ"ש אדה"ז בעצמו בענין זה "והנה מכאן יש להבין שגגת מקצת  –השגחה פרטית" 
חכמים בעיניהם ה' יכפר בעדם ששגו וטעו בעיונם בכתבי האריז"ל והבינו ענין הצמצום המוזכר 

ה בהשגחה פרטית על רק שמשגיח מלמעלשם כפשוטו שהקב"ה סילק עצמו ומהותו ח"ו מעוה"ז 
היינו, שגם לדעתם יש "השגחה  –וכו'" כל היצורים כולם אשר בשמים ממעל ועל הארץ מתחת 

פרטית על כל היצורים וכו'", אלא שזה "מלמעלה" (ובשיחות אלו גופא אומר "שלדעתם ההתהוות 
 ית'")? מהשגחתובכל רגע היא 

פ הוא לא רק זה שהקב"ה " בענין השגח"שיטת הבעש"טולכאו' אפשר ללמוד מזה ש"
כל פרט של הבריאה, אלא גם מה שהשגחה זו גופא היא לא כפי שהוא "מלמעלה" אלא  עלמשגיח 

 עוה"ז.ב כפי ש"נמצא"
היא ש"צמצום לא כפשוטו", הרי כתוצאה מזה נמצא  שהמציאותהיינו, שזה לא רק שמכיון 

כי   –שהוא "נמצא" בעוה"ז  שהאופן שבו משגיח הקב"ה על כל פרט הוא לא "מלמעלה" אלא כפי
כ"שיטת הבעש"ט" בענין השגח"פ, ו(בפרט ש)הרי הענין ד"צמצום לא  זהאז אין לייחס את 

 –כפשוטו" אינו חידוש הבעש"ט (לכאו') 
הדבר  התלבשותבענין ההתהוות תמידית, שהיא ע"י  חידוש הבעש"טאלא זה בעיקר מצד 

הוא "כח הבורא", כח העצמות,  עצמוהדבר הוי' הוי' המהווה בכח העצמות [ובפרט לפי הביאור ש
 בתוך הנבראים.

שההתהוות תמידית היא ע"י  –שבא מצד חידוש הבעש"ט הזה  השגח"פוהחידוש בענין 
הוא גדול כ"כ, עד שלכן נק' אופן השגח"פ הזה  –הדבר הוי' המהווה בכח העצמות  התלבשות

 ".הבעש"ט"שיטת 
בהשגחה פרטית על כל היצורים  מלמעלהולכן אלו הסוברים "צמצום כפשוטו", ו"שמשגיח 

 שיטת הבעש"ט"קענען אויך ניט הַאלטן פון  –כולם אשר בשמים ממעל ועל הארץ מתחת וכו'" 
 בנוגע צו השגחה פרטית".
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ואולי י"ל שזה גופא קשור עם זה שביאור הנ"ל ב"שיטת הבעש"ט" שבלקו"ש חכ"ה  
על כללות הענין דהתהוות   נוסףהדבר הוי' נבראים הוא פרט  התלבשותוחכ"ט שענין 

התלבשות הדבר הוי' (אלא כמו זיו השמש  ללאששייך להיות התהוות תמידית  –תמידית 
שהקב"ה מהווה  רקהוא שלא  הבעש"ט וחידושהמתפשט שתלוי במאור השמש, כנ"ל), 

י"ט התגלה רק בשיחת  –תמיד את הנברא אלא שזה גופא הוא באופן של התלבשות וכו' 
שבשיחות קיץ תש"מ מקור שיחות לקו"ש חכ"ה וחכ"ט הנ"ל. וכנראה  – כסלו תשמ"א

עדיין לא חילק בין עצם ההתהוות הנבראים להענין של התלבשות הדבר הוי'  שלפנ"ז
 ם וכו'.בנבראי

ועפי"ז מובן החילוק הכללי בין השקו"ט בשיטת הסוברים "צמצום כפשוטו" בין 
 השיחות קיץ תש"מ להערה זו: 

בשיחות קיץ תש"מ הסברא היתה שגם עצם ההתהוות מכח העצמות היא סתירה 
לשיטת "צמצום כפשוטו", ובמילא, אם סוברים שההתהוות תמידית היא בכח העצמות 

. ובנוגע לזה אומר בשיחת כללות הענין דהתהוות תמידיתם על דוקא צ"ל שהם חולקי
המסקנא  ולכן ממ"ש במדרש תהלים,  הפוך" כי זה אי אפשר ש"פ דברים הנ"ל שלומר זה "

 שם היא שלדעתם ההתהוות היא מהשגחתו ית' ולא מעצמותו.
אבל כאן בהערה זו הסברא היא שעצם ההתהוות בכח העצמות אינה סתירה לשיטת 

עצם ולכן אין סברא שיחלקו על  –כל זמן שאינה בדרך התלבשות  –כפשוטו" "צמצום 
אפי' אם סוברים שהיא בכח העצמות דוקא, אלא על זה  הענין של התהוות תמידית

 מלובש תוך כל נבראשההתהות תמידית (בכח העצמות) היא כ"שיטת הבעש"ט שהדבר ה' 
ק קצת" כי "שיטת הבעש"ט" הזו להוותו ולהחיותו מאין ליש". אבל לומר זה הוא "דוח

יותר נראה לומר שלדעתם ההתהוות  ולכן מיוסדת במדרש תהלים עה"פ לעולם ה' גו'", 
 היא מהשגחתו ית' ולא מעצמותו.

  סיכום: 
אף אם בשיחות קיץ תש"מ יש סברא שהסוברים "צמצום כפשוטו" חולקים כל כללות 

ל שבלקו"ש חכ"ה (שמקורה  הנ"  84הנה לפי מ"ש בהערה  –הענין דהתהוות תמידית 
בשיחת י"ט כסלו תשמ"א) נראה שהרבי מקבל כדבר פשוט שאלו הסוברים "צמצום  

על כללות הענין שההתהוות היא בכל רגע, ומכריע שאינם חולקים  חולקים אינםכפשוטו" 
להוותו  נברא מלובש תוך כלשהדבר ה' אפי' על "שיטת הבעש"ט [שזה גופא הוא באופן] 

" (אלא "שלדעתם ההתהוות בכל רגע היא מהשגחתו ית' ולא ולהחיותו מאין ליש 
 מעצמותו"). 

 

 
והלא לפי שיחה  –" המצאו מאמתת"ואף שגם לדעתם "כל הנמצאים . . לא נמצאו אלא  145

"? בשעת ער געפינט זיך דָארטן ניטו "קען מען דָאך ניט זָאגן ַאז דער בורא איז מהווה די בריאה . . ז
ואוי"ל שה"סילק" את עצמו מעוה"ז (ח"ו) שהי' לשיטתם, הי' לאחרי הבריאה (בפעם הראשונה). 

 רגע ורגעבריאה בכל וזהו מ"ש הרבי כאן: "קען מען דָאך ניט זָאגן ַאז דער בורא איז מהווה די 
 בשעת ער געפינט זיך דָארטן ניט".


