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  בס"ד 

 פתח דבר 
הספר   בלימוד  יחד  עוסקים  שאו  שים  כמה  זה  היחוד " הה  שער 

 , "והאמוה  
א,  בעיקר לדלות  מסים  בו  כ"ק  ממ"ש  של  ואג"ק  הערות  ק',  שיחות 

ב"מ כולל  מה"מ,  ביוים"  "מ, אדמו"ר  של  לספר  קצרות  והערות    –  הגהות 
שלפי ביאוריו של הרבי בתיא. בכו"כ מקומות מצאו  שטלומד הפ הרביאיך 

יוצא פירוש חדש בתיא ושוה מפירושים המקובלים. ובפשטות, עליו לקבל  
 שה אחרוה".הפירוש של הרבי כ"מ  
בע זכיו  להו"ל  וכבר  הערותזהשי"ת  "ביאורים  בשם  ספרים   שי 

והאמוה" היחוד  שער  על  לער"פרק  העל  ח"א    –  ועיוים  וח"ב  חוך  על ", 
 .' . ועכשיו הו עוסקים בע"ה בפרק ב' פרק א  

שב בהיות  מתקיימת  והה  הבעל"ט  שבט  כ"ח  החתוה  בשעטומ"צ  יום 
החתן  של   אחותי)  (ובן  הכלה    לרמןשי'    ישראלהרב    מיםתהכדי  עם 

מ'   מאתו  בהו,  פוזר  שתחי'   עדיההמהוללה  מע  הפרטיית  ית'  שגחתו 
בגשמיות,  מ בגופו  בהשמחה  בדעתו  להשתתף  להחתןעלה  תשורה  - לשלוח 

בגופם גם  בהחתוה  ולמשתתפים  בביאור  –  והכלה  השקו"ט  כמה    את  עוד 
ב ב' עיים  עכשיו  ,פרק  עוסקים  או  לאחרוה  לקובץ    (בהמשך  בה   –שהו"ל 

שבפ"בהשקו"ט   הראשוות  השורות  בבביאור  בא  "עיו,  זה  ובקובץ  א'",  ים 
  ., ב"עיוים ב'" ו"עיוים ג'")הבאותהשקו"ט בשורות  

הסבא[ של  הביאור  כאן  בשקו"ט  הוזכר  גלוי',  פרטיית  רבא  -ובהשגחה 
תחי'  הכלה  פויזער  של  שלום  שאלת    הרב  על  "התמים"  של  ה'  בחוברת 

שדפסה שם בחוברת ג' על מ"ש    ק"למיד ישיבת תומכי תמימים ָאטווָאצ"ת
בהיש   תמיד  להיות  מוכרח  מאין  יש  המהוה  האלקי  כח  כי   .  . ח"ב  "בתיא 

היובהסתלק   ואפהברא    'כרגע  אין  להיות  שבר  סחוזר  קודם    א,כמו 
...". והביאור אצלו הוא ע"ד הביאור של הרב סידות מבארים זהחובמאמרי  
ידי חובת הערת "המערכת" על   ויזער, ובזה שת' אצלו יצאו לכאו' שלום פ

והסבר   לביאור  זה  דרוש  אמם   .  . המה  יסודיים  ש"בעיקרם  שלו  הביאור 
  יותר וכו'". ראה בכ"ז לקמן בעיוים ב' סעיף ט'].

  –ה' אלקיך"    אכי תיבת "וע"ד הפירוש בדא"ח של הר"ת שארז"ל ב  –
על ואת עצמו כבי' בתוך התורה    "תן "  קב"ה, שה"אא פשי כתבית יהבית"

עד"ז ע"י השתתפות בהחתוה ע"י דברי תורה, הה  ,  עצמוידה "תן" לו את  
 .משתתפים בה בעצמואו  שכאילו    הרי"ז    

*  *  *   *  

שיחיו והכלה  החתן  את  לברך  והמחותים    והו  המשפחה  כל  עם  יחד 
מזל בברכת  שהחו"כ-שי'  יתן  והשי"ת  ביחד    טוב,  בייבו  אמן  שראל,  בית 

לרוות   יזכו  שיחיו  המשפחה  וכל  וההורים  יבורך,  ישרים  בדור  עד,  עדי  בין 
ו מהם,  חסידי  חת  זו  מרוב  לשמחה  במהרה  ש"ישמע  בוא  הגדולה  שמחה 

כלה"   וקול  חתן  קול  שמחה  וקול  ששון  קול  ירושלים  ובחוצות  יהודה  בערי 
 . ומי"ד ממ"שיכף  בגאולה השלימה תמשיח צדקו  בבביאת    

 יצחק מאיר גורארי'  
 צבי הירש גורארי'  

 מאטרעאל   
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  תוכן העיים 
  

  9...........................................................................  עיוים ב'

 הק"ו מהפלא דקרי"ס 
  9..............................  יאור הרבימים וארץ לפי בלהפלא דבריאת ש

מבאר הרבי שהביאור בשער היחוה"א במה    189בהערה בלקו"ש ח"ז ע'    
הוא   יש מאין  אינו כהפלא שבבריאה  "   –הפלא דקרי"ס    מצד עצם מהותכי 
כו ושזוהי  כחומה",  נצבים  שיהיו  מושלל  אינו  "אף  המים  במ"ש  אדה"ז  ונת 

ומח נברא  ג"כ  במים  הזה  מאין"  שהטבע  יש  הוא    –ודש  ד"נגרים"  שהטבע 
כהביאור    ספתנו "בריאה   מבארו  אינו  מדוע  וצ"ל  עצמם".  המים  בריאת  על 

, שהפלא  ובכמה מהם מציינים לשער היחוה"א כאן כמקור בריבוי מאמרים,  
  9  ..............................................................  מאין?! " לא "ישמיש דקי"ס הוא אינו אלא "יש

הי' אפשר לפרש בדוחק באופן שאינו סברא    בלקו"ש שםאף שהביאור    
רק   הי'  בקרי"ס  מדוע  יותר  מבאר  בזה  אלא  הנ"ל  במאמרים  ממ"ש  אחרת 

במ"ש "אף שהטבע הזה במים ג"כ   במכתבאבל מביאור הרבי    –"יש מיש"  
מאין יש  ומחודש  לומר שנברא  בא  זה  מפורש שענין  רק  ",  הי'  בקרי"ס  לכן 

וברור שזה לא הביאור    –אינו כבריאת יש מאין    ובזה",  שנישידוד של "טבע  
  13  ...........................................................................................................  שבהמאמרים הנ"ל.

מדוע     אינה  השאלה  הנ"ל    הרביובאמת,  באופן  כאן  אדה"ז  דברי  מפרש 
"ש הרבי בלקו"ש שם "שכוונתו  שהרי לפי מ  –א כהביאור בכל המאמרים  דל

ד"נגבפשטות( לטבע  היא  הזה""  ב"הטבע  שנוצר  )  ד"נצבים"  (ולא  רים" 
אינו   שקרי"ס  הנ"ל,  שבמאמרים  הביאור  כללות  להעמיס  קשה  בקרי"ס), 

מסתפק כאן  אדה"זאלא מדוע אין    –אלא חידוש "יש מיש", בדברי אדה"ז כאן  
ז אינובביאור  דקרי"ס  שהפלא  כהביאור    ה  מאין  יש  דבריאת  כהפלא 

  15  ...........................................................................................................................  במאמרים?
של    הצורך בפעולה תמידיתוהביאור בזה: כאן, כבסיס של הק"ו ש"מוכיח"    

שבקרי"ס   ה"קל"  צד  רק  לא  נוגע  מקרי"ס,  מאין  יש  בבריאת  הפועל  הכח 
אינו מצריך פעולה תמידית), אלא שבענין    שזה רק "יש מיש" (שכשלעצמו 

, גופא, יש בו צד "קל" לעומת תמידית  פעולה  שהצריך " שהי' בקרי"ס  פלאה" 
  16  ..............................................................  דוגמת פלא זה שבבריאת יש מאין. וכדלקמן.
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גופא   בזה  דהנה  הענין:  פ  וביאור  להיות  הוצרך  דקרי"ס  עולה  שבהפלא 
אופנים:   בב'  ללמוד  אפשר  "טבע  1תמידית  שנוצר  הטבע    חדשה)  במים", 

,  ממש" שנתחדש דבר מעיקרו  מאיןריאת יש  ד"נצבים". דאף שאין זה כמו "ב 
",  פלאדבר מלא דבר, אבל מכיון שב"יש מיש" גופא הנה יצירת דבר זה הוא " 

דבר   שנוצר  נחשב  זה  פעולה    ע"ד  חדשהרי  מצריך  וזה  מאין",  יש  "בריאת 
  20  ...................  תמידית. שזהו הביאור של הר"ר הלל ע"ה מפאריטש בפלח הרימון.

ביצי"מ,  2   השונים  הנסים  בין  ההבדל  מבאר  שיחות  בכו"כ  הרבי:  ביאור   (
דקרי"ס  הנס  הצורכולל  שבגמר  נסים  שיש  בדרך ,  נתבטל  זה  בהנס  ך 

הי'   בהנס  הצורך  שבגמר  נסים  ויש  ועד  ממילא,  מיוחדת,  בפעולה  צורך 
לעניננו:  נסל"  בנוגע  אלו  משיחות  והמובן  לקדמותו.  המצב  את  להחזיר   ,"

הדבר   היתה    שנתהווהעצם  יצירתו  אם  אפי'  חדש,  לא  הטבע   נגדמצב   ,
ניסי    נמשךמצריך פעולה תמידית, אלא אם המצב   , שאז בעהט   נגד להיות 

  22  ...........................  הנס." של הכח האלקי להפעיל את נמשכתכמובן צ"ל "פעולה 
טבע חדשה במים, אלא שהמים, כפי    נוצר   שלא : הדגש הוא  קרי"ס ובנוגע    

, ובמילא גם המשך עמידת המים נגד טבעםשנשארו במהותם, נצבו כחומה  
הלילהומה  כח נס    כל  שה" הטבע   נגדהי'  ומכיון  וה" נס.  כל    נמשך"  פלא" 

  26  ...........  נגד הטבע.  הנסהלילה, פשוט שהי' צ"ל פעולת כח האלקי להפעיל את 
הרבי     ביאור  לפי  תמידית  פעולה  צ"ל  שהי'  זה  הנה  בקרי"ס,  שכמו  וי"ל 

(שלא הי' קודם) אלא שהמצב שנוצר נמשך    חדשזה שנתהווה דבר  הוא לא  
דבר   ניסי    יכול  שלאלהיות  מצב  גם   –  הטבע   נגד להיות,  הוא  עד"ז  הנה 

ית' האמיתית שהוא לבדו   גילוי אחדותו  דכיון שמצד מצד  בבריאת יש מאין: 
למציאות היש, וזה לא משתנה ח"ו, הרי בריאה    מקום  אין  –הוא ואין זולתו  

מאי הוא  יש  הטבע",    תמידן  "נגד  ע"ד  ו"פלא"  כח   ופשוט"נס"  צ"ל  שתמיד 
  27  ...................................................................................................................  הפועל בנפעל. 

" גופא הוא לא רק  ישועפ"י מ"ש בד"ה נ"ח תרמ"ג יובן דזה שמציאות ה"   
וא גם מצד ה  –למציאותו    מקום  שאיןשלא "הי'" קודם אלא גם    חדש מציאות  

גופא כפי שכלול    הנבראגם מצד אמיתית מציאות  גופא, ועד    הנברא  מקור
  30  ................  . ו(גם) לכן צ"ל התחדשות תמידית.ורוחני איןשהוא מציאות  –במקורו 

א ומחודש יש  ועפ"י כ"ז יובן מ"ש אדה"ז "אף שהטבע הזה במים גם כן נבר   
" שבקרי"ס שהצריך פעולה  פלאמאין וכו'": בזה מבאר אדה"ז איך שבענין ה" 

"קל"  צד  יש  בר תמידית  בפעולה  לעומת  הצורך  ללמוד  כדי  מאין,  יש  יאת 
מאין מקרי"ס   יש  בבריאת  סעיף  בק"ותמידית  ביאור הא' שנת"ל  לפי   –ה  : 

 " אינו  ד"נצבים"  ביאור  גמור  חידוש שהטבע  לפי  אבל  סעיף    יהרב ".  ז הנ"ל 
על    נוסף  דבר, הוא  גופאנצבו המים כחומה,    נגדושהטבע ד"נגרים",    –ואילך  

  33  .........................................  כ"כ.   מושלל  אינונצבו כחומה  המים, ובמילא זה שהמים
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פלא ובמכתב הרבי הנ"ל מוסיף הרבי ומבאר בפירוש עפי"ז גם מדוע ה  
" הוא גדול ביותר. וי"ל הביאור בכוונתו שם: שבניגוד בריאת יש מאיןב"   שבזה 

" מצד טבע מושללצבו כמו נד וכחומה הי' " להפלא שבקרי"ס, שזה שהמים נ
בריאת היש, היינו זה    שלילתהי' זה רק בתוקף של "טבע שני", הנה    –המים  

  38  ....................  ".ן שו ראבתוקף של "טבע  מוחלטהוא  –לבריאת ה"יש"  שאין מקום
לענין     וארץ  שמים  דבריאת  להפלא  דקרי"ס  מהפלא  הק"ו  ביאור  סיכום 

לפי ביאור הרבי במ"ש אדה"ז "אף שהטבע הזה    –הצורך בפעולה תמידית  
  40  .....................................................................  במים גם כן נברא ומחודש יש מאין וכו'". 

לביאור     בקשר  הרבי  של  הלשונות  שינוי  הנ"ל  עפ"י  ולבאר  להוסיף  ויש 
שהרבי   למה  ביחס  הנ"ל,  הרמון  פלח  בספרו  מפאריטש  הלל  הר"ר  של 
כותב  ופעם  וי"ל.",  קצת,  אחר  באופן  "פירש  ששם  כותב  פעם  שם:  מבאר 

ה משמע  יין בפלח הרמון . . שלכאור רש באו"א", ופעם כותב: "לעששם "מפ
  42  .................................................................................................................................  לא כן".

א שנראה בכמה מאמרים שהביאור שהפלא ביאור במה ששאלנו בסעיף    
"אף שהטבע הזה במים    במלים אלו גופארי"ס אינו אלא "יש מיש" מונח  דק

שהרי חומת אבנים נצבת מעצמה בלי רוח רק  גם כן נברא ומחודש יש מאין  
  46  .......................................................................................................  ם אינו כן". שטבע המי

  47  ..................................................  ביאור במ"ש בד"ה החודש הזה תרס"ג בכל זה. 

  50  ..............................................................  אמילואים לסעיף 

  51  ...............................................................  ומילואים לסעיף 
  51  ...........  ם את הים לחרבה" לזה שהמים "נצבו כמו נד וכחומה" הקשר בין "ויש 
נסים    שיש  השונים,  הנסים  בין  ההבדל  מבואר  שבו  שיחות  כמה  עוד 

שבגמר הצורך בהנס זה נתבטל ממילא, ויש נסים שבגמר הצורך בהנס הי'  
  59  .................................................  מותו.צורך בפעולה מיוחדת להחזיר את המצב לקד

  65  .........................................................................  עיוים ג'

 "בהסתלקו' כח הבורא מן הברא ח"ו 
  65  ..............................................  ישוב הברא לאין ואפס ממש"

בשער     הק"ו  בביאור  במכתבו  הרבי  לשון  ב'  בעיונים  לעיל  הובא  הנה 
"ומזה ק"ו שאם בשידוד טבע שני בכל זה ע"י שהוא  היחוה"א כאן מקרי "ס 

המשד דבר  צ"ל  ומחודש  נברא  בהנוגע כבר  עאכו"כ  בתמידיות,  זה  טבע  ד 
לענין שהוא נברא ומחודש בטבע ראשון". ואולי יש לפרש ש"טבע הראשון"  

.  לישגופא לפני שנתהווה מאין    הנברא" בו הי'  אין ואפסהמצב של " קאי על  
ו"כ שבהסתלקו' כח הבורא מן הנברא  אור שון אדה"ז "עאכדזה יובן עפ"י בי 

  65  ...............................................................................  ".ישוב הנברא לאין ואפס ממש ח"ו 
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   " שהלשון  בדא"ח  יש  ואפס  אין מבואר  ל"בריאה  בקשר  כשנאמר  גם   ,"
של "אין    מצברק)  פירושו לא (  –מאין", או בריאה "יש מאין ואפס המוחלט"  

(גם)   אלא  ה"יש",  נברא  כזה  וממצב  כלום,  הי'  לא  הבריאה  שלפני  כלום", 
  67  .............................  ".ישה"  שמהן נברא שהן בבחי' "אין" ו"אפס"  מדריגות באלקות

' כלול  הנברא הי  מציאותובכ"מ מבואר ש(לא רק חיות הנברא אלא) גם    
שזה כולל שגם השלימות של    –קורו, עד שלמעלה "אין כח חסר פועל"  במ
" בפועל כלול בה"בכח", וזהו גם בבחי' היותר נעלות באוא"ס. היינו  נפעלה" 

  70  ............................................  " גופא.אפס" ו" איןש"מציאות" הנברא הי' כלול בבחי' " 
כל הנ"ל הי' מקום לבאר הכוונה בהלשון "ישוב הנברא לאין ואפס   פ"יוע  

  לבחי'  –  למקורושאם ח"ו יסתלק כח הבורא מהנברא, ישוב הנברא    –ממש"  
זה ק הי' כלול לפני התהוותו מאין ליש. אבל פי'  ואפס" שבו  שה. אלא "אין 

י' בבח  עצמו הואשבאמת, שבהיות הנברא כפי שכלול בבחי' "אין ואפס" הרי  
" של  ישאין ואפס". וזהו הפירוש "שבהסתלקות כח הבורא" המהווה את ה" " 

הנברא   ישוב  מאין,  זה"    הוא   למצבוהנברא  "לפני  שהי'  ואפס   –כפי  "לאין 
  74  ..................................................................................................................................  ממש". 

   " איך  יותר  עוד  מובן  הנ"ל  ג  העצמי"  טבעועפ"י  הנברא    שולל ופא  של 
ו"בריאת    לגמרי ה"יש",  "   ישמציאות  נגד  ו"פלא"  "נס"  הוא  " טבעומאין" 

הנ"ל   במכתבו  הרבי  שבלשון  הראשון"  ש"טבע  לפרש  יש  ועפיכ"ז  העצמי. 
הראשון"   "טבע  על  "   האמיתיקאי  ואפס"  הנברא של  "אין  שהוא  גופא   "

ורא . ו"בהסתלקו' כח הבשלומאין" הוא שידוד "טבע ראשון"    ישובריאותו כ" 
  76  ....................................  לאין ואפס ממש".  –" טבעול"  – ישוב הנברא מן הנברא ח"ו 
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  עיוים ב'

הק"ו מהפלא דקרי"ס להפלא דבריאת שמים וארץ לפי  
  ביאור הרבי 

ע'    ח"ז  בלקו"ש  בשער   189בהערה  שהביאור  הרבי  מבאר 
הוא  היחוה"א במה הפלא דקרי"ס אינו כהפלא שבבריאה יש מאין  

–  " מהותכי  עצם  כחומה",    מצד  נצבים  שיהיו  מושלל  אינו  המים 
נברא  ג"כ  במים  הזה  שהטבע  "אף  במ"ש  אדה"ז  כוונת  ושזוהי 

מאין"   יש  "בריאה    –ומחודש  הוא  ד"נגרים"  על    פתנוסשהטבע 
בריבוי   כהביאור  מבארו  אינו  מדוע  וצ"ל  עצמם".  המים  בריאת 

היחוה"א מאמרים,   לשער  מציינים  מהם  כמקור   ובכמה  , כאן 
  מאין?!  " לא "יש מיש שהפלא דקי"ס הוא אינו אלא "יש

  א: "ב דשער היחוה"וז"ל בפ
"והוא פלא גדול יותר מקריעת ים סוף עד"מ שהוליך ה' את הים ברוח  

ה כל  עזה  ה' קדים  הפסיק  ואילו  וכחומה  ד  כמו  וצבו  המים  ויבקעו  לילה 
כדר במורד  ויגרים  חוזרים  המים  היו  כרגע  הרוח  קמו  את  ולא  וטבעם  כם 

כחומה בלי ספק אף שהטבע הזה במים גם כן ברא ומחודש יש מאין שהרי 
מע  צבת  אבים  וק"ו  חומת  וכ"ש  כן  איו  המים  שטבע  רק  רוח  בלי  צמה 
שה מאין  סוף  בבריאת יש  מקריעת ים  יותר  ופלא  והפלא  מהטבע  למעלה  יא 

ואפס ממש    עאכ"ו שבהסתלקו' כח הבורא מן הברא ח"ו ישוב הברא לאין
  אלא צריך להיות כח הפועל בפעל תמיד להחיותו ולקיימו".

היא אלו  בשורות  הכללית  הוצרך  לבאר  כווה  דקרי"ס  בהפלא  שאם   ,
"ואילו הפסיק ה' את   ,הלילה הכח האלקי להמשיך לפעול זאת בתמידיות כל

הרוח כרגע היו המים חוזרים ויגרים במורד כדרכם וטבעם ולא קמו כחומה  
והפלא    למעלה מהטבעריאת יש מאין שהיא  בבכ"ש וק"ו  "הרי    –פק"  בלי ס

מקריעת ים סוף", "עאכ"ו שבהסתלקו' כח הבורא מן הברא ח"ו   ופלא יותר
ל צריך  אלא  ממש  ואפס  לאין  הברא  תמיד  ישוב  בפעל  הפועל  כח  היות 

  להחיותו ולקיימו". 
ומחוד ברא  כן  גם  במים  הזה  שהטבע  במ"ש "אף  בפשטות  ש  והכווה 

לזה   (והראי'  מאין"  רק    –יש  רוח  בלי  מעצמה  צבת  אבים  חומת  "שהרי 
איו  דקרי"ס  הפלא  מדוע  אדה"ז  מסביר  דבזה  היא,  כן")  איו  המים  שטבע 

  . גדול כ"כ כהפלא שבבריאת יש מאין
  : 10הערה   189וכמ"ש בלקו"ש ח"ז ע'  

ומחודש   ברא  ג"כ  במים  הזה  שהטבע  רפ"ב: "אף  משהיוה"א  "להעיר 
מא (יש  שכוותו  שם  1בפשטות ין",  לפ"ז  למ"ש  היא  הזה",  ב"הטבע   (

 
"ו 1 כאן:  ג)  ובשוה"ג  (ב,  וירא  מפאריטש)  (להרר"ה  הרמון"    –ב"פלח 

  ים" שתחדש בקי"ס].מפרש באו"א" [שקאי על הטבע ד"צב
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"ברא   שהוא  אומר,  הוא  זה  טבע  ועל  וטבעם".  כדרכם  במורד  "וגרים 
מצד  על בריאת המים עצמם (שלכן,  וספתהייו בריאה  –ומחודש יש מאין" 

מכיון שהטבע מה שהם    –המים איו מושלל שיהיו צבים כחומה    עצם מהות
ובמילא, הפלא שבקי"ס    –עליהם    וסףצבים כחומה) הוא דבר  גרים (היפך  

מד"ה תת ליראיך תרצ"ג . . פ"ב   2). ולהעיראיו כהפלא שבהבריאה יש מאין
  ואילך".

הייו, שהרבי לומד שהביאור בשער היחוה"א מדוע הפלא דקרי"ס איו  
" כי  הוא  מאין  יש  שבבריאה  מהותכהפלא  עצם  מושלל    מצד  איו  המים 

הזה   אדה"ז רוצה לומר במ"ש "אף שהטבעצבים כחומה". וזהו מה ששיהיו 
מאין"   יש  ומחודש  ברא  ג"כ  במורד   –במים  "גרים  להיות  המים  שטבע 

  על בריאת המים עצמם".   וספתכדרכם" הוא "בריאה  
  ).ב(ועד"ז מבאר הרבי במכתבו שדפס באג"ק כרך י', כדלקמן סעיף  

רובם בוגע לשאלות מדוע דוקא בוגע לקי"ס    –והה, בריבוי מאמרים  
לזווגם כקריעת ים סוף" או מדוע אמר "אכי ה' אלקיך    קשהאמר הלשון " 

אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ולא "אשר בראתי שמים וארץ" והלא בריאת  
כו שביצי"מ  מהסים  יותר  גדול  פלא  הוא  וארץ  דקשמים  הס   –י"ס  לל 

וארץ,   שמים  דבריאת  כהפלא  כ"כ  גדול  איו  דקי"ס  שהפלא  שזה  מבואר 
יש  " אבל בריאת שמים וארץ הוא "יש מישהוא, כי הפלא דקי"ס הוא רק "

מאמרים  מאין ובכמה  הרבי    –",  מאמרי  היחוה"א  מצייים    –כולל  לשער 
  כמקור לביאור זה.  כאן

 :3וז"ל בכמה מהם
השב את  לכם  תן  ה'  כי  ראו  הצ"צ  בד"ה  מגוכי"ק  ודפס  תרט"ו,  ת 

ה  לאור התורה שמות ח ע' ב'תתקע: "... מציו עין הקושי כביכול כלפי מעב
והוא משארז"ל קשה לזווגן כקריעת ים סוף . . ולכאורה איו מובן כלל מהו  
ולא   במאמר  ברא  מאין  יש  שהוא  העולם  בריאת  גם  הלא  דקי"ס  הקושי 

הפלא    וא השיוי מיש ליש, שאיו בערךויגיעה . . וא"כ מכ"ש קי"ס שה בעמל
  ". כמ"ש בסש"ב ח"ב פ"ב  יש מאין

שמואל   בתורת  שדפס  זה,  מד"ה  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של  וב"החה" 
תרל"ז ח"א ע' קפ ואילך: "... קשה הוא [לזווג זווגים] לפי הקב"ה כקריעת  

קשה כ"כ לזווגם וגם מה שאמר    ים סוף, ולכאו' איו מובן דבר זה כלל מה
קב"ה הלא קרי"ס הוא יש מיש, וכמ"ש  קי"ס, מה קשה קרי"ס כ"כ לפי הכ

הראשון דרוש  מצות  תאכל  ימי'  ששת  בד"ה  שיותר    4בסידור  לעיל]  [שעתק 
 

  מ"ש בזה.   יג וסעיף    הוראה לקמן סעיף  
 מ"ש בזה. יראה לקמן סוף סעיף    2
 ובמילואים לסעיף זה הובאו עוד כמה מ"מ. עיי"ש.  3
מצרים   4 מארץ  הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה'  אכי  שם: "כתיב  בסידור  וז"ל 

קושית וידוע  והוא   כו'  מצרים  דיציאת  מס  פלא  יותר  אמר  לא  למה  המפרשים 
מצרים היה רק יש מיש כמו אשר ברא את השמים ואת הארץ כו' שהרי בסים ד

היה  הרי  וארץ  שמים  ובהתהוות  בה  וכיוצא  כו'  לדם  המים  שהפך  הדם  מכת 
  בחי' יש מאין כידוע".
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פלא הוא בריאת יש מאין, שהוא מאין ממש, משא"כ קרי"ס הוא רק יש מיש  
ד  כמו  צבו  מי5שהמים  יש  הוא  מ"מ  אך  מאין  ,  הי'  הבריאה  אבל  כו',  ש 

"ל לא בעמל ולא ביגיעה ברא את  המוחלט ממש, והה על הבריאה ארז  ואפס
  העולם כ"א במאמר פיו כו', וקרי"ס שהוא יש מיש הוא קשה לפי הקב"ה".

"וצ"ל   אעת"ר:  מאמ"צ,  הוצאתיך  אשר  אלקיך  הוי'  אכי  ד"ה  ריש 
שמים ו בראתי  מאמ"צ ולא אשר  הוצאתיך  אשר  פלא גדול אומרו  שזה  ארץ 

שזה פלא גדול יותר גם   מצרים הי' יש מיש וברה"ע יש מאיןיותר דהאותות ד
  ".כמ"ש בסש"ב ח"במקרי"ס  

ס"ו:   (מוגה)  תשל"ח  תמוז  י"ב  ה',  עשה  היום  זה  בד"ה  מ"ש  גם  וראה 
[כהס   הדבר  בכללות  ולא  אחד  בפרט  רק  הוא  הס  שע"י  הטבע  "...שידוד 

(שי שהשיוי  סוף,  ים  צבודקריעת  שהמים  בזה  רק  הי'  הטבע)  ד   דוד  כמו 
שם על    30ים שאר כמו שהי' מקודם]. ובהערה  וכחומה, אבל עצם חומר המ 

מאין   יש  ולא  מיש  יש  הוא  דקי"ס  הס  "שגם  שעהיוה"א  "מקודם":  (ראה 
  . שם [פ"ב])

ע'   עטר"ת  בסה"מ  דפס  (הב',  עטר"ת  הזה  החודש  בד"ה  מזו:  ויתירה 
ל וסף  הה  ואילך),  ביןשכג  ה"ל  חילוק  ג"כ  מבואר  ששם  דקרי"ס    זה  הס 
לג מיש"  רק "יש  ושזוהי שהוא  מאין",  שהוא "יש  שמו"א  דבריאת  הפלא  בי 

כאן   היחוה"א  בשער  שביאור    –הכווה  משמע  ראשוה  בהשקפה    זה הה 
שהרי  מאין  יש  ומחודש  ברא  כן  גם  במים  הזה  שהטבע  "אף  במ"ש  מוח 

ר רוח  בלי  מעצמה  צבת  אבים  דז"לחומת  וכו'"!  כן  איו  המים  שטבע    ק 
  שם:

למה  " מאמ"צ  הוצאתיך  אשר  אלקיך  ה'  אכי  מ"ש  ילה"ק  כ"ז  ולהבין 
מיצי"מ פלא  יותר  שזה  שמו"א  בראתי  אשר  אמר  ומופתים    . לא  דאותות 

מיש יש  הי'  לחש  ,דמצרים  והמטה  לדם  הפכו  שהמים  קרי"ס    'ואפי  ,וכמו 

 
מגוכי"ק   שם  דפס  זה  שמאמר  בפים,  שעתק  שבאוה"ת  הצ"צ, ולהעיר, 

  . לסש"ב ח"ב פ"בציין ע"ז  
זה  שם  שבכללות  תרט"ו,  בספה"מ  שדפס  זה  מאמר  של  ב"החה"  וכן 

מ בתורת כמעט  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של  זו  ב"החה"  שמצא  כפי  במילה  ילה 
מיש,   יש  הוא  קרי"ס  כי  כקרי"ס  כ"כ  קשה  איתא "מה   בתיא   וכמ"ששמואל, 

  שיותר פלא הוא בריאת יש מאין...". 
ש דמצרים" ולהעיר,  "סים  אלא  סוף"  ים  "קריעת  מפורש  לא  ב"סידור" 

  . סתם, משא"כ בסש"ב מפורש (רק) "קריעת ים סוף"
ו"בהערות מכ"ק אדמו"ר מהורש"ב" כאן: "כמו ד. דטבע המים להלוך,  5

בטבע רק כאן צוה שיעשה   מצא שיוי  גלד המים  בזמן הקור  הטבע   היפך וגם 
  ה"ז יש מיש". הייו שיהי' צבו כמו ד אבל מ"מ

דזה  הטבע.  גדרי  בתוך  שהוא  שיוי  הוא  בטבע"  "שיוי  הפירוש  ולכאו' 
מים" הוא עפ"י טבע. אבל בקרי"ס, אפי' אם אמר שהפירוש גלד ה קור  בזמןש"

המים"  "גלד  כמו  ש"קפאו"  הוא  וכחומה"  (ועכ"פ)  ד  כמו  צבו  שהמים  בזה 
ל במילואים  לקמן  ב' (ראה  הי'   ו סעיף    עיוים  לא  זה  ובמילא   קורמחמת    ס"א), 

  הי' "היפך הטבע".   זה
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והגם דיש  .ת שו"א הוא יש מאיןאבל בריא ,שהמים צבו כמו ד ה"ז יש מיש
ומומי דאותות  אש  יש  ועשה  שתה  שהיש  הוא  דמצרים  ובטבע  חפתים  ר 
חא עשה  המטה  וכן  דם  עשה  דמים  שהיש  וכמו  שהמים  כש  ח ר  או  ו' 

ד כמו  צבו  והולכים  משכים  להיות  מהאין   י דשיו  .כו'   6שטבעם  הוא  כזה 
היש את  המהווה  .  האלקי  דמצרים   דהאותות.  עצמו  הוא    ומופתים  שהיש 

ישושתה   המה  ,אחר  עשה  האלקי  מהאין  הישוווהוא  את  כ' כו',    ה  ומ"מ 
פלא יותר  הוא  מאין  יש  שבריאת  פ"ב  ח"ב  הרי    ,בסש"ב  שמ"מ  ר כבמפי 

ישה  כבר  האחרת  הטבע  וכן  הישים  ב'  של  " וכמש   ,מצא  חומה  שהרי  ש 
ו שהטבע כבר מצא בעולם  והיי,  צבת כו' רק שטבע המים איו כןאבים  

ז פלא  "אבל שיהי' יש מאין שמלא דבר יהי' דבר ה  .ושתה וחלף מהברא
  ".א ו"ומפי מה לא א' אשר בראתי שכו'.   יותר

והה עין וראה גם ד"ה החודש הזה, ר"ח יסן תשמ"ה, בלתי מוגה: "
  כי בריאת העולם היא  ,בריאת העולם הוא לכאורה עלה יותר מהס דיצי"מ
בלבד מיש  יש  הוא  דיצי"מ  הס  משא"כ  מאין  ה"ל  כו  .יש  במאמרים  מובא 

. .    דהתהוות יש מאין הוא פלא גדול יותר מקרי"ס  ,משער היחוד והאמוה
בלבד מיש  יש  הוא  קרי"ס  כי  הוא  הדבר  העין    ,וטעם  הצבת  דכי  חומה 

שבעולם   יש  דבר  הוא  אחד  אחרת (במקום  במציאות  או  אחר  וכן   )במקום 
משא"כ    ,ד כו'שהמים יעמדו כמו   ,והס הוא יש מיש בלבד,  יש  המים הם

  ".שהוא דבר חדש לגמרי  ,בריאת שמים וארץ היא יש מאין
  .טו ועד"ז מצא בד"ה החודש הזה תרס"ג. ראה לקמן סעיף  

שו"א   שבבריאת  כהפלא  איו  קרי"ס  של  הפלא  מדוע  שהסברא  הרי 
סים  כמו ד" הוא (ככל ה כי זה שהמים "צבו    –במאמרים אלו (ועוד) היא  

רק   מצייים  חידוש  דיצי"מ)  מאמרים  ובכמה  מיש".  היחוה"א "יש    לשער 
כמקור   מוח כאן  זה  שביאור  משמע  מאמרים  שבכמה  ועד  זה.  לביאור 
גופא "אף שהטבע הזה במים גם כן ברא ומחודש יש מאין שהרי  במלים אלו

  –  ן"חומת אבים צבת מעצמה בלי רוח רק שטבע המים איו כ
לכאו'  ו אחר  באופן  הסברא  הרבי  מבאר  שהמים "צבו    –מדוע  זה  (לא 

אלא)   מיש",  רק "יש  הוא  ד"  מהותכי "כמו  עצם  מושלל    מצד  איו  המים 
  7שיהיו צבים כחומה"?

שבבריאת יש   הפלא  בגודל  הביאור  שלכאו'  הפלא    מאיןובפרט,  לעומת 
 יותר. הוא ביאור מובן ופשוט    –"  מיש של קרי"ס שהוא רק "יש  

 
6  " הסים  אולי  עשה  המטה  וכן  דם  עשה  דמים  ב' ו' כש  ח שהיש  הם   "

" לס  ועשה  דוגמאות  שתה  אשהיש  "ר ח יש  והס  להיות ",  שטבעם  שהמים 
ד  כמו  צבו  והולכים  יש א " הוא דוגמא לס " משכים  ועשה  שתה   ר חשהיש 

  . 40דש ת"ש. ראה לקמן הערה  בד"ה החו ". וכמש"תובטבע אחר
אלו    7 במאמרים  הביאור  האם  להשאלה  "אף   מכריח ובוגע  מ"ש  לפרש 

הזה האופים  שהטבע  מב'  בא'  מאין"  יש  ומחודש  ברא  ג"כ  קאי   –  במים  שזה 
מה   , והאם זה מתאים או לא מתאים עםשצבואו לזה    שגריםעל טבע המים  

) ב"הטבע הזה" היא למ"ש לפ"ז שם "וגרים בפשטותשהרבי מפרש "שכוותו (
 . ידראה לקמן סוף סעיף    –במורד כדרכם וטבעם"..."  
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שהביאור    שםאף  באופן    בלקו"ש  בדוחק  לפרש  אפשר  הי' 
ה מבאר יותר  שאינו סברא אחרת ממ"ש במאמרים הנ"ל אלא בז

מיש"   "יש  רק  הי'  בקרי"ס  הרבי    –מדוע  מביאור   במכתבאבל 
מאין" יש  ומחודש  נברא  ג"כ  במים  הזה  שהטבע  "אף    ,במ"ש 

של "טבע  מפורש שענין זה בא לומר שלכן בקרי"ס הי' רק שידוד  
מאין    ובזה",  שני יש  כבריאת  הביאור    –אינו  לא  שזה  וברור 

  שבהמאמרים הנ"ל. 

בפשטות   לומר  אפשר  הי'  הפלא    –ולכאו'  מדוע  הרבי  שכותב  שהסברא 
מאין כי " שבבריאת יש  איו כהפלא  קרי"ס  איו   מצד עצם מהותשל  המים 

כחומה"   צבים  שיהיו  ה"  –מושלל  במאמרים  ממ"ש  אחרת  סברא  ל  איה 
  בקרי"ס הי' רק "יש מיש":שהחידוש  אלא שבזה מבאר הביאור בזה גופא  

מיש"   "יש  דחידוש  העין  שתוכן  משמע  מה"ל  מאמרים  בכו"כ  שהרי 
היא "יש" ולא תהווה   שהשתה  שהמציאות  –ולא "יש מאין" הוא רק זה  

"יש" ולא תחדשו מעיקרו. ולפי  הם  שצבו כמו ד    המים  –מעיקרו. ובדו"ד  
שזה  מא ב   מ"ש משמע  ה"ל  החודש  מפי  מרי  האחרת,  גם  הטבע  עין ה שגם 
  ", הוא "יש" (וכבר קיים בחומת אבים).צבים"ד

שזה אפ"ל  הי'  עדיין  צבו    אבל  גופא    כדשהמים  כן    –וכחומה  זה 
  לכאו'?  מאיןותהווה    קייםלא הי'    זה", שהרי  מאיןחידוש "יש  

העין   שגם  ביאור  הרבי  מוסיף  זה  גופא    וכחומה  כד  בוצ  שהמיםועל 
 " חידוש  "מאיןאיו  כי  מהות ",  עצם  צבים    מצד  שיהיו  מושלל  איו  המים 

  כחומה", ובמילא גם זה רק חידוש "יש מיש". 

) בכלל, קשה  1כי:    –אבל וסף לזה שלכאו' דוחק לפרש כן בלקו"ש שם  
מהמים,    מושלל  איולומר שרק בגלל שהעין שהמים "יהיו צבים כחומה"  

ח ש"המים  שזה  שזה  "שב  כבר  כחומה"  צבים  העיקר  2".  יש יהיו  לפי"ז   (
העיקר   ה"ל  לפי  שהרי  הספר.  מן  שהעין  חסר  לא  צבים  הוא  שמים "יהיו 

כחומה"    מושלל  איוכחומה"   צבים  "יהיו  שמים  שהעין  אלא  מהמים, 
    –("בכח") בהמים    כבר  מצא

"אף   במ"ש  במק"א  הרבי  של  מהביאור  במיםהרי  הזה  ג"כ    שהטבע 
ומחו רק  ברא  הוא  שבקרי"ס  לא  הוא  בזה  שהביאור  ברור  מאין"  יש  דש 

  חידוש "יש מיש". 
ע'   ח"ו  שבלקו"ש  במכתבו,  הערה    90והוא  שדפס  אליומציין    28סוף   ,

  (אח"כ) באג"ק כרך י' אג' ג'קכא [ח"י כסלו, תשט"ו]. וז"ל:
טבע  אף שה: ן, וז"להערתו בשער היחוד והאמוה פרק ב' לרבו הזק"...

  .. זה במים גם כן ברא ומחודש.ה
יש   לבריאת  מקרי"ס  הק"ו  שמגדיל  הוא,  לדעתי  רבו  בדברי  והפירוש 
מאין   יש  ומחודש  ברא  הוא  במורד  גרים  להיות  המים  שטבע  באמרו  מאין 
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ואיו   בהמים  בראו)  שכבר  המצאים  הכרחי(לאחר  כל   –  בכל  טבע  ע"ד 
וכיו מקום  שתופסים  ראי' המצאים  ומביא  ישם  "ב.  שהרי  בראים    ע"ז 

בשידוד טבע  שהם צבים מעצמם בלי רוח וכמו חומת אבים ומזה ק"ו שאם 
זה   שי טבע  המשדד  דבר  צ"ל  ומחודש  ברא  כבר  שהוא  ע"י  זה  בכל 

".  לבתמידיות, עאכו"כ בהוגע לעין שהוא ברא ומחודש בטבע ראשון, וק"
 . 8עכ"ל

בהע  ע"דשזהו   הביאור  הכללות  ח"ז  בלקו"ש  לזה    שהיסוד"ל  רה 
שהפלא דקרי"ס איו כהפלא דבריאת שו"א הוא כי זה שהמים צבו כמו ד 

לגבי   כ"כ  מושלל  איו  עצמםוכחומה  שבמים  המים  ד"גרים"  הטבע  כי   ,
בהם    ותחדש   ברא "הכרחי"  זה  ואין  שבראו  לאחרי  רק  בהם  מאין  יש 

  –בעצם  
ה"קל" צד  בפירוש  הרבי  מבאר  שכאן  ב  אלא  לגבי  יש שבקרי"ס  ריאת 

עין (משא"כ בבריאת יש מאין, "  שידוד טבע שיכי בקרי"ס הי' רק    –מאין  
  ).יא", וכמו שית' לקמן סעיף  שהוא ברא ומחודש בטבע ראשון

" שהעין  הרבי  שכוות  לפרש  שאא"פ  כן  הרי,  גם  במים  הזה  שהטבע 
גרים הכרחי במים) בא לומר    ין הטבע שהמיםיש מאין" (שא   ברא ומחודש

ד"   כמו  ש"צבו  זה  ו  כבר  מצאשלכן  עכ"פ),  ("בכח"  במילא  ב"המים" 
שהרי כותב ברור   –איו כבריאת יש מאין    ובזה",  מישוא רק "יש  החידוש ה

של "טבע   שידוד  רק  הי'  בקרי"ס  שלכן  לומר  בא  זה  איו   ובזה",  שישעין 
  כבריאת יש מאין.

: זה שהפלא דקרי"ס איו כהפלא דבריאת שו"א הוא  ת אחרותובאותיו
  משדדאיו חידוש ממש אלא כי הטבע שהוא    שתחדש  הדברלא כי בקרי"ס 
  .כ"כ  איו טבע חזק
ממ"ש במאמרים ה"ל שהצד    אחר  ביאורשמ"ש כאן הוא אכן  ומצא,  

הוא   ה"קל" בקרי"ס  שהחידוש  זה  הוא  שו"א  בריאת  לגבי  דקרי"ס  בהפלא 
  מיש".    רק "יש

הפלא  מדוע  ח"ז  שבלקו"ש  הביאור  כוות  שגם  לומר  מסתבר  (ועפי"ז 
שבזה גופא מבאר מדוע   של קרי"ס איו כהפלא שבבריאה יש מאין, היא לא

  החידוש בקרי"ס הי' רק "יש מיש", אלא זה אכן ביאור אחר).
  והדרא שאלותיו ה"ל לדוכתי'.

   

 
  ומסיים שם:   8
ג' " עמוד  "ב  דף  מפאריטש  הלל  ר'  כו'  להרה"צ  הרמון  מפלח  ג"כ  ולהעיר 

  .".קצת, וי"ל שפירש באופן אחר
 מ"ש בזה.   יגוראה לקמן סעיף  
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  ה"ז כאן באופן מפרש דברי אד  הרביובאמת, השאלה אינה מדוע   
המאמרים   בכל  כהביאור  דלא  הרבי    –הנ"ל  מ"ש  לפי  שהרי 

 " שם  (בלקו"ש  הזהבפשטותשכוונתו  ב"הטבע  לטבע  ""  )  היא 
כללות   להעמיס  קשה  בקרי"ס),  שנוצר  ד"נצבים"  (ולא  ד"נגרים" 

הנ"ל שבמאמרים  מיש",    , הביאור  "יש  חידוש  אלא  אינו  שקרי"ס 
ה  מסתפק כאן בביאור ז  "זאדה אלא מדוע אין    –בדברי אדה"ז כאן  

מאין יש  דבריאת  כהפלא  אינו  דקרי"ס  כהביאור    שהפלא 
 ? במאמרים

ש זה  באמת,  ודלא    מפרש  הרביוהה,  ה"ל,  באופן  כאן  אדה"ז  דברי 
איו שאלה בכלל. שהרי לפי מ"ש הרבי בלקו"ש    –כהביאור בכל המאמרים  

 וגרים "", היא למ"ש לפ"ז שם  ) ב"הטבע הזה בפשטות שכוותו (ח"ז שם "
יש  ומחודש  "ברא  שהוא  אומר,  הוא  זה  טבע  ועל  וטבעם".  כדרכם  במורד 

  המאמרים ה"ל:קשה להעמיס כאן הביאור של    –מאין""  
ד" לטבע  הוא  הזה"  ב"הטבע  הכווה  לבאר  צביםדאם  מקום  יש   ,"

דקרי"ס   שבס  המאמרים  בכל  מ"ש  ע"ד  כאן  אדה"ז  בדברי  הפירוש  כללות 
וכחומה    צבושהמים   חידושכד  הי'  "יש  מאין"יש    לא  אלא   –"  מיש" 

ד" "צביםשהטבע  [כבר]  ג"כ  הוא  יש"  ומחודש  חומת    ברא  שהרי  מאין 
יש   ולכן "בריאת  רוח",  בלי  צבת  יותר  מאיןאבים  גדול  ופלא  הפלא  הוא   "

"ע הלל  הר"ר  מפרש  שכן  (וראה  דקרי"ס  וכדלקמן  מפאריטש  מהפלא   ,
  . )יגסעיף  

איו מובן איך   –"  גריםאבל לפי הפירוש ש"הטבע הזה" הוא הטבע ד"
יש מאין"    אף שהטבע הזה במים גם כן ברא ומחודשאפשר לפרש המשפט "

  שזה בא לומר שהחידוש של קרי"ס איו אלא "יש מיש". 
יש   אף שהטבע הזה במים גם כן ברא ומחודש[ואף שאפ"ל שהמשפט "

על המים    וספת" איו אלא בריאה  גריםד"  אכן אומר שהטבע  עצמו  מאין"
בזה גופא הוא לבאר מדוע זה שהמים צבו כמו ד וכחומה    שהכווהאלא    –

בסעיף   וכ"ל  מיש",  "יש  חידוש  אלא  העיקר    –  באיו  דאם  דוחק,  זה  הרי 
אלא  איו  שקרי"ס  הוא  "יש    כאן  מן    –"  מיש חידוש  חסר  ה"עיקר  הרי 

הרי   –. משא"כ לפי ביאורי הרבי  בפירושהספר" והי' לו לומר (לפחות גם) זה  
במלים " שאומר  ומחודשמה  ברא  כן  גם  במים  הזה  שהטבע  מאין"    אף  יש 

  כאן, וכדלקמן].   העיקר  הואעצמו  
 במים גם כן ברא ומחודש ברי אדה"ז "אף שהטבע הזה  הרי, שכללות ד

כאן)   היחוה"א  בשער  הביאור  (וכללות  מאין"  הפירוש    –יש    הפשוטלפי 
דגרים   הטבע  על  קאי  הזה"  שהרבי   –ש"הטבע  כפי  רק  ביותר  מובים 

  מבארם, וזה גופא ההכרח לבארם כך. וכמו שית' לקמן. 
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בזה   העין  עומק  מהו  היא,  באמת  השאלה  כ"ז,  איו    שאדה"זולפי 
אי דקרי"ס  שהפלא  זה  בביאור  מאין  מסתפק  יש  דבריאת  כהפלא    –ו 

  , כי קרי"ס הוא רק "יש מיש", כהביאור בכל מאמרים ה"ל?בפשטות

הק"ו ש"מוכיח"    כאן, כבסיס של  בזה:  הצורך בפעולה  והביאור 
יש   תמידית נוגע לא רק    של הכח הפועל בבריאת  מאין מקרי"ס, 

בקרי"ס שזה רק "יש מיש" (שכשלעצמו אינו מצריך  שצד ה"קל"  
תמי  ה"פעולה  שבענין  אלא  בקרי"ס  פלאדית),  שהי'    שהצריך " 

זה  תמידית   פעולה פלא  דוגמת  לעומת  "קל"  צד  בו  יש  גופא,   ,
  שבבריאת יש מאין. וכדלקמן. 

  בפשטות:   –  והביאור בזה
בשביל השאלה מדוע אמר הלשון "קשה" דוקא    –בכל מאמרים ה"ל  

"א אמר  מדוע  או  וארץ  שמים  לבריאת  בוגע  ולא  לקרי"ס  ה"א  בוגע  כי 
וארץ")  שמים  בראתי  ולא "אשר  מאמ"צ"  הוצאתיך  לבאר    –  אשר  רק  וגע 

דקרי"ס   הס  כולל  דיצי"מ  הסים  דכל  הפלא  דבריאת    איומדוע  כהפלא 
פשוטוהביאור  .  שו"א הוא  "יש    :בזה  בגדר  רק  שהי'  הסים  שבכל  שהפלא 

  ". מאיןמיש" איו כהפלא דבריאת שו"א שהוא "יש  
היחוה"א בשער  כאן  דאבל  שהפלא  הביאור  הרי  כהפלא ,  איו  קרי"ס 

(למאמיים ש"מוכיח"  הק"ו  של  כבסיס  בא  גופא,  שו"א,  הצורך )  9דבריאת 
שאם בוגע לקרי"ס זה    –של הכח הפועל בבריאת יש מאין    בפעולה תמידית

הוצרך להיות הרי עאכו"כ בוגע ל"בריאת יש מאין". ולעין זה וגע לא רק  
זה הי' רק "יש מיש", אלא גם מה שאדה"ז  ש  קרי"סשב צד ה"קל" בה"פלא"  

וכו'"  מאין  ברא ומחודש יש  כן  גם  הזה במים  שהטבע  במ"ש "אף  ,  10מבאר 
  וכדלקמן. גופא,    מידיתת   הפעולה  שהצריךשזה צד "קל" בעין ה"פלא" 

כמקור למה שת'   לשער היחוה"א פ"בומה שבכמה מאמרים מצייים  
ו מיש",  "יש  חידוש  אלא  איו  שקרי"ס  בסעיף  שם  ששאלו  י"ל    –  אכמו 

דקרי"ס   שהחידוש  (גם)  כאן  מפורש  אכן  הרי  כי  חידוש   איובפשטות, 

 
וכמו שהרבי מעיר ב"שיעורים בספר התיא" שהמשל דקי"ס באמת "אין   9

התורה   ומופתי  ובאותות  פרטית  בהשגחה  הכופרים  להמיים  מכוון  שהרי   –זה 
  .  . להד"ם  עצומה אומרים  קושיא  מסולקת  אצל   ורה,לכא  בזה  ודוקא 

מ  דאין  המאמיים  כו'  לדמות  אוש  למעשה  וארץ  שמים  עושה  ה'   –עשה 
עצמאים   מעשיו  שלכן  אפ"ל  ים   לגמרידלכאורה  שקריעת  אלא  שבראם,  אחרי 

 ' כו', מוכיחה שאיו כן". עכ"ל.ה סוף שהוליך  
שבין   10 בהפלא  החילוק  לבאר  באים  ה"ל  במאמרים  אחר:  בסגון  או 

(שהחילוק בזה הוא אשר בריאת שו"א הוא  וארץ  שמים את הסים דיצי"מ לברי
"יש מאין", שהוא פלא גדול בהרבה מכל היסים שהוא רק חידוש "יש מיש"). 

לעין ה"צורך" שהכח האלקי הפועל   –אבל כאן בשער היחוה"א בא לבאר מדוע  
תמיד   זאת  לפעול  ימשיך  של "בריאת    –הפלא  בהחידוש   גופא"  מאין  ישהפלא 

 " שעשה בקרי"ס שהמים צבו כמו ד וכחומה. יותר מה"פלא  הוא גדול 
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"יש   איו  מאיןובריאת  גופא  קרי"ס  אם  רק  שייכת  כאן  השקו"ט  וכל   ,"
מאין",   יש  ברא    –"בריאת  כן  גם  במים  הזה  שהטבע  "אף  במ"ש  אבל 

אדה"ז  ומחודש   אומר  וכו'"  מאין  למה    יותריש  דוקא  וגע  וזה  מזה, 
  .11שמתבאר כאן בשער היחוה"א 

הפירוש בדברי רבו לדעתי וכדמשמע בלשון הרבי גופא במכתב ה"ל: " 
הק"והוא,   להיות    שמגדיל  המים  שטבע  באמרו  מאין  יש  לבריאת  מקרי"ס 

בלי הוספה זו   ם...". הייו, שאכן גגרים במורד הוא ברא ומחודש יש מאין
ק"ו.   יש  וכו'"  מאין  יש  ומחודש  ברא  כן  גם  במים  הזה  שהטבע  "אף  של 

" אלא רק "יש  מאיןחידוש ובריאת "יש    איוובפשטות, כי החידוש דקרי"ס  
מאין   יש  ומחודש  ברא  כן  גם  במים  הזה  שהטבע  שבמ"ש "אף  אלא  מיש". 

גופא יש צד    תתמידי   הפעולה  שהצריךהק"ו", שבעין ה"פלא"    מגדילוכו'" "
    "קל" בקרי"ס. 

דהה, מעשה שהוא רק "יש מיש" בכלל איו צריך פעולה תמידית כלל  
יש    – שהוא  ותחבולותיו  אוש  ל"מעשה  בוגע  כאן  היחוה"א  בשער  כמ"ש 

מיש רק שמשה הצורה והתמוה מתמות חתיכת כסף לתמות כלי", ופשוט  
  "מ רף". וכן מבואר בכוצש"כאשר יצא לצורף כלי שוב אין הכלי צריך לידי ה

שאיו   12בדא"ח למדות  שכל  כמו  עו"ע  דהשתלשלות  מיש"  ל"יש  בוגע  אפי' 
תמידית  התחדשות  ה"ז  .  צריך  תמידית  פעולה  להיות  הוצרך  שבקרי"ס  וזה 

  .היפך הטבע  סירק מכיון שעשה כאן עין  
 

בהשקפה   11 ראה  מאמרים  שבכמה  שם  ששאלו  מה  יתבאר  ועד"ז 
גופא הראשוה   אלו  יש   שבמלים  ומחודש  ברא  כן  גם  במים  הזה  שהטבע  "אף 

כן"   איו  המים  שטבע  רק  רוח  בלי  מעצמה  צבת  אבים  חומת  שהרי   –מאין 
דקרי"  שהפלא  הביאור  "מוח  אלא  איו  יש   שלכן",  מישיש  ס  דבריאת  הפלא 

 .ידמאין הוא "הפלא ופלא יותר מקי"ס". ראה לקמן סעיף  
אמם גם זה ולדוגמא בד"ה ועתה יגדל א עת"ר (ספה"מ עת"ר ע' תכ): "   12
ולהחיותובהכר להותו  בהיש  תמיד  צ"ל  שהאין  לומר  ת  .ח  שהתהוות דהה  "ל 

התחדשות בבחי'  הוא  מאין  דבר,   היש  שמלא  דבר,  מלא  דבר  שתחדש  ["מה 
מה  ההתחדשות,  וזהו"ע  המציאות.  שהוא  הדבר  ותהווה  עשה  האין,  שהוא 

דבר"] מלא  דבר  שמתחדש  שתחדש  דבר  תמיד   ,וכל  צ"ל  המחדש  כח  הרי 
היות אין הי' חוזר ל , ואם יופסק כרגע , זאת צ"ל האין תמיד בהישול , בהמתחדש

עו"ע  ס. ואפ להשתל'  דומה  העילה  ,ואיו  יופסק  אם  שאר   ,שאפי'  הי'  מ"מ 
בשלימות ומדות  .העלול  בשכל  עד"מ  המדה  , וכמו  את  מוליד  שהשכל   ,שלאחר 
השכל שארת  ,מ"מ  ,ושכח  המדה  תעלם  ,הרי  המדה  שחיות  שבעת   , רק 

אז תעלם   אך כשפסק השכל  . .,  אז יש חיות בהמדה   ,שמאירים המוחין בגילוי
שאר קיים  , החיות ואיו מאיר בהמדה והייו מפי שהוא יש   ,מ"מ הרי המדה 

כלל  ,מיש חדש  דבר  בהעילה  ,ואיו  כלול  הי'  אל   ,שכבר  מהעלם  שתגלה  רק 
העילה  ,הגילוי בלא  להיות  אפשר  מאין  כמשא"   . לכן  שהוא   ביש  מאחר 

 . יות אין ואפסהי' חוזר לה  ,ואם הי' פסק  ,צ"ל כח המחדש תמיד  ,בהתחדשות
אבן מזריקת  ידוע  ע"ז  מלמטלמ"ע  , והמשל  אותו  טבעו  ,כשזורקין  היפך    , שהוא 

בה חדש  דבר  כ   ,והוא  זמן לכן  למעלה  ל  ושאו  הזורק  עולה  , שכח   , ה"ה 
הזורק כח  בטבעו  ,וכשמסתלק  למטה  יורד  ואיןיו  כוכמו"   .ה"ה  ביש  גם    ,בן 

ואם ח"ו יסתלק   ,מוכרח שהאין יקיים מציאותו   , דמאחר שהיש תחדש מהאין
 .". עכ"ל. יחזור למהותו הראשון להיות אין ואפס  ,ממו
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שאדה"ז "הוא    וזהו  מאין  יש  שבריאה  כאן  יותר  מדגיש  גדול  פלא 
סוף ים  הלילה ד"ע  מקריעת  כל  עזה  קדים  ברוח  הים  את  ה'  שהוליך  מ 

היו  כרגע  הרוח  את  ה'  הפסיק  ואילו  וכחומה  ד  כמו  וצבו  המים  ויבקעו 
  .  . ספק  בלי  כחומה  קמו  ולא  וטבעם  כדרכם  במורד  ויגרים  חוזרים  המים 

מאין יש  בבריאת  וק"ו  יותר    וכ"ש  ופלא  והפלא  מהטבע  למעלה  שהיא 
מן הברא ח"ו ישוב הברא  קו' כח הבורא  עאכ"ו שבהסתל   מקריעת ים סוף

להחיותו  תמיד  בפעל  הפועל  כח  להיות  צריך  אלא  ממש  ואפס  לאין 
  ולקיימו". 

חוכה  ר  ת"ר  ד"ה  ובראשם  מאמרים  בכו"כ  שת'  כפי  הרי  דלכאו', 
הידוע תמ13תרמ"ג  בהתחדשות  ה"צורך"  בעצם  ,  תלוי  הבריאה  של  ידית 

גודל  "מאין"יש    –מעיקרו    דבר  תחדשש  –הדבר   כלל  להזכיר  ובלי    הפלא, 
שבדבר. הייו, שעצם הדבר שתהווה כאן דבר מלא דבר, יש מאין, "מחייב"  

קשר   ובלי  תמיד  לחדשו  ימשיך  המחדשו  שכח  שכל)  שבדבר.    בפלא(עפ"י 
  ומדוע מדגיש כאן גודל הפלא שבדבר?

תלוי    בזההתהוות יש מאין הוא אכן פלא גדול יותר, אבל לא  אע"פ ש(ד
תמידי  ה"צורך" "יש  בפעולה  כאן  שתחדש  הדבר  בעצם  אלא  לכאו',  ת, 

  . ) "מאין
  אף שהטבע הזה במים גם כן ברא ומחודש [אפילו אם פרש שבמשפט " 

וכו'"   מאין  מיש"    –יש  "יש  אלא  איו  דקרי"ס  שהחידוש  לבאר  בא  גופא, 

 
  מ: - וז"ל בסה"מ תרמ"ג ע' לט  13
דהה " הוא  העין  השמים   וביאור  שהתהוות  עשו  שמים  ה'  בדבר  כתיב 

עשה השמים וכתי' לעולם ה' דברך   מזהי רקיע  יההוא מדבר הוי' שהוא המא'  
בהשמי  תמיד  צ"ל  הוי'  שדבר  בשמים  הי צב  ואם  ממו    ' ם  הי' כ מסתלק  רגע 
השמים   מציאות  הי'  ולא  ואפס  אין  הכח כ עשה  וברא  ברא  בכל  הוא  וכן  לל 

הד אותי'  דהייו  ואם אלקי  בהברא  תמיד  להיות  מוכרח  אותן  המהו'  בור 
מהברא ואפס  אין  יהי'  ח"ו  העולמות   . יסתלק  התהוות  דהה  העין  וביאור 

ומן שאו רואים כאשר יוצא לצורף הכלי א"ס איו כמו כלי העשה ע"י האאומ
והו  ממה  מסולק'  האומן  ידי  כאשר  גם  בקיומה  הכלי  לא מ  אהרי  שהאומן  פי 

עצם ישות הדבר שעשה ממה הכלי כ"א לקח עד"מ חתיכת עץ וחידש דבר בגוף  
במה  בה  חידש  ולא  ג"כ  מקודם  יש  מציאות  שהי'  וכדומה  וזהב  כסף  מתכת  או 

בציור כלי אבל בעצם היש לא   ואי' גולם ועכשיו הכלי רק מה שתחלה ה  אה שעש 
גם   ואם  דבר  יש  החידש  מאיזה  ה"ה  כו'  הזהב  על  או  הכסף  על  כו'וסיף   אחר 

שלא חידש דבר בהעצם לכן יכול להיות הכלי בלא האומן כמו שהי' היש   ומפי
י שהן  העולמות  בהתהוות  ה'  מעשה  אמם  הכלי  ממה  שעשה  קודם   ש קיים 

היש   ,מאין קודם    דמציאת  הי'  שלא  מה  גמורה  התחדשות  .  הוא  יש .  בריאה 
החוקרים  גם  דהה  בעיקרה  גמורה  התחדשות  הוא  היש  שמציאות  הוא  מאין 

והייו  מודים   מזה  גדול  מאין  יש  ברי'  לך  אין  הרוחי  מן  הגשמי  דהתהו' 
וע"פ ה"ל יובן איך שהאין המהווה את היש מוכרח . .  שתהווה דבר מלא דבר  

ד  בהיש  א"ח מאלהיות  קודם  הי'  שלא  חדש  דבר  הוא  היש  דמציאות  "ל אא   כ ר 
חכ קיומו כ"א   ואם מסתלק  מצא בו  מקורו  אי"אשר  ויהי'  מציאותו  יתבטל  ן ו 

  ...".ואפס
 שהובא עוד ממאמר זה. טוראה גם לקמן סעיף  
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 ג ובסעיף  ביאת יש מאין, וכהביאור בהמאמרים, וכ"ל בסעיף איו כבר ובזה
לא    – זה  בריאת    מודגשהרי  ש(לכן)  רק  הוא  כאן  שמודגש  ומה  (עכ"פ),  כאן 

  ביאור הק"ו.   וזהו,  14יותר מקרי"ס   ופלא גדול  הפלאיש מאין הוא  
סעיף   לעיל  ת'  כבר  אופן,  שבכל  שעפ"י    באלא,  מ"ש  שהרבי  מ"ש  שם 

מאין"  הזה  שהטבע"אף   יש  ומחודש  ברא  כן  גם  הטבע    במים  על  קאי 
שבזה    –ד"גרים"   ה"קל"מובן,  בצד  אחר  ביאור  אדה"ז  שבפלא   מבאר 

  , לא זה שהחידוש בקרי"ס איו אלא "יש מיש"]. דקרי"ס לגבי בריאת שו"א
פשוט הוא  הביאור  תמידית    –  אלא  בהתחדשות  הצורך  אם  שאף 

מאין יש  מאין    בבריאת  יש  דבר  מהות  שתחדש  הדבר  עצם  מצד  (גם)  הוא 
, והרי מקרי"סשלא הי' קודם כלל, אבל בדו"ד שרוצים להוכיח א"ז בק"ו  

יכול להיות    זההרי רק    –" שבזה  פלא הוא (רק) בגלל ה"  בקרי"סהצורך לזה  
יות פעולה תמידית "כ"ש  הוצרך להדקרי"ס    בהפלאהבסיס של הק"ו: שאם  
מקריעת ים  שהיא למעלה מהטבע והפלא ופלא יותר  וק"ו בבריאת יש מאין  

  סוף". 
מאין  יש  ומחודש  ברא  כן  גם  במים  הזה  שהטבע  אדה"ז "אף  ובמ"ש 

, יש בו תמידית  פעולה  שהצריך" שהי' בקרי"ס  פלאוכו'" מבאר, שבעין ה"
  . ייש מאין. וכדלקמן סעיף    צד "קל" לעומת דוגמת פלא הזה שבבריאת

   

 
מיש" וזה "יש מאין", שזה "יש    מכיוןדזה שבמאמרים אלו מדגישים ש(  14

מובן, כי זה מה שוגע שם בשביל השאלה מדוע   –יותר מזה    פלא גדולולכן) זה  
אמר הלשון "קשה" דוקא בוגע לקרי"ס ולא בוגע לבריאת שמים וארץ שהוא 

הוצאתיך   גדול "  פלא" אשר  ה"א  "אכי  אמר  מדוע  השאלה  בשביל  או  יותר, 
שמים בראתי  "אשר  ולא  שה  מאמ"צ"  "וארץ"  וכדלקמן   גדול"  פלאוא  יותר, 

  בפים.
ה"צורך" ע"ד  כלל  מדובר  לא  לא  (ושם  זה  שעין  וכו'.  תמידית  בפעולה 

במאמרים אלו כללים כל הסים של   –מוזכר כלל בכל מאמרים ה"ל. ואדרבה  
סים  שפעל  האלקי  כח  של  תמידית"  ד"פעולה  העין  שבוגע  אף  ביחד,  יצי"מ 

. כי במאמרים אלו מה שוגע הוא 19לקמן בהערה  סים, וכדאלו יש הבדל בין ה
השווה  שהם "יש    הצד  הסים  שו"א מיששבכל  דבריאת  כהפלא  אים  שבזה   ,"

  שהוא "יש מאין"). 
עין   –  לעיובן מה וגע החילוק בה"פלא" שבזה בוגע אבל לכאו' איו מו

 ית, והק"ו מקרי"ס וכו'.בפעולה תמיד ה"צורך"
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וביאור הענין: דהנה בזה גופא שבהפלא דקרי"ס הוצרך להיות  
  חדשה ) שנוצר "טבע  1פעולה תמידית אפשר ללמוד בב' אופנים:  

יש   "בריאת  כמו  זה  שאין  דאף  ד"נצבים".  הטבע  " מאיןבמים", 
מעיקרו   דבר  שב"יש  שממשנתחדש  מכיון  אבל  דבר,  מלא  דבר   ,

" זה נחשב שנוצר    ", הריפלאמיש" גופא הנה יצירת דבר זה הוא 
"בריאת יש מאין", וזה מצריך פעולה תמידית. שזהו    ע"ד  חדשדבר  

  בפלח הרימון. מפאריטשהביאור של הר"ר הלל ע"ה  

  וביאור העין: 
תמידי גופא שבהפלא דקרי"ס הוצרך להיות פעולה  ת אפשר  דהה בזה 

  ללמוד בב' אופים.
בקרי1 תמידית"  ב"פעולה  שהצורך  ללמוד  אפשר  א'  אופן  כי  )  הוא  "ס 
. דאף שאין זה כמו "בריאת יש מאין" שתחדש דבר מעיקרו  חדש   דבר  וצר

ממש, דבר מלא דבר, אבל מכיון שב"יש מיש" גופא הה יצירת דבר זה הוא  
דבר  פלא" שוצר  חשב  זה  הרי  מאי  "בריאת  ע"ד  חדש ",  מצריך  יש  וזה  ן", 

  פעולה תמידית.
ע"ה   הלל  הר"ר  של  הביאור  שזהו  הרימון   טשמפארי וראה  בפלח 

ע'   ח"ז  בלקו"ש  מציין  הרבי  אליו  המאמר  [שזהו  ואילך  ב  ב,    189בראשית 
  שם ובמכתבו ה"ל]:  10הערה  

היש  בחי'  כי  כלל  מהות  התהוות  איו  ליש  מיש  התהוות  בחי'  "...הה 
כ לפעול  יוכל  את  לא  שעושה  הצורף  למשל  כמו  המהות.  התהוות  בחי'  לל 

ם שאיו פועל מהות הכסף רק להאריכו או הכלי מחתיכת כסף הה או רואי
לקצרו או לעשות בו חלל שזהו איו עשיות מהות רק העדר המהות כי מהות  
לפי   ההתפשטות שיתפשט  את  מודד  לכן  כלי  מדה של  בלי  מתפשטת  הגולמי 

ז עשה ממילא הציור בכלי כו'. וכן הכותב אותיות על  האות אצל הכלי ועי"
ח דבר  עושה  שאיו  לבן  דיו ייר  ע"י  הייר  לבוית  מגביל  רק  כלל  דש 

העדר  בחי'  רק  עושה  שאיו  ומצא  האותיות  ציור  עשה  וממילא  וסממים 
שזהו   ידוע  והה  כו'.  האותיות  עשה  ובמילא  הייר  בלבוית  ההתפשטות 

הפרש שיש  גדול  שהתהוות    כלל  ההעדר,  להתהוות  המהות  התהוות  בין 
יוכ  הה  הציור  שהו"ע  וההגבלה  הפועל,  ההעדר  כח  בלעדי  להתקיים  ל 

הפועל   כח  בלעדי  א'  רגע  אפי'  להתקיים  יוכל  לא  המהות  התהוות  משא"כ 
חדשה   טבע  שפעל  קי"ס  בעת  שהי'  קדים  ברוח  רואים  שאו  וכמו  כו',  אותו 

תיכף שסתלק רוח הקדים מיד חזרו המים    במים להיות צב כמו ד כו', לכן
מגב יורדים  להיות  הראשוה  וטבעם  רואים  לאיתם  או  וכן  כו',  למוך  וה 

השכל   מחמת  בלב  מדות  וולדים  משכים  כאשר  כמו  עו"ע  בהתהוות  אפי' 
המולידם שאז ולדים מדות חדשים היפוך טבעו כי טבע המדות לאהוב א"ע  

להכריח א"ע שיאהוב דבר אשר ראוי להיות  ולשוא לזולתו וע"י השכל יוכל  
כו' אליו  מגד  שהעין  אע"פ  השכל  מצד  כאשר  כן  שתיכף  רואים  או  הה   .
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לטבעו   ויחזור  המדה  ג"כ  תתבטל  אז  המדה  את  המחייב  השכל  יסתלק 
כו' א"ע  לאהוב  התפלה  15הראשון  שבעת  אלקות  גילוי  בבחי'  עד"ד  וכמו   ,

א הה  טבעו  היפך  הוי'  את  לאהוב  התפלה  שיתפעל  שאחר  רואים  ו 
  בהסתלקות המוחין חוזר ויעור בתאוות פשו כו'". עכ"ל. 

רי רואים שקודת הביאור שלו במה תלוי "פעולה התמידית" של כח ה
דבר. דב"משל הצורף שעושה  מהות    הוא, האם היתה כאן התהוות  –הפועל  

"התהוות רק  כאן  שהיתה  לבן",  ייר  על  אותיות  הכותב  וכן   .  . הכלי    את 
התהוות  ההעדר משא"כ  הפועל,  כח  בלעדי  להתקיים  "יוכל  לא    המהות", 

  אפי' רגע א' בלעדי כח הפועל אותו כו'".  יוכל להתקיים
טבעו"   ד"היפך  העין  את  בהדוגמאות  שמביא  רואים   –וזה  או  "וכן 

השכל   מחמת  בלב  מדות  וולדים  משכים  כאשר  כמו  עו"ע  בהתהוות  אפי' 
כי טבע המדות לאהוב א"ע    היפוך טבעוחדשים  המולידם שאז ולדים מדות  

יח א"ע שיאהוב דבר אשר ראוי להיות  ולשוא לזולתו וע"י השכל יוכל להכר
כאשר   שתיכף  רואים  או  הה  כו'.  אליו  מגד  שהעין  אע"פ  השכל  מצד  כן 
לטבעו   ויחזור  המדה  ג"כ  תתבטל  אז  המדה  את  המחייב  השכל  יסתלק 

עד וכמו  כו',  א"ע  לאהוב  התפלה  הראשון  שבעת  אלקות  גילוי  בבחי'  "ד 
הוי'   את  לאהוב  טבעושיתפעל  רו  היפך  או  התפלה  הה  שאחר  אים 

הרי זה גופא רק כי בזה   –בהסתלקות המוחין חוזר ויעור בתאוות פשו כו'"  
הדבר " חשב  עו"ע"  בהתהוות  מתי "אפי'    חידושהמהות",    התהוותמבואר 

הו  –דבר   טבעו"  "היפך  שהוא  דבר  חידוש  שהתהוות  כאשר    –א  "כמו 
מדות   ולדים  שאז  המולידם  השכל  מחמת  בלב  מדות  וולדים  משכים 

  . 16חדשים היפוך טבעו"

 
כאשר   15 שתיכף  רואים  "או  מהשכל  הולדות  מדות  שבכל  מבואר  כאן 

הולדות   יסתלק השכל המחייב את המדה אז תתבטל ג"כ המדה" (לפי שהמדות 
דא"ח,  מאמרי  בריבוי  אבל  טבעו").  היפך  חדשים  ה"ה "מדות  בכלל,  השכל,  מן 

, מבואר שבעו"ע דשכל ומדות לא 12כמו בד"ה ועתה יגדל א עת"ר שעתק לעיל  
המשך פעולת השכל תמיד אלא גם בהסתלק השכל המחייב את המדה היא צ"ל  

  שארת, רק בלי חיות וכו'. 
דמציאת היש הוא התחדשות גמורה וכמ"ש גם בד"ה "ח תרמ"ג ה"ל: "

השתלש בין  ההפרש  דזהו  קודם  הי'  שלא  מאין מה  יש  לבריאה  ועלול  עילה   '
מ  אין  העלול  מציאות  כשתגלה  ועלול  עילה  כאן דהשתלשלות  מתחדש  ציאו' 

שת  ומה  ג"כ  במקורו  במציאתו  שהוא  כמו  הי'  וכבר  רק   חדש בעיקרו  הוא  כאן 
קודם  הי'  המדה  דמציאות  ומדות  שכל  וכמו  הגילוי  אל  מההעלם  שתגלה  מה 

וכש כ"כ  רגשת  היתה  שלא  אלא  ג"כ  ב בשכל  מן מבא  שתגל'  זהו  שבלב  דה 
כו בלב  גילוי  לידי  בשכל  שהי'  שתחדש   'ההעלם  לא  כו'   אבל  בעיקרו  הדבר 

 ...". משא"כ בריאה יש מאין הוא שמציאות היש הוא התחדשות גמורה בעיקרה
הערה    16 ה"ל  א עת"ר  יגדל  ועתה  גם מ"ש בד"ה  גע להמשל בו  12וראה 
שהוא   ,כשזורקין אותו מלמטלמ"ע  ,והמשל ע"ז ידוע מזריקת אבןקת אבן "דזרי

טבעו בה  ,היפך  חדש  דבר  כ  ,והוא  זמן לכן  למעלה  ל  ושאו  הזורק  ה"ה   ,שכח 
שהעין ד"היפך טבעו"   –"  ה"ה יורד למטה בטבעו  ,וכשמסתלק כח הזורק  ,עולה

 ק כדי שיעלה. הזור צ"ל תמיד כח  ולכןבה",    חדש  דברמורה ש"הוא  
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הוא   תמיד  הפועל  כח  שצ"ל  זה  דבר  שתהווהאבל    בריאה ע"ד  ,  מהות 
דבר   שכל  מאין.  הפועל  שתחדשיש  כח  כח   ע"י  בלי  להתקיים  יכול  איו 

  הפועל.
  גופא:   בוגע לקרי"ס  וזהו גם הביאור שלו

לא יוכל להתקיים אפי' רגע א' בלעדי כח הפועל אותו   התהוות המהות"
  שפעל טבע חדשה במיםשאו רואים ברוח קדים שהי' בעת קי"ס    וכמוכו',  

כו',   ד  כמו  צב  המים    לכןלהיות  חזרו  מיד  הקדים  רוח  שסתלק  תיכף 
  לאיתם וטבעם הראשוה להיות יורדים מגבוה למוך כו'".

  היפךע לקרי"ס איו מזכיר בכלל שכח הפועל פעל "ך, שבוגועד כדי כ
ש"פעל  טבע מה  אלא  המים,  מה  חדשה  טבע"  כאן  העיקר  שאין  הייו,   ."

במים, הטבע "להיות    חדשה  טבע  שוצרהמים, אלא  גד טבע  שהמים צבו  
  כמו ד".  צב

לבריאת   מקרי"ס  הק"ו  את  ה"ל  עפ"י  לבאר  ממשיך  העין,  (ובהמשך 
  ).יג  ב"אופן אחר קצת" מביאור הרבי, וכדלקמן סעיףו', שזה  יש מאין וכ

יוצא   זה  ביאור  הוא  1ולפי  בקרי"ס  שה"פלא"    חדשה טבע    ביצירת) 
) מה שהצריך פעולה תמידית  2יש מאין".    בריאתבמים, שזהו ע"ד הפלא ב"

  היתה בס).   שיצירתו(  חדשו הוא  שפעל על יד הדברשל כח הפועל הוא כי  
שה"ולפי להיות  יכול  הראשון    עצמו"  ס "ז,  ברגע  רק  הי'  בקרי"ס 

בהמים ד"צבים"  חדשה  טבע  כל  17כשוצר  תמידית  פעולה  שהוצרך  וזה   .
ע"י כח הפועל, וכל התהוות דבר איו   תחדשהלילה הוא כי בפועל טבע זה  
  יכול להתקיים ללא כח הפועל.

שונים  ההבדל בין הנסים הכו"כ שיחות מבאר  ) ביאור הרבי: ב2 
דקרי"סביצי"מ,   הנס  זה  כולל  בהנס  הצורך  שבגמר  נסים  שיש   ,

צורך   הי'  בהנס  הצורך  שבגמר  נסים  ויש  ממילא,  בדרך  נתבטל 
", להחזיר את המצב לקדמותו. והמובן  נסבפעולה מיוחדת, ועד ל"

פי'  מצב חדש, א  שנתהווהמשיחות אלו בנוגע לעניננו: עצם הדבר  
צריך פעולה תמידית, אלא אם  , לא מהטבע   נגדתו היתה  אם יציר
ניסי    נמשךהמצב   הטבע להיות  "פעולה  נגד  צ"ל  כמובן  שאז   ,
  " של הכח האלקי להפעיל את הנס. נמשכת

הצורך  2 שסיבת  מובן  כדלקמן,  בלקו"ש,  הרבי  של  ביאור  לפי  אבל   (
משך    הלילה  ל ככי    –בקרי"ס בפעולה תמידית כל הלילה היא פשוטה ביותר  

, ופשוט ש"ס" צריך ס גד הטבעהמצב שהמים צבו כמו ד וכחומה להיות  
היתה "ס",    יצירתומצב כזה שרק    –ואדרבה    (גם בגלוי) כח אלקי להפעילו.
  צריך פעולה תמידית.   לא  –וה"ס" עצמו לא משך אח"כ  

 
 ובמה שסמן שם.  19ראה לקמן הערה    17
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השוים  הסים  בין  ההבדל  בביאור  שיחות  בכו"כ  ממ"ש  מובן  שזה 
, שיש סים שבגמר הצורך בהס זה תבטל בדרך הס דקרי"ס  כוללמ,  ביצי"

ועד  מיוחדת,  בפעולה  צורך  הי'  בהס  הצורך  שבגמר  סים  ויש  ממילא, 
  ", להחזיר את המצב לקדמותו. סל"

  ואילך:  89ראה לדוגמא לקו"ש ח"ו ע'  
זייען  יצי"מ]  מיט  פארבודן  זייען  ווָאס  די  אין  [אויך  סים  "אין 

  סוגים:צוויי    פַארַאן
ווי דער פַאל   –געווען די פריערדיקע טבע    משה(א) ווָאס דער ס הָאט  

געבליבן  הַאט  די  איז  הס,  לאחרי  אויך  וואו  כשלג",  מצורעת  "ידו  פון 
, און בכדי זי זָאל זיין "שבה כבשרו" הָאט געמוזט זיין ַא ע"פ טבעמצורעת  

  צו מבטל זיין די צרעת.   סצווייטער  
ַאז מצי  (ב)  אויך  די  איז  ס  דורכן  געווָארן  תחדש  איז  ווָאס  בעת אות 

ווי אין דעם    –געווען ַאן עין יסי ווָאס הָאט יט קיין ָארט אין טבע    מעשה
וואו   לדם",  "הפכו  ווָאס  מים  די  פון  זיי פַאל  זייען  מעשה  בשעת  אפילו 

מים פון  מהות  דעם  אין  איז  פַארבליבן  הס  מצד  ווָאס  מער  יט  בפועל  , 
דם  ( געווען  מים  די  פסק    –ובחיצויות)  איז  ס  דער  ווען  דעריבער,  און 

  תבטל געווָארן דער שיוי המים לדם.   ממילאגעווארן, איז  
ווען מ'זָאל לערען ַאז דורך   ובוגע לעיו, דעם ס פון קריעת ים סוף:

איז   לחרבה"  הים  את  איז    שתה"וישם  ער  ים,  דער  ַא   ןגעווָאר געווָארן 
פון "וישב  מצ צייט  דער  אין  ַאז  אויסגעקומען  דַאן  פון "יבשה", ווָאלט  יאות 

  מציאות...   ייעהים" איז ער געווָארן ַא  
איז  ]  ל...[אב קרי"ס  פון  ס  דער  ַאז  דערציילט  פסוק  דער  ווָאס  דערפון 

די   ז דָאס ווָאס[אַ   הלילה   כלגעווען דורך "ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה  
" ד מים כמו  אלקי    צבו  (כח  דער  ווָאס  דעם  דורך  געווען  עס  איז  וכחומה" 

אין   אויפגעהַאלטן  עס  הָאט  קדים"  אין דעם) "רוח  ָאגעטָאן  זיך  הָאט  ווָאס 
ַאז דער צייט], איז דָאך דערפון גופא פַארשטַאדיק   גַאצערפַארלויף פון דער  

  .כ"ל. ע18" יבשה  ים איז יט שתה געווָארן במהותו צו ווערן

 
18   " וז"ל:  קעד,  ע'  ח"א  תקס"ח  אדה"ז  במאמרי  ממ"ש  יש ולהעיר  הה 

ובן מ"ש הפך ים ליבשה הפיכה זאת להבין עיקר עין קי"ס מה דלכאורה איו מ
ייו מלבד שהיתה בקיעה בים להיות ומשמעות פשט כתובים האלה ה. .  מה היא

הה גם עצם המים שבים עשה להם כמו חומה מימים כו'   , מסילה לעבור שם
דומם  בחי'  הם  האבים  כי  ותוקף  יצבת  היא  מאבים  עשוי'  שהיא  כך   ,וכמו 

צבו ומשמאלם  שמימים  חומה  המים  עמידת  וכמו  כו'  ד  כמו  לפי   ,ועמדו 
, ו המים לעמוד כמו בחי' דומם כאבים ממששקפאו תהומות כו' דהייו שקפא

ליבשה   ים  הפך  פי'  יבשהוהייו  למהות  שבו  המים  מהות  בחי'   שהפך  להיות 
כו'[?]  שאין    , דומם עומדי'  בלתי  ואזלא  דיידי  המים  טבע  איתא היפך  ועד"ז   ."

  במאמר אדמוה"א.
  . 46מאמרים אלו הובאו ות' יותר במילואים לסעיף זה ס"א הערה  

משמע  שבו  בתו"ח  אדמוה"א  של  מאמר  הובא  גופא  שם  במילואים  אבל 
  . 45שהמים בקי"ס שצבו כמו ד וכו' לא הפכו למהות יבשה. ראה שם ובהערה  
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לסעיף זה ס"א מה שת' בקשר למ"ש הרבי כאן שמזה  מילואים  [ראה ב
" הי' עי"ז שה(כח אלקי שהתלבש ב)"רוח שהמים "צבו כמו ד וכחומהשזה  

הזמן   כל  במשך  זה  את  "החזיק"  "  –קדים  שמ"ש  הים  מובן  את  וישם 
  " אין פירושו שהים שתה להיות מציאות של "יבשה"]. לחרבה
עיי"ש  ס"ב  זה  לסעיף  ואים  מילוב זה,  בעין  שיחות  כמה  עוד  הובאו 

  ובהערות.
  ותוכן כל שיחות אלו הוא:

הסים   שוצרדבאותם  החדש  הי'    שמצב  הס   –  טבעי  מציאותע"י 
ברגע  סה"  פעולתהיתה   רק  "פעולה    הראשון"  שתהי')  צורך  (הי'  ולא 

במצב   הצורך  בגמר  לקדמותו  הדבר  את  להחזיר  וכדי  הזמן.  כל  משכת" 
להי'    –  החדש ועד  מיוחדת,  בפעולה  ד"ידו "ס"צורך  הסים  סוג  הי'  וזה   .

  מצורעת כשלג", הפיכת המטה לחש שבפ' שמות, מכות צפרדע וארבה.
ש(גם)   סים  שוצרובאותם  החדש  ה  מצב  הס  " ע"י  ומעל  יסי וא   "

היסה"  פעולתהה    –הטבע   כל  תה  "  משכת"  ד"פעולה  וכדי הזמןבאופן   .
המצב   את  במצלהחזיר  הצורך  בגמר  החדש  לקדמותו  הי'    –ב  צורך לא 

הפסקת   אלא  מיוחדת  לקדמותו    פעולתבפעולה  חזר  והמצב  בדרך ה"ס" 
רן . וזה הי' סוג הסים דקרי"ס, הפיכת המים לדם, הפיכת מטה אהממילא

  ביצי"מ.  שפעל  לתין שבפ' וארא, ועד"ז הוא מציאות החירות של ב"י  
גופא   שו  –וזה  החדש  מצב  מצבאם  הי'  גופא  שהוא    צר  או  "טבעי" 

  תלוי (גם) באופן פעולת הס ברגע הראשון:  –מצב "יסי"  
הוא   הס  פעולת  הראשון  באופן  אם  טבע    עצם  את  משהשברגע 

טבע הדבר, ואין צורך   החדשר עשה מצב  המציאות באופן שמאז והלאה כב
אלקי   הכח  של  משכת"  (ואדרבה    להפעיל ב"פעולה  החדש  מצב   די כ  –את 

ש  להחזיר או  ל"ס").  ועד  מיוחדת  פעולה  צריך  לקדמותו  המצב  אופן את 
הטבע    גדשפועל  המציאות אלא    טבע  עצם  אתמשה  ש פעולת הס הוא לא  

איו   שהס  (הייו  העצמי  במהותו  שאר  שהטבע  שמ כפי    חדשדבר    יוצרה 
שעושה  מאלא   הטבעה  ואין גד  "יסי",  הוא  שוצר  החדש  מצב  ובמילא   ,(
 ב"פבזה  צורך  ויש  שלאח"ז,  לרגעים  הראשון  רגע  בין  משכת"  פק"מ  עולה 

זה   יסי  מצב  להפעיל  תמיד  האלקי  הכח  פסק  גדשל  שזה  (וברגע    –  הטבע 
  .19בדרך ממילא)   לטבעוחוזר המצב  

 
על    19 שמדברים  ות"ש  עטר"ת  החודש  שבמאמרי  שהסים ולהעיר,  זה 

סים:   דוגמא מג'  מביאים  היו רק "יש מיש",  המים לדם,  1דיצי"מ  ) 2) הפיכת 
  ) קרי"ס.3הפיכת המטה לחש,  

לצורך בוגע  גופ והרי  אלו  הסים  ג'  בין  הבדל  יש  משכת"  א ב"פעולה 
מיש"   "יש  הם  בזה   –שכולם  צורך  הי'  לדם  המים  והפיכת  דקרי"ס  בס  שרק 

 ס דהפיכת המטה לחש. משא"כ ב  
גופא   –ואדרבה   אלו  סים  ג'  בין  ההבדל  בת"ש  ומפרט  שמבאר  מה  עפ"י 

 " ה"ל:  עטר"ת  זה  בד"ה  מ"ש  על  יש [מיוסד  הי'  דמצרים  ומופתים  דאותות 
קרי"ס שהמים צבו כמו ד   'ואפי  ,וכמו שהמים הפכו לדם והמטה לחש  ,מיש

ומופתים   והגם דיש מיש דאותות   .אבל בריאת שו"א הוא יש מאין   ,ה"ז יש מיש
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  וקודת כל ה"ל בוגע לעיו:
לא כל דבר שוצר באופן סי ופלאי צ"ל פעולה תמידית כל הזמן. דעצם  

היתה    והשתהוהדבר   יצירתו  אם  אפי'  חדש,  מצריך הטבע  גד מצב  לא   ,

 
ר וכמו שהיש דמים עשה חר ובטבע א חדמצרים הוא שהיש שתה ועשה יש א

 עשה צבו כש  ח דם וכן המטה  ו' או שהמים שטבעם להיות משכים והולכים 
יוצא  –..."] ומ"מ כ' בסש"ב ח"ב פ"ב שבריאת יש מאין הוא יותר פלא. .  כמו ד 

  ביותר!  הקטןקרי"ס הוא שמבין כל הסים אלו הה הפלא בפעולת החידוש ב 
לא מיבעי בזה שהמטה הפך לחש דאין זה רק מה שיש דהה ז"ל שם: "

שיש   ,דומם או צומח 'זה הפך ליש אחר אלא שהוא בסוג אחר לגמרי דתחלה הי 
הי   'ב אם  במטה  א   'דעות  לגמרי   , עץ  ואבן  אחר  סוג  עשה  הרי  לחש  וכשהפך 

חי הסוג  ,שהוא  אחרת לפי עין  הגם   אלא   , ובטבע  הפכו לדם  שגם בזה דהמים 
הפכים בטבעים  הייו  זמ"ז  הפכים  יש  מיי  הם  אבל  הסוג  באותו  דמים   ,שהוא 

בקרי"ס צבו אלא אף גם מה ש  ,ים בעין פעולתםפכהם חסד ודם גבורה והם ה 
שתה  לא  המים  גוף  שעצם  היות  עם  ד  הפכו   ,כמו  שהמים  לזה  דומה  דאיו 

שתה  דמים  היש  שעצם  הרי  דדם  לדם  הה   ,ליש  ד  כמו  צבו  המים  וכאשר 
  ...".והשיוי הוא בטבע הפכית ממשה,  שת   אבל טבעו  , עצם היש לא שתה

ה הסדר  הה  שפעל,  החידוש  לגודל  בוגע  יוצא  מלמטה דלפי"ז  כך,  וא 
  למעלה:

ורק  1 היש,  עצם  שתה  לא  בקרי"ס  הפכית.    שטבעו)  לטבע  ) 2שתה 
גם   שתה  לדם,  המים  הישבהפיכת  סוג.    עצם  באותו  עדיין  אבל  אחר,  )  3ליש 

הפיכת המטה לחש, שעצם היש שתה מסוג צומח או דומם לסוג אחר לגמרי, 
  "חי".

פלא שבהפיכת המטה לחש הה ה   –החידוש    בפעולת הרי שבוגע להפלא  
הוא הגדול ביותר והפלא שבקרי"ס הוא הקטן ביותר. ואעפ"כ בקרי"ס הי' צורך 

משכת" כמ"ש   ב"פעולה  הוא,  והטעם  לחש.  המטה  בהפיכת  משא"כ  הזמן  כל 
שתה   לחש  המטה  שבהפיכת  דחש   היש  מהותבפים,  היש  למהות  דהמטה 

המצב שהתחדש (מציאות של חש) כבר ה בקרי"ס ובמילא  י' "טבעי". משא"כ 
  שהמים לא שתו במהותם ליבשה, וזה שצבו כמו ד משך להיות "סי".

שבמאמרים   לדם,  ולהעיר,  המים  דהפיכת  להס  בוגע  מבואר  שעצם אלו 
דדם    היש היש  לעצם  שתה  שעצם   –דמים  משמע  ה"ל  השיחות  מכל  והרי 

זה   בס  גם  שלכן  שתה,  ופסק   הס משכה פעולת  מהות המים לא  כל הזמן, 
בוגע   ח"ו  בלקו"ש  מ"ש  שעפ"י  ועד  בס.  הצורך  הסתיים  כאשר  ממילא  בדרך 

מעשה זייען זיי פַארבליבן אין דעם מהות פון מים,   להפיכת המים לדם "בשעת 
מצד הס איז   ווָאס  מער  געווען דם"  ובחיצויות(  בפועליט  דמשמע   –) די מים 

באמת    דבהפיכת המים  שתו  לא  לדם  רק כללהמים  הי'  תמידי  והשיוי   ,
  ). 53" (וכמ"ש לקמן במילואים לסעיף זה בהערה  בחיצויות"

ו כמו ד הה עצם היש לא כאשר המים צבוכן מ"ש בת"ש בוגע לקרי"ס " 
ממש ה,  שת  טבעואבל    ,שתה הפכית  בטבע  הוא  שהטבע והשיוי  דמשמע   ,"

"צבים"   של  לטבע  לגמרי  שהוצרך   –השתה  זה  הה  הרבי  ביאורי  לפי  והרי 
ש מפי  הוא  בקרי"ס  תמידית"  גריםטלהיות "פעולה  להיות  שארו  המים  , בע 

  טבע המים. גדלהיות מצב "יסי"    ומשך
 .40וראה לקמן הערה  
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להיות יסי גד הטבע, שאז כמובן    משךפעולה תמידית, אלא אם כן המצב  
  " של הכח האלקי להפעיל את הס. משכת"פעולה    צ"ל

הוא  קרי"ס ובנוגע    הדגש  אלא   נוצר  שלא:  במים,  חדשה  טבע 
נצבו כחומה   ובמילא  עםנגד טב שהמים, כפי שנשארו במהותם,   ,

כחומה   המים  עמידת  המשך  הלילה גם  . הטבע   נגדנס    'הי  כל 
הי' צ"ל פעולת  ש  כל הלילה, פשוט  נמשך"  פלא" וה"נסשה"ומכיון  

 נגד הטבע.   הנסכח האלקי להפעיל את 

  :דקריעת ים סוףהס    –ובוגע לעיו 
הראשון   ברגע  רק  לא  הי'  המים,  בהעמדת  הס  טבע  גד  כחומה  המים 

שה שהייו  לא  טבע  שעפ"י  מצב  ביצירת  רק  הי'  גם    –  להווצרייך  ס  אלא 
כחומה    עמידת המשך   הלילההמים  ובלשון   היתה  כל  המים.  טבע  גד  ס 

(הובא   ח"ה  בלקו"ש  ס"בהרבי  ו'  לסעיף  "וויבַאלד  במילואים  עיי"ש):  די , 
עצם ערשייוג פון ווַאסער ווָאס שטייען ווי ַא חומה איז דער היפך פון טבע  

, איז מובן ַאז ָאט דער שיוי הטבע קען עקזיסטירן בלויז מצד דעם כח  המים
  אלקי...". 

כ הי'  גופא  ש וזה  באופן  הי'  לא  הראשון)  (ברגע  הס  המים  י  מהות 
" יהיו צבים כמו ד מיםאלא באופן שהמים בתור "  –להיות יבשה    שתה

וטבעםוכחומה   דרכם  הייו,    גד  גרים במורד.  הלילהלהיות  טבע    י' ה   שכל 
  יעמדו כד וכחומה.  שלאהמים "כח המושך" את המים  

שה" גופא  סומכיון  הטבע  גד  הרי  הלילה  כל  משך"  שהוצרך    פשוט, 
גד   הס  את  להפעיל  הלילה  כל  האלקי  הכח  של  משכת"  "פעולה  להיות 
במורד  ויגרים  חוזרים  המים  היו  כרגע  הרוח  את  ה'  הפסיק  ו"אילו  הטבע, 

וטבעם קמו  כדרכם  ב  ולא  ספק"  כחומה  משיחות  ממילא  בדרך   –לי  כ"ל   ,
  הרבי.

יגרים   להיות  המים  שטבע  המוש  –(ומכיון  כד    שלאך"  "כח  יעמדו 
חלש  –  וכחומה ולא  השתה  הרי    לא  הראשון),  שהי'   בדיוק(ברגע  כמו 

יהיו  שהמים  המצב  "לייצר"  קדים  ב)רוח  שהתלבש  אלקי  ב(כח  "צורך" 
  ). כל הלילההי' "צורך" בזה    –  הראשון  ברגעצבים כד וכחומה  

בקרי"ס תמידית"  ב"פעולה  להצורך  שבוגע  הרבי   מצא,  ביאור  לפי 
  : )הסוף סעיף  (  הזה, מתחלק ביאור זה מביאור הא' בב' העיים ה"ל

המים אלא  גד טבע  ) לפי ביאור הא' אין העיקר כאן מה שהמים צבו  1
שבקרי"ס.    חדשה  עטב  רוצש ה"פלא"  וזהו  הרבי  אבל  במים,   –לביאור 

הוא   הדגש  שהמים    וצר  שלא אדרבה,  הי'  וה"פלא"  חדשה,  טבע  כאן 
  המים.  גד טבעבמהותם צבו  

מה 2 הוא  הפועל  כח  של  תמידית  פעולה  שהצריך  מה  הא'  ביאור  לפי   (
, הה אור זההוא בס). אבל לפי בי  שיצירתו(  חדששפעל על ידו הוא    הדברש
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הצריך הכח האלקי כל הלילה   הלילה כל משךגופא ש הטבע גד היסימצב 
  להפעילו, כפשוט. 

ביאור   ה"הרבי(ולפי  אם  הראשון    עצמו"  ס,  ברגע  רק  הי'  בקרי"ס 
יסי   להיות  ממשיך  הי'  לא  והמצב  זה,  מצב  המצב  הי'    –  הטבע  גדביצירת 

  ח הפועל).כהתקיים ללא  המשיך לליכול  

רי"ס, הנה זה שהי' צ"ל פעולה תמידית לפי ביאור כמו בק וי"ל ש 
דבר   שנתהווה  זה  לא  הוא  אלא    חדשהרבי  קודם)  הי'  (שלא 

 נגד להיות, מצב ניסי    יכול  שלאשהמצב שנוצר נמשך להיות דבר  
מצד    –  הטבע שמצד  דכיון  מאין:  יש  בבריאת  גם  הוא  עד"ז  הנה 

  מקום  אין  –ולתו  ואין זגילוי אחדותו ית' האמיתית שהוא לבדו הוא  
  תמיד הרי בריאה יש מאין הוא  וזה לא משתנה ח"ו,  למציאות היש,  

הטבע",   "נגד  ע"ד  ו"פלא"  הפועל    ופשוט"נס"  כח  צ"ל  שתמיד 
  בנפעל.

וי"ל שכמו בקרי"ס, הה זה שהי' צ"ל פעולה תמידית לפי ביאור הרבי 
דבר   שתהווה  זה  לא  שו  חדשהוא  שהמצב  אלא  קודם)  הי'  מש(שלא  ך  צר 

דבר  להיו הטבע    יכול  שלאת  גד  יש   –להיות,  בבריאת  גם  הוא  עד"ז  הה 
  מאין. 

יש   שבבריאת  מלא  מאיןדאע"פ  דבר  מאין",  יש  "בריאת  עצם  הה   ,
סעיף   וכ"ל  בדא"ח  כמ"ש  (לכו"ע),  תמידית"  "פעולה  מחייב  אכן   –  ד דבר, 

להיות, ובריאתו    יכול  ולאלזה    ן הוא עין שאין מקוםהה גם בריאת יש מאי
  "ס" ו"פלא" ע"ד "גד הטבע".    תמידהוא  

דבר   רק  איו  ה"יש"  מציאות  באמת,  לפי   שעדייןשהרי  כלל  הי'  לא 
אז   הי'  (ולא  מקום  אפי'  הבריאה  שאין  רק  ולא  לזה),    לבריאת"אפשרות" 

מאין   ה"יש"  שכאשר    –מציאות  הע"ח  בשם  בדא"ח  הי' וכמ"ש  אוא"ס 
החלל   מקום  כל  כלל  "ממלא  מקום  הי'  דבפשטות  לא  העולמות",  לעמידת 

זולתו   ואין  הוא  לבדו  שהוא  האמיתית  ית'  אחדותו  גילוי  מצד  אלא,    –זהו 
" גופא (גם "לאחרי" שברא).  ישה"   למציאותומצד זה גופא, אין מקום כלל  

הוא לבדו אחדותו ית' ש  –שהרי המצב שבגללו אין מקום לבריאת העולמות  
זולתו  הוא   לא   –ואין  ה'  "אי  הרי  כי  ח"ו,  להשתות  יכול  ולא  השתה  לא 

  לא הוא ולא אחדותו ית', וכמ"ש בכ"מ.   –שיתי"  
מ מוגה):    ש"(ראה  (בלתי  תשכ"א  שופר  בחודש  תקעו  ד"ה  במאמר 

כלל,   העולמות  מציאות  שייך  לא  הרי  יחיד,  בחי'  ית',  ידיעתו  מצד  "דהה, 
שב חיים  בעץ  מקום  וכמ"ש  הי'  ולא  החלל  מקום  ממלא  אוא"ס  הי'  תחילה 

לעמידת העולמות, ואח"כ הי' צמצום והסתלקות האור ומשך קו קצר ודק  
ה שהצמצום  ומאחר  גם  כו',  ית'  לגבי'  אבל  לגביו,  רק  ממלא    עכשיווא 

. ועין העולמות בידיעתו  אין מקום לעמידת העולמותאוא"ס את החלל, הרי  
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בבחי'  שהם  כפי  הוא  שאים    ית'  הצמצום,  שלפי  באוא"ס  הרצון  עליית 
  ). 20מציאות כלל וכלל..."  בבחי' 

ה" מציאות  דעצם  הוא  יש מצא,  גופא  היי   מושלל"  בעצם.  ו לחלוטין 
מציאות   לא  הוא  ה"יש"  תמיד    חדשהשמציאות  הוא  אלא  כלל,  הי'  שלא 

להיות (בעצם), ע"ד "גד הטבע". והתהוות מציאות    יכול  שלאמציאות כזה  
יכול שלמע' מבחי' - ית' הכל  בכח עצמותובפועל ע"י הדבר הוי' הוא רק  היש  

  הגילויים וכו'. 
מידית כמו  הרי, שגם בבריאת יש מאין יש את ה"צורך" בהתחדשות ת

  בקרי"ס: 
דכמו שבהס דקרי"ס הי' הצורך ב"פעולה תמידית" בעיקר לא כי וצר 

ש  חדשמצב   מצב  וצר  כי  הלילה    יכול  לאאלא  וכל  כד צלהיות,  המים  בו 
המים  גד  וכחומה   אותם  " שטבע  וכחומה    לעמוד  לאמשך"    ופשוט   –כד 

הלילה   כל  אלקי  כח  (בגלוי)  צריך  ממש    –  הס  את  לפעולשהי'  עד"ז  הה 
מאין   יש  בבריאת  הוא  כדלקמן)  מזה,  יותר  ב"פעולה   –(ועוד  שהצורך 

א  ה"יש" שלא "הי'" קודם אל  והתחדשות  בריאתתמידית" הוא לא רק מצד  
כי   דבר   מקום  איןגם  תמיד  הוא  ה"יש"  מציאות  ובריאת  ה"יש",  למציאות 

להיות יכול  אלא    שלא  ע"ד "פלא" ו"ס"זה  (בעצם)    ופשוט,  21"הטבע  גד" 
ממש",   ואפס  לאין  הברא  ישוב  ח"ו  הברא  מן  הבורא  כח  "שבהסתלקו' 

להחיותו  ממילא  בדרך תמיד  בפעל  הפועל  כח  להיות  "צריך  ולכן   ,
  . 22ולקיימו"

 
 ומקור הדברים כראה הוא בד"ה כל המאריך באחד תרע"ח, עיי"ש.  20
  קיב, וז"ל:- ראה מ"ש באור התורה עיים ע' קיא  21

שבאמ "... התיר  תואף  הטמובן  דומה יוץ  שאין  ח"ב  בתיא  ממ"ש  ע"ז  ב 
ע מיש  יש  רק  שהוא  אוש  שהוא מעשה  למעלה  משא"כ  כו'  הכלי  מתקיים  כן  ל 

ובן שאף אם ההמשכה מהתהוות יש מאין צ"ל כח הפועל תמיד בפעל כו' וא"כ  
לח  בפעל  הפועל  כח  בחי'  תמיד  ההמשכה  צ"ל  מ"מ  כח  בחי'  ע"ד  דש מלמעלה 

ליש ה  ,מאין  בכח  שגם  חילוקותדע  יש  האדם  של  האומן    ,פועל  לי כשכשפועל 
לעולם   מתקיים  הכלי  אבן הה  כשזורק  משא"כ  הימה  מסולקות  שידיו  אף 

ככל יפול  ומיד  מעט  רק  באויר  האבן  יתקיים  לא  בגובה    והייו  , הכח  ותלמעלה 
ם גד טבעו כ"א ע"י הכח י לפי שמטבע האבן לירד למטה בארץ לכן א"א שיתקי

ככלות ולכן  לארץ    המכריחו  יפול  טבעו משאהכח  משה  שאיו  כלי  בעשיית  "כ 
כש"כ בבריאת שמים וארץ יש מאין בכחו הגדול שזה   כ וא"  ,' כלל רק הצורה כו

מע"ב   יום  בכל  מחדש  וכמאמר  תמיד  משך  צ"ל  הוא הכח  מאין  יש  שהתהוות 
באויר    באויר  האבן  מעמידת   הטבע  הפך  יותר האבן  שיעמוד  אפשר  אי  ולכן  כו' 

היש מאין   קיום  תכדי להיו  ולכן  ,הכח  ש ידי האדם שולטין בו אז לחד מפי שאין  
  ...". עכ"ל.ל התחדשות הכח תמיד"צ

רק   ד(לא  מאין"    בריאת דמשמע  היש  עצם) "קיום  גם  אלא  מאין,   הוא יש 
 ולכן", "האבן באויר  מעמידתהאבן לאויר, אלא]    מזריקת[לא    הטבע  הפךיותר  

 ". ת הכח תמידל התחדשו" היש מאין צ קיום  ת כדי להיו
הזה    22 החודש  בד"ה  זה  בעין  ממ"ש  ד"ה ולהעיר  על  שמיוסד  ת"ש,  לכם 

  זה עטר"ת ה"ל. וז"ל:
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ולא   השתה  לא  ה"יש"  למציאות  מקום  אין  שבגללו  שהמצב  (ומכיון 
תמיד   "פלא"  שאר  מאין  יש  בבריאת  ה"פלא"  הרי  ח"ו,  להשתות  יכול 

בפעולה    יוקבד ה"צורך"  הה  זה,  ומצד  הראשון.  ברגע  של    התמידיתכמו 
כמו הצורך בכח אלקי לברוא את היש    בדיוקהכח האלקי לבריאת היש הוא  

  ). הראשון  ברגע
דא"ח במאמרי  שמ"ש  י"ל  שזה    (ואולי  מאין  יש  לבריאת  בקשר  ה"ל 

הכווה בזה גופא היא לא רק    –"חידוש דבר" (שלכן צ"ל התחדשות תמידית)  
 

דיצי "... ומופתים  שבאותות  מיש  ביש  הפך "משא"כ  המטה  שמיש  הוא  מ 
דדם ליש  הפך  דמים  ומהיש  דחש  ד   ,ליש  כמו  צבו  שהמים  בזה  גם  הוא  וכן 

אלקי    , בקרי"ס בהכח  הוא  שהשיוי  א הרי  כמו   ,היש  תהמהווה  זה  הוי  א"כ 
קא ס ב בתיא בא לידי מ" ע בפ"ב דח"מת הה רביו אבל בא   ,בריאה יש מאין

הוצאתיך מארץ מצרים   שר א"כ למה א' א  ,דבריאת שו"א הוא פלא יותר גדול
  ץ שהוא פלא גדול".ולא א' אשר בראתי שמים ואר

  וכאן רואים דבר פלא: 
לי  מיש  "אבל  הוא  בעטר"ת  דמצריםש  הלשון  ומופתים  הוא   דהאותות 

שתה   עצמו  אחרושהיש  יש  המה  , עשה  האלקי  מהאין  היש וווהוא  את  כו'.   ה 
פ"ב   ח"ב  בסש"ב  כ'  מאיןומ"מ  יש  פלא   שבריאת  יותר  הרי   ,הוא  שמ"מ  מפי 

ישהכב כבר  האחרת  הטבע  וכן  הישים  ב'  מצא  של "וכמש   ,ר  חומה  שהרי  ש 
איו  אבים   המים  שטבע  רק  כו'  בעו   ,כןצבת  מצא  כבר  שהטבע  לם והייו 

 ז פלא יותר "מלא דבר יהי' דבר הש  מאין   יש אבל שיהי'    .ושתה וחלף מהברא
  כו'".

) [לא 2", יש מיש) שהם "1הייו יחס הפלא של האותות ומופתים דמצרים 
  ".יש מאין", "שיהי'  יש מאין", אלא] ל"בריאת  שו"א ל"בריאת  

וא מ ה"מיש שבאותות ומופתים דיצי  משא"כ בישאבל הלשון בת"ש הוא " 
דדם  ליש  הפך  דמים  ומהיש  דחש  ליש  הפך  המטה  בזה   ,שמיש  גם  הוא  וכן 

 ,היש  תהרי שהשיוי הוא בהכח אלקי המהווה א   ,שהמים צבו כמו ד בקרי"ס
ב בתיא " ע בפ"ב דח" אבל באמת הה רביו   ,"כ הוי זה כמו בריאה יש מאיןא

  ". הוא פלא יותר גדול  אדבריאת שו" קא  סבא לידי מ 
) שגם 1יחס הפלא של האותות ומופתים דיצי"מ כולל הס דקרי"ס,  הייו,  

"),  היש תבהכח אלקי המהווה א השיוי הוא " (שהרי "מאין"כמו בריאה יש   הם
ל"בריאת  2 כבעטר"ת 3".  שו"א)  בזה  הוא  יותר  הגדול  שהפלא  מבאר  ואיו   (
מאין  שבריאת" פלא  א הו  יש  ש  ,יותר  הרי  מפי  ב'  כבמ"מ  מצא  וכן  ר  הישים 

ישה כבר  האחרת  של  "וכמש  , הטבע  חומה  שהרי  שטבע אבים  ש  רק  כו'  צבת 
כן איו  מהברא  , המים  וחלף  ושתה  בעולם  מצא  כבר  שהטבע  אבל   . והייו 

  כו'".  ז פלא יותר"מלא דבר יהי' דבר הש מאין  יששיהי'  
שהפלא  שזה  רואים  גופא  שמת"ש  להסיק  אפשר  שו"א   ולכאו'  בבריאת 

יות הוא "יש הוא  שו"א  שבריאת  בקודה  רק  לא  הוא  דבקרי"ס  מהפלא  גדול  ר 
מיש"   "יש  שהוא  קרי"ס  לגבי  (סתם)  ועד   –מאין"  שם,  זאת  אומר  איו  שהרי 

  אלא עוד עין.  –שגם בוגע לסים אומר שהם "כמו בריאה יש מאין"  
רק   לא  הוא  שו"א  בבריאת  שהפלא  משת"ל  בזה  מרומז  בעצם ואולי 

, בהחלט  מושללמאין", אלא שברא כאן "יש מאין" שזה דבר  חידוש הדבר "יש  
 וכמו שת' בפים בארוכה. 
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שלא  כאן דבר   שתחדש –במובן שזה חידוש דבר ביחס לרגע שלפי הבריאה 
הוא "  הי' מציאותו  שעצם  דבר  שזה  אלא  )חידושכלל,  ש(תמיד    מקום   אין" 

ב"  הייו,לזה.   גופאחידוששהפירוש   "  " של  במובן  לזה  פלאהוא  שאין   "
  ) 23מקום 

תמידית"   ל"פעולה  הצורך  ללמוד  אפשר  איך  יותר  יבואר  ועפי"ז 
בק"ו   דקרי"ס  מה"פלא"  מאין  יש  בריאת  של  דמיון   –בה"פלא"  יש  כי 

תמידית" "פעולה  שמצריך  גופא  ה"פלא"  בסוג  סוג    . בייהם  שבעין  אלא 
מאין. וכדלקמן  יש בקרי"ס צד "קל" לעומת בר  ה"פלא" הזה גופא, יאת יש 

  .יסעיף  

ה"  שמציאות  דזה  יובן  תרמ"ג  נ"ח  בד"ה  מ"ש  גופא ישועפ"י   "
מציאות   רק  לא  גם    חדשהוא  אלא  קודם  "הי'"    מקום  שאיןשלא 

אמיתית    גופא, ועד גם מצד  הנברא  מקורא גם מצד  הו   –למציאותו  
במקורו    הנברא מציאות   שכלול  כפי  מציאות    –גופא    איןשהוא 

  . ו(גם) לכן צ"ל התחדשות תמידית.  ורוחני

רק   לא  הוא  גופא  ה"יש"  שמציאות  זה  שבאמת,  בזה,  עוד  להוסיף  ויש 
גם   אלא  קודם  שלא "הי'"  חדש  לא    –למציאותו    מקום  שאיןמציאות  הוא 

מצד   ית'רק  לבדו    אחדותו  שהוא  אלאהאמיתית  זולתו,  ואין  מצד    הוא  גם 
מציאות    הברא  מקור אמיתית  מצד  גם  ועד  לכן   הבראגופא,  ו(גם)  גופא. 

  ות תמידית. צ"ל התחדש
ש" למ"ש  בהמשך  ה"ל,  תרמ"ג  חוכה  ת"ר  בד"ה  התהוות  וכמ"ש 

מ  האומןאו העולמות  ע"י  העשה  כלי  כמו  איו  .    א"ס  חידש .  לא  שהאומן 
אמם מעשה ה' בהתהוות  . .  ממה הכלי  עצם ישות הדבר שעשה  ודבר בגוף  

י שהן  הי'   ,מאין  שהעולמות  שלא  מה  גמורה  התחדשות  הוא  היש  דמציאת 
.    קודם ברי' .  לך  אין  הרוחי  מן  הגשמי  דהתהו'  מודים  החוקרים  גם  דהה 

  ", ממשיך ומבאר:יש מאין גדול מזה והייו שתהווה דבר מלא דבר
זמ"זהה  "ו   הפכיים  הם  דבר  ולא  שום  מו ו  דבר  אאפ"ל  דבר  דבלא  בן 

דשה מה  חה"ה מציאות    24מציאות דבר וא"כ מה שתהוה הדבר מהלא דבר
במקורו   הי'  וכללשלא  ש.  לומר  דבהכרח  שתהכהגם  דבר  כלול  ול  הי'  וה 

בחת יש  שלא  ומה  במקורו  כידועכלה  בפועל  אא"ל  שתהווה   ,ח  ומאחר 
הי' כלולים   אמתא דבואך העין ה  ,במקורם כו'   העולמו' ה"ה כלולים תחלה

כלול  הי'  מהעולמות  הרוחי  כ"א  היש  מציאות  עצם  לא  אך  במקורם  תחלה 
.  במקורו   של  .  הרוחי  רק  הייו  במקורם  העולמות  מצאים  שהי'  דמה 

ל הגשמי  מציאות  אבל  מציאות    אהעולם  הוא  וכשתהוה  כלל  מעולם  הי' 

 
 ראה גם מ"ש בסעיף שלאח"ז בביאור מ"ש בד"ה ר חוכה תרמ"ג.   23
על  ההלשון "  24 (לא  קאי  שזה  משמע  דבר"  כלום,   מצב לא  דבר",  של "לא 

  רוחיוא בייהם הוא שהמקור ה , כדלקמן. וההפכיותבחי' האין מקורואלא) על 
 .גשמיוה"דבר" הוא  
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הוות  הת  ולכן ק' התהוות העולמות ,חדשה וקדמו ההעדר שלא הי' קודם כו' 
דילוג כלל  ,בדרך  המהווה  בערך  שאיו  דבר  כשעשה  הוא  דהשתל'    ,דדילוג 

  , הרי זה בסדר והדרגה  )ולכן הן כלולים זב"ז כו' כ"ל(עו"ע שהן בערך זל"ז  
מאין יש  וגשמי  ,25משא"כ  כלל  ,רוחי  הרוחי  בערך  איו  מה    ,שהגשמי  א"כ 

  ".וגילשתהווה הגשמי מהרוחי איו בסדר והדרגה כ"א בדרך ד 
וע"פ ה"ל יובן איך שהאין המהווה את היש מוכרח להיות וממשיך: "

"ל קיומו  אא   כר דמציאות היש הוא דבר דש שלא הי' קודם א"חבהיש דמא
חככ"א   מסתלק  ואם  בו  מצא  מקורו  אין "אשר  ויהי'  מציאותו  יתבטל  ו 
כשזורקין    ,ואפס הה  למטה  לירד  הוא  שטבעו  אבן  כמו  הוא  בזה  והמשל 

המעכב "מעלמ מלאותו   דבר  יהי'  שלא  כ"ז  שיעור  אין  עד  מעצמו  ילך  ט 
או כשזורקין  משא"כ  כו'  למטה  תהילוכו  יפול  רגע  במעט  הרי  מלמטלמ"ע  ו 
ה מלמטלמ"ע  שהילוך  מפי  טבעו  ואוהוא  בו   היפך  פעל  הזורק  האדם  ורק 
לזא למעלה  שיעלה  זה  האבן    תחידוש  את  תקיף  הזורק  היד  שכח  זמן  כל 

ולה למעלה ומיד כשפסק הכח שפועל בו החידוש ה"ה  ע  הושאו למעלה ה"ז
לטבעח למטה    ו וזר  וופל  דמציאות  כהעצמי  מאחר  בעולמו'  יובן  וכמו"כ  ו' 

התחדשות   הוא  מקורםישותם  הי' כ  והיפך  בכח  כלולים  שהי'  דכמו  "ל 
ידוש להיות תמיד  חכו' וד"ל וא"כ צריך מקורם שפעל בהם ה  רוחימציאות  

  ". עכ"ל. בהם
שמ רק "באהרי  שלא  מה  ר,  גמורה  התחדשות  הוא  היש  שלא  דמציאת 

  " גופא שהוא מציאות רוחי. מקורם  היפך", אלא זה גם "הי' קודם
מלמטלמ"ע,   אבן  בזריקת  "  שמפיוכמו  האדם    טבעו  היפךשזה  ורק 
שפועל בו   מיד כשפסק הכח. . ו[לכן]    הזורק פעל בו חידוש זה שיעלה למעלה

ה"ה   לטבעחהחידוש  למטה    צמיהע  ווזר  בעולמו'   ,26" ו' כוופל  יובן  וכמו"כ 
ישותםמאחר   התחדשות    דמציאות  מקורם הוא  שהי' כ  והיפך  דכמו  "ל 

וד"ל   כו'  רוחי  מציאות  הי'  בכח  בהם    וא"ככלולים  שפעל  מקורם  צריך 
בהםחה תמיד  להיות  המידוש  יחזור  הפועל  כח  מהם  יסתלק  ח"ו  ואם  צב  ", 

  לקדמותו.  

מזו   לדייק    –ויתירה  במאמריש  רק    ממ"ש  לא  הוא  היש  שמציאות  זה 
 הברא ", שמקורו הוא מציאות רוחי, אלא זה היפך המציאות  מקורו"היפך  

  גופא. 

 
"יש    25 על  מאיןלכאו'  קאי  כאן  וכמו רוחיה"  מקור"  מתהווה,  ממו   "

  איו בסדר והדרגה". הגשמי מהרוחי מה שתהווהשממשיך "א"כ 
 . בסעיף   עיוים ג' וראה מ"ש לקמן ב

  מה שהובא מהערה בלקו"ש ח"ה:   54ראה לקמן במילואים הערה    26
תיפסק  שכאשר  האדם,  פעולת  ע"י  שעשה  הפכים  דב'  החיבור  גם  "וכן 

מלמטלמ"ע,    –הפעולה   אבן  זריקת  וכמו  החיבור.  ממילא  דמכיון מתבטל 
האבן הוא לירד מלמעלמ"ט] [כי טבע    של האבן הוא חיבור ב' הפכים  שהליכה זו

 . ובכ"מ)...". כמבואר בד"ה "ח תרמ"ג(  צריכה היא תמיד לכח הזורק   –
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דהרי ת' שם באורך שמ"ש שהברא קדמו ההעדר ולא הי' מעולם כלל 
מצ אלא  הברא  כללות  על  אמר  לא  וה"ישות"יוכו'  ה"גשמי"  של    אות 

ל  כשבהכרח לומר  ' כלול במקורו (כי "הברא, אבל ה"רוחי" של הברא הי
הברא הוא    שמקור"). הרי, שלא רק  לה במקורוחכלול ת  הי'וה  ושתה  דבר

מציאות   אופן  גם  זה  אלא  ישותו    הברא"רוחי",  התהוות  "דכמו    –לפי 
  ". רוחי  מציאות]  גופא  הםשהי'[ו העולמות] כלולים בכח הי'[ו  

מציאו היפך  (גם)  הוא  היש  מציאות  שהי'    הבראת  ולפי"ז,  גופא 
  .27רוחי 

אבן   זריקת  כמו  "   מלמטלמ"עוהרי  טבעשזה  של  והיפך  גופא,    האבן" 
גם)    מקורו, אלא רק היפך  (לא    הה כמו"כ ממש התהוות מציאות היש הוא

  . רוחיגופא שהוא    הברא"טבע"    היפך
שמ"ש   י"ל  אבן  ש"שם  ואולי  .  כמו  ה.  מלמטלמ"ע  היפך   ואשהילוך 

כל זמן שכח    תזה שיעלה למעלה לזא  חידושק פעל בו  ורק האדם הזור  טבעו
היד הזורק תקיף את האבן הושאו למעלה ה"ז עולה למעלה ומיד כשפסק  

ו' וכמו"כ יובן כהעצמי וופל למטה    ווזר לטבעחה"ה    החידושהכח שפועל בו 
הוא   ישותם  דמציאות  מאחר  דכמו  כמקורם    והיפך  ותהתחדשבעולמו'  "ל 

כ צריך מקורם שפעל בהם  ' מציאות רוחי כו' וד"ל וא"שהי' כלולים בכח הי 
בהם  ידושחה תמיד  גופא  הה    –"  להיות  ו"התחדשות"  ב"חידוש"  הפירוש 

  היפך ", שהרי זה "פלא , אלא) במובן של "חידוש" ו"חדשהוא (לא סתם דבר  
  . טבעו", "היפך מקורם" 

גופא  ( מקורם "הה    –ובזה  והיפך  התחדשות  הוא  ישותם  מציאות 
הייו,  ""לכ (רק)  .  לא  היא  אלא    התהוותשה"התחדשות"  היש,  מציאות 

ה" הוא  ישדמציאות  גופא  וכמו  פלאו"  חידוש"  האבן   הילוךשעצם  ". 
  ).והיפך טבעו  חידושהוא    מלמטלמ"ע
  ל להפעיל חידוש ו"פלא" הזה.שצריך תמיד את הכח הפוע  ומובן

בוגע  חסידות"  ב"שערי  "התמים"  בחוברות  השקו"ט  ידועה    [והה 
ב שדפסה  ָאטווָאצק"  תמימים  תומכי  ישיבת  "תלמיד  של  חוברת  לשאלה 

  שלישית ע' סט:
"בתיא ח"ב מבואר כי כח האלקי המהוה יש מאין מוכרח להיות תמיד  

ובהסתלק   היבהיש  להיות  ברא  ה  ' כרגע  ואפ חוזר  שבר  סאין  קודם    א,כמו 
זה  חובמאמרי   מבארים  במאמר  סידות  זה "עי'  על  צייו  רבן[ובשוה"ג    תו 

ה"ל[ זו"]  תרמ"ג  ב]חוברת  מו  בע'  ב"התמים"  שם  שדפס  גשמי  ,  במשל 
למעלה  זמ יעלה  כלה  לא  הזורקו  האדם  שכח  זמן  שכל  למעלה  אבן  ריקת 

כטבעו למטה  יורד  הזורק  כח  הוא    ,וככלות  למע'  האבן  עליית  כי  להיות 
מזה בכח   ובן וכמו"כ מ  ,ן וע"כ בהבטל כח המחדש בטל המחודשבחידוש בא

  .שהוא התחדשות עי' שם בארוכה  הוה יש מאיןהמ
ה מזריקת  הוכחה  זה  מה  צ"ל  החידוש  ולכאורה  הלא  למעלה  אבן 

ורק   האבן  של  העצמיית  הקודמת  טבע  גד  הוא  בהאבן  מחדש  שהאדם 

 
 .עיוים ג' וכמ"ש בארוכה לקמן ב  27
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והגביהו האבן  של  טבעו  על  בכחו  התגבר  העצמיית    , שהאדם  טבעו  אבל 
אבל    ,ו העצמייתה ולכן בהסתלק כח האדם יורד למטה כפי טבעטמושכו למ

אין להיות  היש  את  שתמשיך  קדומה  טבע  אין  הרי  לכאורה  מאין  כ"א    ,ביש 
  .".א ישאר כןלמה לשמקודם לא הי' וכשתחדש ותהוה  

לזה    "התמים"  ובחוברות ביאורים  כמה  מצא  ד'   –שלאח"ז  בחוברת 
ומהר אקסלראד  אלי'  אברהם  מהרב  ה'  בחוברת  פייגין,  יחזקאל   ב מהרב 

פויזער   מהרשלום  ו'  העירו ובחוברת  מהם  כמה  שעל  סימחאוויץ,  אלטער  ב 
  "המערכת" וכו'. ואכ"מ. 

מתורצת   בפים  מ"ש  מציאות  השאלה  ועפ"י  התהוות  גם  כי  בפשטות, 
" מצב  "גד"  הוא  איןהיש  להיות  היש  את  ל  –"  שתמשיך  ית'   אחדותווסף 

זולתו,   ואין  הוא  לבדו  שהוא  בד"ה  ההאמיתית  גם  שםה  חוכה  גופא    ר 
כפי   גופא  זה גם מציאות הבראומקורו",    היפךשמציאות היש הוא " מבואר  
ב גופא  שכלול  שבזה  ומשמע  ו"רוחי".  אין  שהוא  יש  מקורו,  בריאת  דומה 

וכ"ל (וית' עוד   ," של האבן וכו' טבעו   היפךלזריקת אבן מלמטלמ"ע "מאין  
ב לקמן  מ"ש  עפ"י  ג'יותר  "עאכו"כ    עיוים  כאן  אדה"ז  לשון  בביאור 

    לאין ואפס ממש").  הברא  ישובשבהסתלקו' כח הבורא מן הברא ח"ו  
של הביאור  ע"ד  על    בהר  וזהו  של "התמים"  ה'  בחוברת  פויזער  שלום 

יצא בפים  כאן  שת'  בזה  ולכאו'  ה"ל.  הערת  השאלה  חובת  ידי  ו 
יסודי ש"בעיקרם  שלו  הביאור  על  .  "המערכת"   . המה  זה  ים  דרוש  אמם 

  וכו'". ואכמ"ל.]   לביאור והסבר יותר

יובן מ"ש אדה"ז "אף שהטבע הזה במים גם כן נברא ו  עפ"י כ"ז 
ה"  שבענין  איך  אדה"ז  מבאר  בזה  וכו'":  מאין  יש   "פלאומחודש 

לעומת בריאת יש   שהצריך פעולה תמידית יש צד "קל"   שבקרי"ס
מידית בבריאת יש מאין מקרי"ס  מאין, כדי ללמוד הצורך בפעולה ת

סעיף  בק"ו שנת"ל  הא'  ביאור  לפי  ד"  –  ה:  אינו  שהטבע  נצבים" 
שהטבע    –ואילך    ז   סעיף  נ"לה  הרבי". אבל לפי ביאור  גמור  חידוש"

על המים,    נוסף  דבר, הוא  גופא כחומה,    נצבו המים   נגדוד"נגרים",  
  כ"כ. מושלל אינוובמילא זה שהמים נצבו כחומה 

ברא  כן  גם  במים  הזה  שהטבע  "אף  אדה"ז  מ"ש  יובן  כ"ז  ועפ"י 
  עפ"י ביאורי הרבי ה"ל.  –ומחודש יש מאין וכו'"  

סעיף   לעיל  שת'  כמו  מעשדשהרי,  שהו ,  רק "ה  איו מיש  ישא  בכלל   "
ה"ז   תמידית  פעולה  להיות  הוצרך  שבקרי"ס  וזה  כלל,  תמידית  פעולה  צריך 

"  מכיוןרק   הי'  שאם    וזהו",  פלאשזה  הק"ו:  של  דקרי"ס    בהפלאהבסיס 
מאין   יש  בבריאת  וק"ו  "כ"ש  תמידית  פעולה  להיות  למעלה  הוצרך  שהיא 

  מקריעת ים סוף".והפלא ופלא יותר    מהטבע
  זה גופא יש ב' ביאורים:שב  אלא

סעיף   שת"ל  הא'  ביאור  הר"ר הלפי  של  הביאור  שזהו  הה   ,  "ע,  הלל 
משך כל הלילה,    עצמו"  פלאהצורך בפעולה תמידית בקרי"ס הוא (לא שה"
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את  ברי   ע"ד[  להיות צב כמו ד כו'   שפעל טבע חדשה במים"אלא) ה"פלא"  
מאין]י וטבעם    לכן,  ש  לאיתם  המים  חזרו  מיד  הקדים  רוח  שסתלק  תיכף 

ה  הביאור  ולפי  כו'".  למוך  מגבוה  יורדים  להיות  שמתבאר הראשוה  כפי  ב' 
כ"ל  בלקו"ש  הרבי  הוא  ז  סעיף  מביאורי  בקרי"ס  תמידית  בפעולה  הצורך   ,

משך כל הלילה, ופשוט שכל הלילה הי'   גד הטבע" עצמו  פלאכי ה"ס" וה" 
  גד הטבע.   הספעולת כח האלקי להפעיל את  צ"ל  

מאין  יש  ומחודש  ברא  כן  גם  במים  הזה  שהטבע  אדה"ז "אף  ובמ"ש 
  שהצריך פעולה תמידית   שבקרי"ס  "פלאוכו'" מבאר אדה"ז איך שבעין ה"

"קל צד  דלעומת  "  יש  כד  בריאתה"פלא"  מאין,  הצוריש  ללמוד  בפעולה  י  ך 
  תמידית בבריאת יש מאין מקרי"ס בק"ו:

ה"פלא"   הוא  בקרי"ס  תמידית  בפעולה  שהצורך  הא'  ביאור  לפי 
  –  חדששתהווה דבר 

 הה במ"ש "אף שהטבע הזה במים גם כן ברא ומחודש יש מאין וכו'"
בריאת  ה"פלא" דיש צד "קל" בקרי"ס לעומת    זה אומר אדה"ז איך שבעין  

" כהחידוש ד"בריאת יש מאין". והק"ו  גמור  חידושו "ן. שקרי"ס אייש מאי
הוא, שאם דבר שאיו "חידוש גמור" איו מתקיים ללא מקורם אפי' רגע א',  

  ". גמור  חידושהה כ"ש וק"ו בהתהוות יש מאין שהוא "
וכמו שהר"ר הלל "ע ממשיך שם בעצמו לבאר: "אך הה באמת זאת  

איו  ו ד מבחי' רוח קדים זהו  להיות צב כמהחדשה במים    ההתהוות דטבע
, וגם  חידוש גמור כי כבר יש טבע זאת בעולם בחומת אבים כמבואר בלק"א

התהוות המדות מן השכל איו חידוש גמור כי כבר היו המדות כלולים בשכל  
א"כ  28או רואים שלא יתקיימו בלעדי מקורם אפי' רגע א'  ואעפ"כהמולידם 

ו בהתהוכ"ש  הוא  שהק"ו  מאין  יש  גמורות  חידוש  מוכרח   29וא  בודאי  אזי 
' היש גם עכשיו ואיו סתלק ממו על אפי'  לומר שכח האין צב תמיד בבחי

 
התהוות    28 שבין  השווה  דהצד  בקרי"ס ולהעיר,  במים  החדשה  הטבע 
יש  להתה חידוש  כמו  גמור"  "חידוש  שאים  הוא,  השכל,  מן  המדות   מאיןוות 

ואעפ"כ צ"ל כח הפועל תמיד. אבל הביאור מדוע איו "חידוש גמור" איו דומה 
מבחי  ד  כמו  צב  להיות  במים  החדשה  דטבע  ש"ההתהוות  זה  כי  רוח זל"ז.   '

שכלפי   (אע"פ  גמור"  חידוש  איו  זהו  גמור")    המיםקדים  הוא "כי הם "חידוש 
בחומת אבים", אבל זה ש"התהוות המדות מן השכל   בעולם כבר יש טבע זאת  

 [גופא] המולידם".  בשכל  כלוליםאיו חידוש גמור" הוא "כי כבר היו המדות  
ים עפי"ז גופא במאמרי דא"ח, כמו בד"ה ר חוכה תרמ"ג ה"ל, מבאר  29

, כללחשב חידוש    שאין העו"ע דשכל ומדות  –שהמדות היו כלולים כבר בשכל    –
מסתלק    ולכן השכל  כאשר  הלל   שארתגם  הר"ר  של  הביאור  לפי  אבל  המדה. 

"ע, אע"פ שאין בהשתלשלות עו"ע דשכל ומדות חידוש גמור כמו בהתהוות יש 
  את כח הפועל (השכל) תמיד.  צריךאבל זה חשב חדוש דבר עכ"פ, שלכן   –מאין  

מ ה"ל  ות"ש  עטר"ת  החודש  שבמאמרי  (הסים (ולהעיר,  בין  חלקים 
שתו   עצמם  והטבע   הישהאם    –דיצי"מ כולל) הס דקרי"ס לעו"ע בעין אחר  

.   רחר ובטבע א חשהיש שתה ועשה יש א דאותות ומופתים דמצרים הוא  "  –
אין זה שהעילה ד  ע" יש מיש דעוואיו דומה כמו    .האין האלקי כו'   חז מכ "ה.  

 ". עיי"ש.)תגלות העלול ל כ"א שע"י העילה הוא הלועשה מציאות הע
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רגע א' כי אם הי' מסתלק ממו אפי' רגע א' הי' חוזר לאין ואפס כבתחילה 
הדיבור  אותיות]  [שצירופי  שצי"א  בשמים  צב  דברך  ה'  לעולם  מ"ש  וזהו"ע 

ם בתוך כל הבראים כו' ועי"ז הם מתקיימים בבחי יש כו'". הם צבים לעול
  עכ"ל. 

הפ  "אף  ולדבריו,  אדה"ז  במ"ש  הזהירוש  ברא    שהטבע  כן  גם  במים 
וכו'" מאין  יש  החדשה   ומחודש  שהטבע  אכן  בהמים    דצביםהוא  שתהווה 

כבר ברא יש מאין ומצא בעולם (לפ"ז) ואיו "חידוש גמור" כ"בריאת יש  
  .יגעיף  לקמן ס". וכדמאין

אבל לפי ביאור הב', ביאור הרבי, שה"פלא" שבקרי"ס שהצריך פעולה  
(שלא הי' קודם) אלא שהמצב שוצר   חדשתמידית הוא לא זה שתהווה דבר 

גופא משך כל   הטבע  גדלהיות), ומצב הזה    יכול(הייו שלא    הטבע  גדהי'  
  –  הלילה

מבאר   שאדה"ז  מה  ה"ל    –הה  הרבי  ביאורי  "אף    –עפ"י  במ"ש 
שהטבע הזה במים גם כן ברא ומחודש יש מאין וכו'" הוא, שבעין ה"פלא"  

"הזהשבקרי"ס   להיות  משך  שזה  לעומת  הטבע  גד,  "קל"  צד  בו  יש   ,"
  בק"ו וד מזה  הבסיס ללמ  וזה" שבבריאת יש מאין.  הטבע  גד(דוגמת עין) "

  יש מאין.לבריאת  
  וז"ש "אף שהטבע הזה במים גם כן ברא ומחודש יש מאין וכו'": 

שהטבע   פירושו  שהמים    דצבים אין  זה  ובמילא  מאין,  יש  ברא  כבר 
"יש   אלא  איו  וכחומה  ד  כמו  שהי' מישצבו  (כמו  גמור"  "חידוש  ואיו   "

של מהביאור  וכדמשמע  כ"ל,  מכמה מאמרים  להבין  הלל "ע,    אפשר  הר"ר 
"  –)  כ"ל שמים  הזה  שהטבע  בפ"ע  יגרים אלא  אלא "ברא"  איו  גופא,   ,"
וכחומה    וסף  ודבר כד  צבו  שהמים  הפלא  ובמילא  המים,    זה  טבע  גדעל 

  .30איו גדול כ"כ כהפלא דבריאת יש מאין 
  יש בפרטיות ב' ביאורים:  –ובזה גופא  

ה1 "הטבע  ה"ל:  ח"ז  בלקו"ש  בהערה  הביאור  שמים  )  הטבע  זה", 
כחומה)  גרים צבים  "הייו (היפך  מאין",  יש  ומחודש  "ברא  הוא  גופא   ,

עצמם    וספת בריאה   המים  בריאת  מהות(שלכן,  על  עצם  איו   מצד  המים 
כחומה צבים  שיהיו  כהפלא  ,  מושלל  איו  שבקי"ס  הפלא  ובמילא, 

  שבהבריאה יש מאין)". 
צבים   יהיו  שהמים  שזה  שאף  " הייו,  גד  הוא  המים"    טבעכחומה 

אבש "יגרים,  גד  אי"ז  שמצד  מהות  עצםל  עצמם  מושלל    והמים"  "איו 
  שיהיו צבים כחומה", ולכן הפלא שבזה איו פלא גדול כ"כ.

2..." ה"ל:  הרבי  של  במכתבו  הביאור  גרים  )  להיות  המים  שטבע 
  הכרחי   במורד הוא ברא ומחודש יש מאין (לאחר שכבר בראו) בהמים ואיו

צאים שתופסים מקום וכיו"ב. ומביא ראי'  ע כל המע"ד טב  – בכל המצאים
אבים  חומת  וכמו  רוח  בלי  מעצמם  צבים  שהם  בראים  ישם  שהרי  ע"ז 

 
סעיף    30 לעיל  ת'  דלא   ג וכבר  כאן  אדה"ז  דברי  כללות  מבאר  שהרבי  דזה 

פירוש   כי  הוא  אלו  הטבע   הפשוטכביאורים  על  שקאי  הוא  הזה"  ב"הטבע 
 דגרים.
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בכל זה ע"י שהוא כבר ברא ומחודש צ"ל    31בשידוד טבע שי ומזה ק"ו שאם  
ברא   שהוא  לעין  בהוגע  זה בתמידיות, עאכו"כ  טבע  ומחודש דבר המשדד 

  ". בטבע ראשון
הוא,שהביאור   "ברא"    כאן  הוא  במים  ד"גרים"  שהטבע  שמכיון 

", והפלא בשידוד שיאיו אלא בגדר "טבע  גופא" גריםד" הטבעבפ"ע, הרי 
  טבע שי איו פלא כ"כ. 

ש"חומת   שזה  שאע"פ  להוסיף,  רוח"   אבים[ויש  בלי  מעצמה  צבת 
בי ", ובלשון הרבראל כל ברא כ"אומר רק שהטבע דגרים איו גדר עצמי ש

ש" המצאים  הכרחיאיו  במכתבו  שתופסים    –  בכל  המצאים  כל  טבע  ע"ד 
וכיו"ב דבר   –"  מקום  הוא  דגרים  שהטבע  היא  גופא  שבזה  המשמעות  אבל 

ה" גדר  על  (גם)  במ"ש   ," מיםוסף  אדה"ז  כוות  שזוהי  בפ"ע.  בהם    וברא 
מזה   שמוכיח  (מה  מאין"  יש  ומחודש  ברא  כן  גם  במים  הזה  שהטבע  "אף 

  ת אבים צבת מעצמה בלי רוח").ש"חומ
" בפירוש  במכתב  הרבי  הוא וכמ"ש  במורד  גרים  להיות  המים  שטבע 

) מאין  יש  ומחודש  בראו ברא  שכבר  הוא  בהמים)  לאחר  זה  שטבע  הייו   ,"
שכבר   לאחר"  בהםרא ותחדש  ", עד שבמים ברא וסף גם ביחס לגדרם כ"

  .32בראו"
וגדר ציור  שכללות  דמה  חידוש.  "רק    הפרטי  (דזהו  ברא  הברא  של 

שברא"   "החומר    –הברא    עצםלאחרי  ברא  "תחילה"  שהרי  מובן, 
הראשון" יש מאין, וזהו העצם של כל ברא (וכבר בזה יש את הטבע ש"תופס  

ברא כך"  ו"אחר  גדה  ומקום"),  בציורם  הפרטי  בראים  וטבעם  ומם  ד  –רם 
"  מיםבל בוגע ל" ם. אאביאו  כמו מים    –, ובדומם גופא  צומח חי או מדבר

הרי זה    –(וכיו"ב), הה כאשר ה"חומר" צטייר בציור וגדר של "מים"    גופא
טבע עם  ביחד  לכאו',  דשיהיו    םברא,  שהטבע  החידוש,  גרים  י יגרים. וזהו 

" (אבל ביחד הראשון  חומרשברא "  לא רק אחר  –  "ברא ומחודש יש מאין"
  ). המיםבר בראו"  עם כללות גדר ה"מים"), אלא גם "לאחר שכ

 
ש"טבע    31 כאן  שמ"ש  במורדולהעיר  גרים  להיות  ק' "טבע  המים  שי" " 

הוא חידוש גדול בהגדרת המושג "טבע שי":   –"  מצאים בכל ה  הכרחי   איוכי "
בברא   רק  שיש  פרטי  טבע  יוצא    פרטישכל  פועל  " מצא"  היותו  מעצםשאיו 

ה"עולם"   מגדרי  א'  שזהו  (עד  מקום"  "תופס  להיות  "מצא"  של  הטבע   –כמו 
  "!שי ק' "טבע    –וזמן")   מקום"

ת בד"ה  מ"ש  שגם  כ" הייו,  (כדלקמן)  תרצ"ג  ליראיך  של ת  הכללי"  טבע 
", כי "איו  שיק' "טבע    –, דומם או צומח וכיו"ב  כללי "מיןבאיזה "  –הברא  

 הכרחי בכל המצאים"! 
כ"כ    32 גדול  איו  דקרי"ס  הפלא  מדוע  שהביאור  הביאור   –ואע"פ  לפי 

בפים)   כדלקמן  בלקו"ש,  בהערה  הביאור  לפי  (משא"כ  תלוי   –בהמכתב    איו 
שהרי זה שהטבע הזה הוא   –  המים בזה שהטבע דגרים הוא דבר וסף על גדר  

אבל בפועל,   –"  בכל המצאיםבגדר "טבע שי" הוא (כבר) בגלל ש"איו הכרחי  
ברא  כן  גם  במים  הזה  אדה"ז "שהטבע  דברי  את  במכתב)  (גם  הרבי  מפרש  כך 

 ומחודש יש מאין". 
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על    וספתוכן משמע מלשוו הק' בהערה בלקו"ש ה"ל "הייו, בריאה  
על    –"  עצמם  המיםבריאת   גם  וספת  בריאה  הוא  ד"גרים"    המים שהטבע 

  המים עצם מהות עצמם. וזהו מה שממשיך לבאר שם בסוגריים "שלכן, מצד
, כפי בראה שלא רק מצד עצם ומהות    –איו מושלל שיהיו צבים כחומה"  

כחומה צבים  שיהיו  מושלל  איו  מגדר "מים",  מופשט  פשוט  חומר    ,שהוא 
הטבע   כי  המים",  ומהות  "עצם  מצד  גם  מושלל  איו  זה  הוא  דאלא  גרים 

  אה וספת (גם) על זה. ברי
ובאמת, זה גופא הוא קודה הכללית שבא לבאר בהערה זו. שעל מ"ש  

ר"י מחלוקת  לביאור  בוגע  השיחה  בפים  מ"ש "והשבתי    שם  בפירוש  ור"ש 
  צורתהחי' רעה מן הארץ", שכאשר החי' רעה מפסיקה להזיק, מתבטלת רק  

"  מציאותה אבל   כמקודם:  טבעשארת  די  אויב  אַ   אפילו  צו  אין  רעה  חי'   
, ווָאלט אויך געווען גלייך מתחילת הבריאה  ווָאלט געווען אין אירמזיק זיין  

פון   ביטול  דער  ווָאס  ביטול  פַארשטַאדיק  בלויז  הייסט  טבע  דָאזיקער  דער 
  באה הערה זו:   –..."  הצורה

ומחודש   ברא  ג"כ  במים  הזה  שהטבע  רפ"ב: "אף  משהיוה"א  "להעיר 
ב"הטבע הזה", היא למ"ש לפ"ז שם "וגרים במורד   יש מאין", שכוותו . .

המים   טבע  [הייו,  וטבעם"  שבראוכדרכם  אומר,  כפי  הוא  זה  טבע  ועל   .[
"ב מאין"  שהוא  יש  ומחודש  בריאה    –רא  המים    וספת הייו  בריאת  על 

שבמ"ש   הרי,  ואילך".  פ"ב   .  . תרצ"ג  ליראיך  תת  מד"ה  ולהעיר   (...) עצמם 
שגם רואים  ברא    בשהיוה"א  של  מתחלתו    מסוייםטבע  כך  איו   –שברא 

  על עצם מציאותו.  וסף אלא דבר  
 –  וגע לעיו)וזה באמת מה שמבואר בד"ה תת ליראיך תרצ"ג שם (ב

ה" עין  כ"מין"    –"  טבעשכללות  ומגדירו  שמתארו  הדבר  של  הכללי  טבע  הן 
כ ומגדירו    דומםמסויים  שמתארו  הדבר  של  הפרטי  טבע  והן   כאבן וכיו"ב, 

גופא   ובזה  של    –וכיו"ב,  והפרטי  הכללי  "כובד"   גופא  האבןטבע  שזהו 
  .  33האבן על עצם    וסףהוא יצור    –ו"מוחה"  

 
ש"   33 שם  למ"ש  שבהמשך  שם,  גם  וראה  זה  מהבורא טבע  וצר  יצור  הוא 

בו הרצה  הרצון  אותו  להשלים  יש ב"ה  טבע  בשם  הקרא  הלזה  הברא  ויצור   ,
לו תכלית, ותכליתו הוא כתכלית כל אחד הברואים והיצורים אשר תכלית אחד 
לכולם להגיד שבחו של מי שאמר והי' העולם ברואיו ויצוריו מאין ליש. והיתרון 

כי הוא ראשון בברואי ויצורי אדון היצורים,   על כל   זה   ר יצואשר בתכלית   הפלא 
, כי הגשמי עולמים ית' המלמדיו דעת להבין ולהשכיל בעין האחדות האמיתי

אותו  ומביא  האושי,  השכל  את  גם  מכריח  שהוא,  כמו  היותו  ממציאות  עצמו 
 –..."  להשכיל, להבין ולהשיג את האמת הגמור כי הוא ית' לבדו הוא ואין זולתו

מאבן הזרק למעלה, דזהו היפך טבעו הפרטי והכללי שבאבן, בזה    מביא "משל
אחד  במקום  ח  שהוא  מה  מוחה,  הוא  הפרטי  וטבעו  כובד,  הוא  הכללי  דטבעו 

מתעע   .  ואיו  הרי .  למעלה  מלמטה  אותו  הזורק  כח  ע"י  האבן  הילוך  כן  ואם 
טבעו  היפך  הוא  שמתעע  דבזה  והכללי,  הפרטי  טבעו  היפך  וב  זה  זה הפרטי, 

הכללי  טבעו  היפך  הוא  למעלה  ממטה  הזאת   וההד)    .שהולך  פעולה  הפועל  כח 
הזורק   כח  הוא  ומוחה,  בכובד  מטבעו  יצא  .  שהאבן  רב .  כחו  כי  בהכרח  הרי 

הוא כל כך עד שמתגבר על טבע האבן לא לבד על הפרטי שמעע אותו, כ"א גם 
הרי פרץ גדר ה  מלמטה למעלעל הכללי שהוא הכובד. והה האבן בעת הילוכו  



 (קונטרס ב')  עיונים בספר "שער היחוד והאמונה" פרק ב' 

 
38

ש לזה  שםווסף  מבואר  המשמעות  זה  גופא  זה  הה  רוצה    שאדה"ז, 
עצמם. ולפי   המיםלומר כאן שהטבע דגרים הוא דבר וסף (גם) על בריאת  

בהערה   כהפלא    בזה  –  34בלקו"שזו  מ"ש  איו  שבקי"ס  הפלא  מדוע  מבואר 
בסוגריים:   בהערה  לבאר  ממשיך  שהרבי  וכמו  מאין.  יש  , שלכןשבהבריאה 

מכיון שהטבע מה   –שיהיו צבים כחומה  מושלל  איו    המים  מצד עצם מהות
דבר   הוא  כחומה)  צבים  (היפך  גרים  הפלא    –  עליהם  וסףשהם  ובמילא, 

  מאין"].  שבקי"ס איו כהפלא שבהבריאה יש

גם ו  עפי"ז  בפירוש  ומבאר  הרבי  מוסיף  הנ"ל  הרבי  במכתב 
הפלא   מאיןב"  שבזהמדוע  יש  וי"ל  בריאת  ביותר.  גדול  הוא   "

ב שבקרי"הביאור  להפלא  שבניגוד  שם:  שהמים  כוונתו  שזה  ס, 
" הי'  וכחומה  נד  כמו  המים  מושללנצבו  טבע  מצד  רק    –"  זה  הי' 

הנה   שני",  "טבע  של  זה    שלילתבתוקף  היינו  היש,  שאין  בריאת 
  ". ראשוןבתוקף של "טבע  מוחלטהוא  –לבריאת ה"יש"  מקום

גד  וכחומה    שהמים צבו כמו ד  דקרי"סוכ"ז הוא בוגע מדוע הפלא  
המים ומבאר    טבע  הרבי  מוסיף  ה"ל  הרבי  ובמכתב  כ"כ.  גדול  פלא  איו 

הפלא   בעין  מדוע  גם  עפי"ז  גדול   שבזהבפירוש  הוא  מאין"  יש  שב"בריאת 
  יותר, ובזה מסביר הק"ו: 

בכל זה ע"י שהוא כבר ברא ומחודש  שי ומזה ק"ו שאם בשידוד טבע "
בתמידיות,   זה  טבע  המשדד  דבר  שהו  ו"כעאכצ"ל  לעין  ברא  בהוגע  א 

  ל."., וק"ומחודש בטבע ראשון
" במ"ש  כוותו  צ"ע  שהואולכאו'  לעין  בהוגע  ומחודש    עאכו"כ  ברא 

  ". בטבע ראשון
על   קאי  הראשון"  ש"טבע  הוא  הפשוט  ה" הדברדפירושו  שברא  יש,   ,"

"טבע ראשון" או ש"תוקף" מציאות היש הוא    עם ברא    "שה"יש  –ותחדש  
  ון". "טבע ראש

איו זה  לפי  וסיים   אבל  בכד  כי "פתח  וחומר",  ה"קל  ביאור  כלל  מובן 
"שאם   בזה  פתח  ברא    בשידודבחבית":  כבר  שהוא  ע"י  זה  בכל  שי  טבע 

 
והי'  מתבטלים  וכובד  במוחה  והכללי  הפרטי  דטבעו  והייו  לגמרי,  הגבלתו 

ועם היות דגופו וממשו , שהרי ראה במופת מוחשי שהוא מתעע וקל,  כלא הי'
של קיים היש  רק  היותו  אמיתת  טוהר  לו  ומגלה  עייו  מפקח  זה  קיומו  הה   ,

אי ער  אותו,  ומחי'  המהווה  יט  האין  מער  ווָאס ז  דעם  פון  פרַאן  דער  וויא 
בַאשַאפט אים, און בעלעבט אים, אשר זה רק זה הוא כל מהותו בעצם מציאות 
הכח  על  המכסה  הלבוש  אותו  אלא  איו  וכובד  במוחה  טבעו  וגדרי  היותו, 
ית'  כל  אדון  בו  הטביע  אשר  כפי  בו,  ופועל  השוקד  אותו  ומחי'  אותו  המהווה 

 ...".ויתעלה
 . 32אור בהמכתב, כ"ל הערה  "כ לפי הבימשא  34
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דבר   צ"ל  בתמידיות  המשדדומחודש  זה  וטבע  ה"ל(",  הוא    )לפי  הסיום 
  דבר ב"טבע ראשון"?!  בבריאת"  עאכו"כש"

צ לפרש,ולכן  ל  ריך  הראשון"  על  ש"טבע  קאי  הישה"טבע  א  ברא,  " 
בתוקף של    מושללשה"תוקף" שלו הוא "טבע ראשון", אלא שמציאות היש  

שבקרי"ס,   להפלא  שביגוד  הייו,  ראשון".  ש  שלילתש"טבע  המים  העין 
הה  שי",  "טבע  של  בתוקף  רק  הי'  המים  טבע  מצד  וכחומה  ד  כמו  צבו 

זה    שלילת הייו  היש,  מקום בריאת  ה  שאין    מוחלט הוא    –"יש"  לבריאת 
  ".ראשוןבתוקף של "טבע  

הרבי   הגדרת  שעפ"י  להוסיף,  שי"  בפירוש  הויש  זה"טבע   –  במכתב 
שאיו   דבר  "לאחמצאה"  עצםמצד    הכרחישכל  וברא  הברא,  ",  עצם  ר" 

שי"   "טבע  ק'  "טבע    –כבר  שהגדרת  שהוא  ראשוןהרי  טבע  רק  הוא   "
המצאים,  הכרחי" המצאים  כמו    בכל  כל  מקוטבע   וברא ם",  שתופסים 

שזהו    כלעם    ביחד הייו  "מצא"  עצמי  טבעמצא,  .  בעצםמוכרח  ו  של 
ד"טבע   העין  שאמיתית  ביותר  מובן  על  הראשוןשעפי"ז  רק  לומר  אפשר   "

בעצם, שהוא לבדו הוא  שזה אמיתית העין    –צב של "אין ואפס המוחלט"  מ
  . זולתו  ואין ואפס המוחלט

העין דבריאת היש    ששלילת  –כאן הוא  "  "טבע הראשון פירוש  הייו, ש
  .בעצם"  ראשון  טבעהוא בתוקף של "

ג' בלקמן    ועוד: מן ית'    עיוים  הבורא  כח  "בהסתלקו'  אדה"ז  לשון 
ממש"   ואפס  לאין  הברא  ישוב  ח"ו  זהו   –הברא  ממש"  ואפס  שבחי' "אין 

שכלול  הברא"  טבע" כפי  "  עצמו  בבחי'  ואפס"במקורו  מצא  אין  דלפי"ז   .
בחי'   שהוא  גופא  הברא  כ"ש"טבע"  בריאותו  שולל  ממש"  ואפס    יש"אין 

אפשר,  מאין" בדרך  שם  ת'  ועפי"ז  הראשון"  .  על במתכב  ש"טבע  קאי  כאן 
" של  האמיתי  הראשון"  ואפס".  הברא"טבע  "אין  בחי'  שהוא  גופא   "

כ" ר  ישובריאותו  "טבע  שידוד  הוא  שם  מ"ש  ראה    .שלואשון"  מאין" 
  בארוכה.

בכל זה ע"י שהוא    שיטבע    בשידודומזה ק"ו שאם  וזוהי כוות הרבי: "
בתמידיות,   זה  טבע  המשדד  דבר  צ"ל  ומחודש  ברא  בהוגע כבר  עאכו"כ 

ראשון בטבע  ומחודש  ברא  שהוא  לעין   –"  לעין  בוגע  עאכו"כ  הייו 
ש"משדד"   מאין,  יש  בריאה  בעצם  ראשון"טבע    הומש   מחדשהמדובר,   "
  מושלל.   היש   ובהחלט, שזהו התוקף כמה שמציאות

כזה  בו באופן  הק"ו  הוא    –יאור  מאין  יש  "  שיוישבריאה   טבעשל 
", המצב ד"אין ואפס", וזהו הק"ו מקי"ס שהוא רק שיוי "טבע שי" ראשון

תורה ומועדים ח"ב (ויקרא    אדה"ז  ימפורש במאמר  –שברא לאחר הבריאה  
  וז"ל:ים) ע' תתב,  במדבר דבר

מא" יש  הוא  העולמות  התהוות  הים   ,יןוהה  את  ה'  ויולך  כתיב  והה 
ובוודאי מפי מה הוצרך    ,לחרבהברוח קדים עזה כל הלילה וישם [את הים]  

והוצרך לשות    ,מפי שהטבע שהמים מכסים לארץ כמים לים מכסים  ך,לכ
הטבע ה  ,את  לא  שאם  עזה  קדים  רוח  להיות  ה  י' הוצרך  לטבעו,    והזה  חוזר 
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ב"ע אחר  הי'  הזכר  הטבע  ה"לוקודם    35והה  הטבע  הי'  לא  מ"מ    ,זה  אך 
לכך הוכרח  ב"ע  אחר  כך  שהוטבע  שיחזור   שבוודאיראה    ,מאחר  יותר  הוא 

שבכל  לאיןהכל   טבעו  היותר  גמור  ,[הדברים]  שהוא  אין  כך  שהי'    ,מפי 
הוצרך   הטבעבוודאי  את  העולמות    לשות  ממשבחיות  רגע  כממר"י   בכל 

לפ כבתחילה.  חוזר  הי'  לאו  ובאם  ליש  מאין  ולברוא  לעשות  או  יממש  כך 
אומרים ברוך עושה בראשית ולא עשה כבר שהרי עושה ממש בכל רגע בב"ע  

  ."ובאם לאו הי' חוזרים
הטבע   לשות  השי"ת  רצה  כאשר  "לכן,  זה:  מאמר  של  אחר  ובוסח 

יהי'   שלא  כדי  עזה  קדים  ברוח  הוליך  המים  לטבע  ח שיבקעו  והה   –וזר 
ק"ו שהרי  הדברים  ב"ע,  אחר  הי'  הטבע  הי' התם  לא  הבריאה  שקודם   ,

וק"ו  ובכדי לשות את הטבע שברא אחר ב"ע היה רוח קדים עזה,    –הטבע  
עולם בריאות  קודם  שהי'  הי'    שהטבע  אין,  בחי'  הכל  שיהי'    בודאי דהייו 

עולמות בכל ות הלחי  לשות את הטבע  כדיצריך    בוודאיחוזר תמיד לטבעו,  
  ."עת ובכל רגע

שמים    דבריאת  להפלא  דקרי"ס  מהפלא  הק"ו  ביאור  סיכום 
תמידית   בפעולה  הצורך  לענין  במ"ש    –וארץ  הרבי  ביאור  לפי 

  אדה"ז "אף שהטבע הזה במים גם כן נברא ומחודש יש מאין וכו'". 

סיכום ביאור הק"ו מהפלא דקרי"ס להפלא דבריאת שמים וארץ לעין 
הזה  –תמידית  ולה  בפע  הצורך שהטבע  "אף  אדה"ז  במ"ש  הרבי  ביאור  לפי 

  במים גם כן ברא ומחודש יש מאין וכו'": 

מאין"   אדה"ז   במ"ש יש  ומחודש  ברא  כן  גם  במים  הזה  "שהטבע 
איו  המים  שטבע  רק  רוח  בלי  מעצמה  צבת  אבים  חומת  "שהרי  (והראי' 

המים להיות  טבע  גד  –כן") מבאר אדה"ז שהמצב שהמים צבו כד וכחומה  
במורד   מושלל,  גופא  –גרים  גד    איו  רק  זה  כי  או  אבל    טבעכ"כ.  המים, 

זאת  ומהות  עצם שולל  איו  בלקו"ש)  המים  שגם  (הביאור  או  המים    טבע, 
  . (הביאור במכתב)  "שיאיו אלא "טבע    גופאהזה  

 
מזה   35 הוא  מקי"ס  מאין  יש  לבריאת  שהק"ו  זה  במאמר  שמ"ש  ולהעיר, 

כדי   הטבע שאם  לארץש"  לשות  מכסים  "טבע" המים  לחדש  כדי  אם  [ולא   "
 ברא רק   הזהאע"פ שהטבע    –] הוצרך להיות רוח קדים עזה כל הלילה  בקי"ס
ב שהי' אחר  טבע  שיוי  שהוא  מאין  יש  בריאת  עאכו"כ  הרי  וכו',  העולם  ריאת 

הבריאה"   קודם  גם  היחוה"א   –קיים  בשער  שמ"ש  הרבי  לפירוש  ראי'  גם  הוא 
הזה"אף   על   שהטבע  קאי  לא  שזה  וכו'"  מאין  יש  ומחודש  ברא  כן  גם  במים 

ד"צבים"   ט  בקרי"ס  שתחדשהטבע  על  אלא  "ע)  הרר"ה  שמפרש  בע (כמו 
שהם  המי המים   שהשתה ,  גריםם  על  וספת"  "בריאה  זה  ש(גם)  בקרי"ס, 

  עצמם וכו'. 
הטבע  הוא  בקרי"ס  שהשתה  שהטבע  אדה"ז  מפרש  זה  שבמאמר  אלא 

" ובשער היחוה"א מפרש שהטבע שהשתה בקרי"ס הוא המים מכסים לארץש"
 .גריםטבע המים שהם  
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ובעצם, "הוא    מושלל בהחלטוזה מסביר מדוע "בריאת יש מאין", שזה  
  .36דקרי"ס שהמים צבו כמו ד וכחומה   מהפלאיותר"    דולג  פלא

[רק]   וכחומה  ד  כמו  צבו  שהמים  דקרי"ס  בה"פלא"  אם  הוא,  והק"ו 
חוזרים   המים  טבע  גד המים  היו  כרגע  הרוח  את  ה'  הפסיק  "אילו  הה 

ספק"   בלי  כחומה  קמו  ולא  וטבעם  כדרכם  במורד  שהטבע    –ויגרים  "אף 
כן   גם  [שגרים]  במים  ודבר    ומחודש  בראהזה  בהמים  מאין"    וסףיש 

הה   –המצב שהמים צבו כד וכחומה איו גדול כ"כ    שלילתעליהם, וא"כ  
בבריאת   וק"ו  יותר  מאין  יש"כ"ש  ופלא  והפלא  מהטבע  למעלה    שהיא 

עאכ"ו שבהסתלקו' כח    –  37עוד יותר (בעצם)   מופרךשזה    –מקריעת ים סוף  
וא לאין  הברא  ישוב  ח"ו  הברא  מן  כח הבורא  להיות  צריך  אלא  ממש  פס 

  ". הפועל בפעל תמיד להחיותו ולקיימו
יש  בבריאת  תמידית  בפעולה  בה"צורך"  פשוט  ביאור  הוא  כ"ז    והרי 

ביותר המתקבל  ס    –  מאין  כל  כמו  הטבעשזה  שצריכים   גד  ופשוט  שמובן 
כח האלקי בגלוי להפעיל את הס, וכל הזמן שהס והפלא גד הטבע משך,  

 
בפעולה התמידית  צורך"ה"  –ואולי י"ל דבוגע הפלא בקרי"ס בעין זה    36

העין שהמים יהיו צבים כמו ד   מושלל   בכמהגופא, שתלוי    –של הכח האלקי  
  וכחומה, הה בב' הביאורים יש בזה מה שאין בזה: 

  מצד א' אפשר לומר שהפלא שבזה לפי הביאור שבלקו"ש הוא גדול יותר: 
בים שהמים "צ   שהרי לפי הביאור בלקו"ש יוצא לכאו', שזה שאיו מושלל 

"מצד   רק  הוא  ד"  מהות  כמו  "עצם  אבל  גרים,  "המים  טבעהמים",  להיות 
אי"ז  בהמכתב  הביאור  לפי  משא"כ  ד".  כמו  שיהיו "צבים  לגמרי  שולל  גופא, 

" מצד  גם  כ"כ  המיםמושלל  "טבע טבע  רק  גופא  זה  כי  גופא,  גרים  להיות   "
  ". שי

  א גדול יותר: בהמכתב הו  אבל י"ל גם לאידך, שהפלא שבזה לפי הביאור
הוא  גרים  להיות  המים  של  ההכרח  שהעדר  הוא  בהמכתב  הביאור  דהה 

טבע   כמו  שאיו  שהכרחי    עצמי(רק)  המצאיםו"תקיף"  "מצא",   בכל  בתור 
זה   לכן  ורקשהרי טבע זה ברא ומחודש יש מאין בהמים "רק לאחר שבראו",  

  ק' "טבע שי".
רים" שבמים כן מתחייב כעת , טבע ה"גולפי"ז הי' אפשר ללמוד, שבאמת

שיהיו צבים כחומה (ורק שמכיון ש"טבע"   ומושללעצמם"    המים  מהותמצד "
" רק  בהם  ותחדש  ברא  שי"    לאחר זה  "טבע  בראו",  בזה   –שכבר  אין 

שיהיו צבים כחומה איו "חזק"   שמושללה"תוקף" כמו טבע עצמי, הרי גם זה  
בלקוכ"כ הביאור  לפי  משא"כ  שג).  משמע  אין "ש  קרי"ס)  בשעת  (כולל  כעת  ם 

"שיהיו    כלל"עצם מהות המים" מחייב כלל שיהיו "גרים" ומצדם איו מושלל  
  צבים כחומה".

שהפלא   יוצא,  קרי"ס ולפי"ז  לפי   בשעת  הה  ד",  כמו  "צבו  שהמים 
הביאור בהמכתב, שמצד "טבע שי" עכ"פ זה מושלל "מצד עצם מהות המים", 

"מצד עצם   כללהביאור בלקו"ש, שגם אז אי"ז מושלל    יותר מלפי  הוא פלא גדול
  מהות המים". 

ב"  37 כאן  מדובר  בהערה  מאמיים והרי  כ"ל  ה' 9",  באחדות  שמאמיים   ,
 וכו' שמצד זה מציאות ה"יש" מושלל בתכלית.
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אלק  כח  הי' צריך  בקרי"ס  וכמו  הטבע,  גד  הס  את  להפעיל  להמשיך  י 
שהמים צבו כד וכחומה, גד    –  עצמו "  פלא"צורך" בפעולה התמידית כי ה"

מאין",    –בע המים  ט ב"בריאת יש  כמו"כ  הה  הלילה,  כל  ,  ובמכ"ששמשך 
זה  שלו  מאין (ורק  בריאת יש  כמו  יותר  גדול  תמידי  ופלא  ס  לך  אין  שהרי 

  ).ראה כ"טבע"

ויש להוסיף ולבאר עפ"י הנ"ל שינוי הלשונות של הרבי בקשר  
לביאור של הר"ר הלל מפאריטש בספרו פלח הרמון הנ"ל, ביחס  

 " ששם  כותב  פעם  שם:  מבאר  שהרבי  אחרפירש  למה    באופן 
", ופעם כותב: "לעיין  מפרש באו"א.", ופעם כותב ששם " , וי"לקצת

  משמע לא כן".   שלכאורהבפלח הרמון . .  

לביאור  ש  וי בקשר  הרבי  של  הלשוות  שיוי  ה"ל  עפ"י  ולבאר  להוסיף 
הרבי מבאר  של הר"ר הלל מפאריטש בספרו פלח הרמון ה"ל, ביחס למה ש

  שם. 
ע'   ח"ז  בלקו"ש  שמבאר    10הערה    189דהה,  למה  בוגע  לעיל,  שהובא 

"שכוותו  מאין"  יש  ומחודש  ברא  כן  גם  במים  הזה  "שהטבע  שמ"ש 
ב"הטבבפשטות( הזה",)  כדרכם    ע  במורד  "וגרים  שם  לפ"ז  למ"ש  היא 

  כותב בשוה"ג:  –וטבעם"  
  ". מפרש באו"א  –) וירא (ב, ג)  "וב"פלח הרמון" (להרר"ה מפאריטש 

" שמבאר  לאחרי  לעיל,  שהובא  הרבי  רבו במכתב  בדברי  .   הפירוש   .
שמגדיל הק"ו מקרי"ס לבריאת יש מאין באמרו שטבע המים להיות גרים  "

  הכרחי וא ברא ומחודש יש מאין (לאחר שכבר בראו) בהמים ואיו  במורד ה
ומזה ק"ו  . .    ם מקום וכיו"בע"ד טבע כל המצאים שתופסי  -  בכל המצאים

דבר  צ"ל  ומחודש  ברא  כבר  שהוא  ע"י  זה  בכל  שי  טבע  בשידוד  שאם 
המשדד טבע זה בתמידיות, עאכו"כ בהוגע לעין שהוא ברא ומחודש בטבע  

  מסיים:  ",ראשון
ולהעיר ג"כ מפלח הרמון להרה"צ כו' ר' הלל מפאריטש דף "ב עמוד "

  ". ., וי"לקצת  באופן אחרג' שפירש  
  : הרבי  כאן כותב  "ב"מ הגהות והערות קצרות לסש"מ"וב

"] ו"שטבע"  וטבעם"קאי א"וטבעם" שלפי זה ["יגרים במורד כדרכם  
רק   רוח  בלי  מעצמה  צבת  אבים  ["חומת  זה  איו   בעשטשלאחרי  המים 

  . יגריםכן"]". הייו, שקאי על טבעם של המים שהם  
  משמע לא כן".  שלכאורהוממשיך: "לעיין בפלח הרמון פ' וירא ב:  

מ הגהות והערות  "מ"" ובבאופן אחרוי"ל דמ"ש בלקו"ש שר"ה "מפרש 
הוא בוגע לפירוש הרבי במ"ש    –"  שלכאורה משמע לא כן"  "ב "קצרות לסש

" הזהאדה"ז  ומ"ש הטבע  ד"גרים".  לטבע  היא  בפשטות  שכוותו  בפרט   "  
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של הרבי  לפירוש הכללי) בוגע  38במכתב "שפירש באופן אחר קצת" הוא (גם 
  .39שם בדברי רביו כאן 
  והביאור בזה: 

"הטבע הזה" כאן בשער ש  מפורש דהה כשמעייים במ"ש ר' הלל, לא  
ההתהוות  הוא  היחוה"א   "זאת  כותב  אכן  הוא  ד"צבים".  דטבע  הטבע 
רוח    צבבמים להיות    החדשה מבחי'  כי כמו ד  גמור  חידוש  איו  זהו  קדים 

אבל אולי כוותו   –"  כמבואר בלק"א כבר יש טבע זאת בעולם בחומת אבים  
כבר יש טבע זאת בעולם  בזה היא רק למ"ש (שהטבע דצבים שוצר במים) "

אבים  צ  שזה",  בחומת  אבים  חומת  "שהרי  במ"ש  בלק"א"  בת  "מבואר 
סעיף   לקמן  שית'  וכמו  רוח",  בלי  בשאר    יד מעצמה  להמבואר  בוגע 

  המאמרים? 
"שלכאורה   הרבי  כותב  שלכן  כן"    משמע וי"ל  לא    –לא  שזה  אף  כי 

  " כן". כי: משמעבדבריו, אבל זה "  מפורש
במים1 ד"צבים"  הטבע  שההתהוות  שם  שמבאר  מה  אם  אף  איו    ) 

אבים בחומת  זה  טבע  מצא  כבר  כי  גמור  מה"מבואר    חידוש  ללמוד  אפשר 
מה   תלוי  לא  וזה  רוח",  בלי  מעצמה  צבת  אבים  חומת  "שהרי  בלק"א" 

שם   וכמ"ש  הזה",  ב"הטבע  ב"הטבע    –הפירוש  הפירוש  אם  לאידך,  אבל 
הי'  היחוה"א  ד"  הזה" בשער  מכריח    –"  גריםהטבע  זה  אדה"ז הי'    שכוות 

אף שהטבע הזה במים גם כן ברא ומחודש  בכללות המשפט "אדה"ז  במ"ש  
מאין  הוא  יש  "חידוש   לא"  איו  וכחומה  כד  צבו  שהמים  שהפלא  העין 
ה"צורך"  שבזהגמור",   לעין  מאין"  יש  מ"בריאת  יותר  קטן  פלא   הוא 

ה של  הביאור  כמו  תמידית,  אלא  בפעולה  הלל,  אחרר"ר  שהרבי עין  וכמו   .
"גל סעיף  אכן מבאר, וכ.  

רק  ה"ז  הלל,  ר'  של  כהביאור  דלא  אדה"ז  ממ"ש  ראי'  יהי'  שלא  וכדי 
  ד"צבים" שוצר בהמים. אם הפירוש ב"הטבע הזה" הוא הטבע  

גופא2 כאן  בלק"א  מקור  לו  יש  איך  מובן  דלפי"ז,  שזה    40)  למ"ש 
  ". במים  טבע חדשה  התהוותבאופן של "שבקרי"ס המים צבו כמו ד הי' זה  

 
ע'    38 ח"ו  הערה    90בלקו"ש  מש   28סוף  שעתק  למה  לקמן (בהמשך  ם 

  ) כותב הרבי: 53הערה    ובמילואים לסעיף  
או  (שיצב  במים"  הזה  "שהטבע  בפירוש  הידועה  מהשקו"ט  [ולהעיר 

קארף) דפס בליקוטי ביאורים לתיא (להר"י שי'    –שיגר?). וראה המכתב עד"ז 
  ]".10הערה   189ח"ז ע'    . . וראה לקו"ש 

" דבוגע  או הייו,  (שיצב  במים"  הזה  בפירוש "שהטבע  הידועה  השקו"ט 
ה"ל]  שיגר? מכתב  [שזהו  המכתב  "ראה  מציין  הזה  עד"ז)"  במכתב  כי   גם ". 

 מבואר ש"הטבע הזה" קאי על הטבע ד"גרים".
 תיבת   לפירושביחס   "באופן אחר קצת והרי לא מתאים הסגון "שפירש    39

פירושים    הטבע " ב'  רק  כאן  יש  בזה  שהרי  טבע   –הזה".  או  דיגרים  טבע 
בוגע   והשקו"ט  מפרש    לזהדיצבים.  שהרבי  כמו  מפרש  אם  , לאאו    כן  –היא 

"שפירש   קצתולא  אחר  בוגע  באופן  משא"כ  בתיא ".  הביאור  ששייך   לכללות 
  לומר שמפרש "באופן אחר קצת".
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שאף שהוא צריך לומר כך לפי ביאורו הכללי בהצורך בפעולה תמידית  
משא"כ אם היתה רק ,  חדש  מהותשזה תלוי בזה שתהווה    –של כח הפועל  

"כמו למשל הצורף שעושה את הכלי מחתיכת כסף הה  –" ההעדר"התהוות 
להארי רק  הכסף  מהות  פועל  שאיו  רואים  בו או  לעשות  או  לקצרו  או  כו 
המהות   העדר  רק  מהות  עשיות  איו  שזהו  מתפשטת  חלל  הגולמי  מהות  כי 

  אצל הכליבלי מדה של כלי לכן מודד את ההתפשטות שיתפשט לפי האות  
לבן   ייר  על  אותיות  הכותב  וכן  כו'.  בכלי  הציור  ממילא  עשה  שאיו  ועי"ז 

הייר לבוית  מגביל  רק  כלל  חדש  דבר  וממילא    "יע  עושה  וסממים  דיו 
ההתפשטות   העדר  בחי'  רק  עושה  שאיו  ומצא  האותיות  ציור  עשה 

כו'"   האותיות  עשה  ובמילא  הייר  שבק  –בלבוית  זה  אם  רי"ס  ולפי"ז, 
גד טבע  המים מלהלוך, הייו רק פעולה    מיעתהמים "צבו כמו ד" הי' רק  

"התהוות    המים רק  הרי"ז  "גרים",  הי' ".  ההעדרלהיות  שזה  מבאר  ולכן 
  –במים שיהיו "צבים"    חדשה  טבע  תהווהבאופן ש

  אבל עדיין יש לעיין מה מקורו לזה גופא?  
לק בוגע  הרבי  ביאורי  לפי  שהרי  אדרבה  (ובפרט,  הה  זה   –רי"ס, 

ש בגלל  הי'  האלקי  הכח  של  תמידית"  "פעולה  להיות  המים  שהוצרך  טבע 

 
  מבואר בד"ה החודש ת"ש ה"ל: זה   וסף לזה שאולי  40

..." לקרי"ס  בוגע  כתוב  גוף ששם  שעצם  היות  עם  ד  כמו  צבו  שבקרי"ס 
שתה לא  דמים   ,המים  היש  שעצם  הרי  לדם  הפכו  שהמים  לזה  דומה  דאיו 
דדם ליש  שתה  ,שתה  לא  היש  עצם  הה  ד  כמו  צבו  המים  אבל   ,וכאשר 

  ".ממש  והשיוי הוא בטבע הפכית ,  טבעו שתה
והגם אבל בד"ה החודש עטר"ת, המקור של המאמר בת"ש, הלשון הוא: "

א  יש  ועשה  שתה  שהיש  הוא  דמצרים  ומופתים  דאותות  מיש  ובטבע חדיש  ר 
שהמים שטבעם ו' או  כש  ח ר וכמו שהיש דמים עשה דם וכן המטה עשה חא

ד  כמו  צבו  והולכים  משכים  הא  ידשיו  . כו'   להיות  מהאין  הוא  לקי כזה 
מפי    ,' בסש"ב ח"ב פ"ב שבריאת יש מאין הוא יותר פלא. . כ המהווה את היש

הרי   הישיםכבשמ"מ  ב'  מצא  ישה  ר  כבר  האחרת  הטבע  שהרי " וכמש  ,וכן  ש 
של   כןאבים  חומה  איו  המים  שטבע  רק  כו'  מצא   ,צבת  כבר  שהטבע  והייו 

מהברא וחלף  ושתה  ד"צבים  –..."  בעולם  " שהעין  ק'  האחרת", "  הטבע 
החדש   טבע  הי'  שזה  מפורש  לא  המיםאבל  ורק "של  להיות שהמים  ,  שטבעם 

  ". כמו ד]  בפועל [צבו  משכים והולכים  
" העין  בתחלת  שם  מ"ש  אולי  ומופתים אבל  דאותות  מיש  דיש  והגם 

וכמו שהיש דמים עשה   ר חובטבע א ר  חדמצרים הוא שהיש שתה ועשה יש א
ע צבו כש  ח שה דם וכן המטה  ו' או שהמים שטבעם להיות משכים והולכים 

ד דקרי"ס "ש "כמו  הס  על  צבו קאי  והולכים  משכים  להיות  שטבעם  המים 
מים עשה דם אחר", כמו זה שה"  יש" לא שתה להיות "יש", שאף שה"כמו ד

 עשה  המטה  "שח וכן  שתה  היש  עכ"פ  אבל  הוא   בטבע",  גופא  וזה  אחר". 
   ."ש בת"שהמקור למ

  .19-ו  6וראה לעיל הערות  
שבהערה   ואדמוה"א  אדה"ז  במאמרי  ששתה   18(אבל  (לא  מבואר  לעיל 

 . עיי"ש).יבשה  למהותם גופא שתה  ) שמהות המי   –, אלא יותר מזה  הטבערק 
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. ואם אכן הי' זה  יסי" מעל הטבע להיות מצב "  ומשך,  שארו להיות גרים
  –באופן ששתה טבע המים גופא, ותהווה בהם טבע החדשה של "צבים"  

המטה  לא בהפיכת  (כמו  משכת"  "פעולה  בזה  צ"ל  "ידו   הי'  או  לחש, 
  מצורעת כשלג" וכו'')).

אדה"ז " מ"ש  מפרש  אם  כן    הזה  שהטבעאבל  גם    ומחודש   בראבמים 
" שהמים  זה  על  קאי  מאין  מקור    צבויש  מכאן  לו  יש  הרי  ד",  כמו  כמו 

של " באופן  זה  הי'  ד  כמו  צבו  המים  שבקרי"ס  שזה  טבע    התהוותלדבריו 
  . 41", ולכללות הביאור שלו במים  חדשה

לא   ד"צבים"  הטבע  על  קאי  הזה"  ש"הטבע  שמפרש  שזה  ומכיון 
ב"  מפורש הרבי  כותב  ולכן  שם,  הרמון  קצרות  "מבפלח  והערות  הגהות  מ 
הטבע הזה" "קאי א"וטבעם" שלפי זה ו"שטבע"  "על מ"ש שם ש  ",ב"לסש

"לעיין בפלח    –  יגריםהייו, שקאי על טבעם של המים שהם    –שלאחרי זה"  
 לא כן".   משמע שלכאורהב:  הרמון פ' וירא  

וכותב   "לכאורה",  בלי  זו  למסקא  באה  שם  ח"ז  שבלקו"ש  וכראה, 
  ".מפרש באו"אבפשטות שב"פלח הרמון" . . 

"  "זוכ אדה"ז  במ"ש  הרבי  לפירוש  בוגע  הזה הוא  על  הטבע  שקאי   "
של הרבי שם בדברי רביו   לפירוש הכלליהטבע ד"גרים". אבל בוגע בוגע  

  כאן כותב הרבי במכתב שהר"ר הלל "ע "פירש באופן אחר קצת": 
שהטבע   "אף  רבו"  בדברי  "הפירוש  כללות  הרבי  מפרש  שם  דבמכתב 

ומ ברא  כן  גם  במים  "הזה  שבזה  מאין"  יש  מקרי"ס  חודש  הק"ו  מגדיל 
הוא    ", שלכן ביאור צד ה"קל" שבקרי"ס בדברי רביו כאןלבריאת יש מאין

הפלא   התמידית  בעין  בפעולה  ה"צורך"  תלוי  האלקי  שבוי  כח  (כ"ל  של 
הר"ר  –)  יסעיף   גם  לזה  בוגע  כ  הה  מפרש  "ע  אהלל  "באופן  אבל  חר  ן, 

  קצת": 
דלפי הביאור של הר"ר הלל "ע שם שהצורך בפעולה תמידית בקרי"ס  

דבר   מהות  שתהווה  זה  ולכן  חדשהי'  שהצד    הוא,  אלו  רביו  דברי  מפרש 
(רק) הוא  שבקרי"ס  חידוש   ה"קל"  איו  החידוש  שבקרי"ס  כמו    גמורזה 

יש   בריאת  של  גמור"  טב  שבמיםאף    [כי  מאיןה"חידוש  אבל  חדשהע  זה   ,
  , יהטבע ד"צבים" עצמו "ברא ומחודש יש מאין" לפ"ז], וכ"ל סעיף  

  אבל לפי הביאור של הרבי שעיקר הצורך בפעולה תמידית בקרי"ס הי' 
ה"סי"   מצב  הזמן    משך  הטבע  גדכי  אלו   –כל  רביו  דברי  ביאור  הרי 
שב ה"קל"  הוא  בהצד  איו   –  בזהקרי"ס  גדו  צבו  שהמים  זה"  ש"הטבע 

 שי   אם בשידוד טבעו"  אלא "טבע שי" שברא בהם "לאחר שכבר בראו",
 

אבל גם לפי זה, אין לומר שהוא מפרש כללות המשפט "אף שהטבע הזה   41
ברא ומחודש יש מאין   דצבים  שהטבע–במים גם כן ברא ומחודש יש מאין"  

במים (שזה יהי' ראי' ממש לכללות הביאור שלו, שבקרי"ס תהווה במים   עכשיו
איו לפי"ז  שהרי  חדשה),  אלא   טבע  וכו'".  אבים  חומת  "שהרי  ההמשך  מובן 

) ג"כ  הוא  במים  הי'  אשר  ש"צבים"  הזה  שהטבע  אף  ברא כברפירושו   (
חידוש   ואיו  מאין,  יש  אבים   גמורומחודש  חומת  "שהרי  היא  והראי'  עכשיו, 

 שהוא חידוש גמור וכו'.  וכו', א"כ כ"ש ב"בריאה יש מאין"
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בתמידיות,   זה  טבע  המשדד  דבר  צ"ל  ומחודש  ברא  כבר  שהוא  ע"י  זה  בכל 
בטבע   ומחודש  ברא  שהוא  לעין  בהוגע  בארוכה ראשוןעאכו"כ  וכ"ל   ,"

 . יא-יסעיפים  

בסעיף    ששאלנו  במה  מאמרים    אביאור  בכמה  שנראה 
מונח  שהביאו מיש"  "יש  אלא  אינו  דקרי"ס  אלו  ר שהפלא  במלים 

נברא ומחודש יש מאין שהרי  "אף שהטבע הזה במים גם כן    גופא
  ומת אבנים נצבת מעצמה בלי רוח רק שטבע המים אינו כן". ח

"אף שהטבע הזה במים גם   והה גם לאחרי שת' בארוכה מ"ש אדה"ז
בזה  מאין וכו'", עפ"י ביאורי הרבי, שאין כוותו לומר  כן ברא ומחודש יש 

גד  שהי' "", אלא שהפלא במה  מישבקרי"ס איו אלא "יש    שתחדששמה  
מאין  הטבע יש  כבבריאת  כ"כ  פלא  איו  מה   –"  לתרץ  לו  שאר  עדיין 

בסעיף   איו   אששאלו  דקרי"ס  שהפלא  שהביאור  מאמרים  בכמה  שראה 
יש   דבריאת  הפלא  שלכן  מיש",  "יש  מוח    מאיןאלא  יותר,  גדול  פלא  הוא 

הזה במים גם כן ברא ומחודש יש מאין שהרי  שהטבע"אף  במלים אלו גופא
  אבים צבת מעצמה בלי רוח רק שטבע המים איו כן"?  חומת

  והביאור בזה י"ל בפשטות: 
מיש"   "יש  חידוש  רק  הי'  דקרי"ס  שבהפלא  בזה  עיים   –דהה,  ב' 

  ): ב(וכמ"ש לעיל ריש סעיף  
שצבו כמו ד הוא כבר "יש" ורק שתו להיות צבים    שהמיםון  ) כי1

בסעיף   לעיל  שהובאו  המאמרים  ברוב  משמע  וכך  וכחומה.  ובהערות    אכד 
  שם.  

ד"2 שהעין  שהמים  עמידה )  (בחומת    צבו",  "יש"  כבר  וכחומה,  כד 
  ".מאין אבים וכו') ולא ברא "

וראה, שזה שבמאמרים שהובאו שם ראה שהסברא שהפלא דקרי"ס  
" מוחת במלים אלו גופא "אף שהטבע הזה במים גם כן מיש איו אלא "יש  

צבת מעצמה בלי רוח רק שטבע    ברא ומחודש יש מאין שהרי חומת אבים
כן"   איו  לעין    –המים  ד"  –זה  הוא  הוא "צביםשהעין  גופא  שזה  יש"   ."

ים "אף שהטבע הזה במים גם כן ברא ומחודש יש  רש כאן (לא במלאכן מפו
  ". שהרי חומת אבים צבת מעצמה בלי רוחמאין", אלא בהמשך לזה) " 

דהאותות ומופתים  ליש  וכמ"ש בד"ה החודש עטר"ת שם: "...אבל מיש
שתה  הוא    דמצרים עצמו  אחרושהיש  יש  האלקי    ,עשה  מהאין  והוא 

' בסש"ב ח"ב פ"ב שבריאת יש מאין הוא יותר  מ כומ"כו'.    ה את הישווהמה
הרי    ,פלא שמ"מ  הישים  כבמפי  ב'  מצא  האחרת  ר  הטבע  [ד"צבים"]  וכן 

טבע המים איו  צבת כו' רק שאבים  ש שהרי חומה של  "וכמש   ,כבר ישה
אבל שיהי' יש   .והייו שהטבע כבר מצא בעולם ושתה וחלף מהברא  ,כן

ומפי מה לא א' אשר בראתי  כו'.    ז פלא יותר"ר ה מאין שמלא דבר יהי' דב
  ". או"ש
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ש אדה"זדאף  מעצמה    כוות  צבת  אבים  חומת  "שהרי  במ"ש  בעצמו 
ד" שהעין  זה  לא  היא  הרבי  ביאורי  עפ"י  רוח"  " צביםבלי  כבר  הוא  "  יש" 

שבאבים   אלא  אבים,  ד"גרים"בחומת  הטבע  את  מוכיח אין  שמזה   ,
שהטבע ד"גרים" איו   –רא ומחודש יש מאין"  "שהטבע הזה במים גם כן ב

  –במים, וכ"ל בארוכה   הכרחי
"שהרי חומת אבים צבת מעצמה בלי רוח" מפורש    אבל בפועל במ"ש

  " בחומת אבים.יש" הוא כבר "צביםשהעין ד"
מובן גם  כ"ז  במאמר  (ועפ"י  הביאור  שתוכן  שאע"פ  שהעין   זה,  הוא 

כבר "יש"   הוא  ל  –ד"צבים"  שההכריע  אין  מפרשמכאן  "  וא  שהטבע  מ"ש 
וזה   –"  צבים"שקאי על הטבע ד  במים גם כן ברא ומחודש יש מאין"  הזה

להטבע    ב"הטבע הזה" היא  ")בפשטות"שכוותו (יהי' לא כמו שהרבי אומר  
  –  ד"גרים"

כי מה שמביא במאמר זה ומה שוגע שם הוא רק מ"ש בשער היחוה"א  
" הוא "יש"  צביםשהעין ד"   –בלי רוח"    "שהרי חומת אבים צבת מעצמה

במשפט שלפ"ז (שלא    שכבר קיים בעולם, והרי לזה אין פק"מ מה הפירוש
במים גם כן ברא ומחודש יש מאין", האם זה קאי על    הזה  הטבע"ש  )מביא

  וכ"ל.  הטבע ד"גרים" או הטבע ד"צבים".
ק  –ואדרבה   הזה"  ש"הטבע  מפרשים  שהם  זה  ממאמר  להוכיח  אי  יש 

  על הטבע דגרים, וכמו שהרבי מפרש:
אם   מאין"    הזה  הטבע"שהרי,  יש  ומחודש  ברא  כן  גם  על  במים  קאי 

" הוא  צביםשהטבע ד" – הי' הפירוש בכללות משפט הזה –" צביםהטבע ד"
ומחודש   "ברא  כבר  והרי  מאין"  ישג"כ  התוכן    בזהכבר  ,  מפורש  הי' 

איו מביא בהמאמר משפט זה שהחידוש דקרי"ס הוא רק "יש מיש", ומדוע  
כו' רק שטבע   צבתאבים חומה של  שהריש "וכמש" שלאח"זאלא המשפט 
איו כן "?! אלא ע"כ שהפירוש ב"הטבע הזה" קאי על טבע ד"גרים"  המים 

כבר  הוא  ד"צבים"  שהטבע  זה  ובמילא  וכו'),  המים  על  וסף  דבר  (שזהו 
לפ"ז)   למ"ש  הראי'  (שהוא  במשפט  רק  כתוב  אבים  "יש"  חומת  "שהרי 

  צבת מעצמה בלי רוח וכו'").

  בד"ה החודש הזה תרס"ג בכל זה.  ביאור במ"ש  

בד"ה החודש הזה תרס"ג,  בכל זה  , ולשלימות העין יש לבאר גם מ"ש  
  דפס בסה"מ תרס"ג ח"א בהוספות ע' קמה ואילך, "החות השומעים": 

סוף"...  קושי למעלה    וצ"ל איך שייך עין  ,קשה הוא לפיו כקריעת ים 
ב מיש ובפרט  יש  רק  דאיו  קרי"ס  בת  ,עין  פ"ב(יא  כמ"ש  דבבריאת    )ח"ב 

מעיקרו   דבר  מתחדש  לא  הלא  דקרי"ס  מקרי"ס  פלא  יותר  יש  עולמות 
אח"כ במציאותם  שארו  וכמו"כ  ג"כ  מתחלה  הי'  רק    ,דהמים  הי'  והס 

ד כמו  צבו  וכאן  להלוך  המים  קוד  ,שטבע  גם  מציו  העמידה  עין  ם והה 
מעצמה  שצבת  אבים  בחומת  י  ,לזה  טבעם  אבים  שחומת  ומים  ומה  צבת 

מאין יש  מחודש  גופא  זה  להלוך  אי"ז    ,טבע'  ד  כמו  המים  כשיצבו  וא"כ 
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מיש יש  ואפס    ,כ"א  מאין  יש  מציאות  שתהוו  העולמות  בבריאת  משא"כ 
המוחלט דבר מלא דבר ומבלתי מציאות תהווה מציאות ה"ז פלא יותר גדול  

ביגיע  ,"סמקרי ולא  בעמל  לא  ארז"ל  עולמות  בריאות  על  אפי'  ברא  ומ"מ  ה 
  ".הקב"ה את עולמו ולמה על קריעת י"ס אמר שהיא קשה לפיו ית' 

ב"ו בכלל  כאן  במאמר  לומר  רצוו  מה  לעיין  אבים  דיש  שחומת  מה 
להלוך טבע'  ומים  יצבת  מאין  ,טבעם  יש  מחודש  גופא  לא  זה  זה  ולכאו'   ."

שאדה"ז ב"רצוו    מה  יש  לומר  ומחודש  ברא  כן  גם  במים  הזה  שהטבע  אף 
חומת אבים צבת מעצמה בלי   שהרי מאין". כי בשער היחוה"א בא מ"ש "

יש כהוכחה    "רוח ומחודש  ברא  כן  גם  במים  הזה  "שהטבע  לפ"ז  למ"ש 
במאמר   וכאן  להיפך מאין".  הוא  "והה  1  –  הסדר  אומר  תחילה  עין ) 

קודם   גם  מציו  בחוהעמידה  אבילזה  מעצמהמת  שצבת  ואח"כ   )2".  ם 
"  מקשה זה  להלוך  מהועל  טבע'  ומים  יצבת  טבעם  אבים  )  3.  "שחומת 

  ן"? זה גופא מחודש יש מאיומתרץ קושי זה במ"ש "
  כוות המאמר היא כך:י"ל  ו

" שמציו  מה  העמידהשלכאו',  .    עין  אבים  .  בחומת  לזה  קודם  גם 
צבו כמו ד הוא רק    ס שהמיםש בקרי"" איו מלמד שהחידושצבת מעצמה

הוא   דבר  כל  של  הטבע  אולי  כי  מיש",  הברא"יש  מעצם  פרד  בלתי  .  חלק 
כ" ו"אבים"  ל"מים"  להתייחס  אין  שלהם  בפ"ע"  ישובעיו,  והטבע   ,

, ובמילא זה שהמים "צבו כמו ד" איו אלא  בפ"ע"  ישלהלוך או לעמוד כ"
מיש"   "יש  שהאבים    –חידוש  זה  להאלא  צבטבעם  טבעם  יות  ומים  ים 

מעצם מציאותם, "יש" א' של אבים בטבע של    חלק בלתי פרדלהלוך הוא  
ש"  המציאות  ובמילא  להלוך,  שטבעם  מים  של  א'  ו"יש"  יהיו מיםצבים,   "

  חלק הטבע של "גרים" שהוא    בלי)  1מציאות של "מים"    –"  ד"צבים כמו  
הוא    –"  אביםאות ""צבים", שזה חלק ממצי ) עם הטבע של  2,  ממציאותם 

  "? מאין"יש    –"  חדש"  יש,  חדש"  מיםסוג "
מתרץ: "ו להלוךוע"ז  טבע'  ומים  יצבת  טבעם  אבים  שחומת  זה   ,מה 
מאי יש  מחודש  ש"  –"  ןגופא  טבעם  הייו,  אבים  שחומת  ומה  יצבתמה   "

טבע'  ש" אלא "  איו"  להלוךמים  מציאותם  מעצם  גופא  חלק  יש    מחודשזה 
חידושמאי הייו  מאין"    ן",  ו"אבים" בפ"ע"יש  ה"מים"  שמציאות  הייו   .

אכן " אכן "בפ"ע"  ישהם  הוא  לעמוד  או  להלוך  .  בפ"ע"  יש, והטבע שלהם 
  ובמילא זה שהמים "צבו כמו ד" איו אלא חידוש "יש מיש". 

שהטבע   אדה"ז "אף  כוות  מפרש  שהרבי  לאיך  ממש  דומה  זה  ולפי"ז, 
גם   במים  מאיהזה  יש  ומחודש  ברא  שהם    –ן"  כן  במים"  הזה  "שהטבע 

  על עצם המים וכו'.   וספת"גרים", הם בריאה  
הביאור  מכללות  שוה  הוא  תרס"ג  במאמר  הביאור  כללות  עדיין  אבל, 

היחוה"א הרבי  בשער  ביאור  הוא  לפי  הביאור  כללות  בתרס"ג,  גם  שהרי   .
"יש   רק  הוא  דקרי"ס  "מיששהחידוש  המשפט  וגם  אבים ".  שחומת  ומה 

יצ גוטבעם  זה  להלוך  טבע'  ומים  מאין בת  יש  מחודש  סברא  פא  לחזק  בא   "
" לזה  בהמשך  מיד  וכמ"ש  אי"ז    וא"כזו,  ד  כמו  המים  יש  כשיצבו  כ"א 

  ". מיש 
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שהטבע   אדה"ז "אף  במ"ש  הכווה  עיקר  הה  מבאר,  שהרבי  כפי  אבל 
הפל שלכן  (לא  הוא  מאין"  יש  ומחודש  ברא  כן  גם  במים  שהמים  הזה  א 

גופא    עצם מהות המיםמצד    א רק "יש מיש", אלא) שלכן"צבו כמו ד" הו
שיהיו צבים כמו ד, ושידוד טבע המים להיות דרים איו אלא    איו מושלל

הי' "צורך" בפעולה תמידית של הכח אלקי    כן" וכו' (ואע"פ  שישידוד "טבע  
  וכו'), וכ"ל בארוכה. 

תרס לספה"מ  בהוספות  דפס  זה  שמאמר  להוסיף,  שצריך  "ג  אלא 
  כו'.מ"החת השומעים" וצ"ע עד כמה אפשר לדייק בהלשון ו 
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  אלסעיף  מילואים

מבוא שבהם  מאמרים  כמה  כ"כ עוד  גדול  איו  דקי"ס  שהפלא  שזה  ר 
" אבל  יש מישכהפלא דבריאת שמים וארץ, הוא, כי הפלא דקי"ס הוא רק "

  ": יש מאיןא "בריאת שמים וארץ הו
אשר   אמר  למה  צ"ל  "ולכאורה  קא:  ע'  ח"א  תרל"ח  שמואל  בתורת 
בהם   אשר  וכל  וארץ  שמים  בראתי  אשר  אמר  ולא  מאמ"צ,  הוצאתיך 

פלא   יותר  זהו  שהי' שלכאורה  והמופתים  האותות  שכל  מצרים,  מיציאת 
כי   אם  קרי"ס  ואפי'  כולם,  וכן  מים  עשה  מדם  עד"מ  מיש  יש  היו  במצרים 

דרכי הטבע לגמרי עכ"ז ה"ה יש מיש שהמים קמו כמו ד ותגלה  הוא יוצא מ
  כו'".היבשה, אבל בריאת שמים וארץ ה"ה יש מאין לגמרי דבר מלא דבר  

צ"ל   "ולכאורה  שצה:  ע'  שמו"א  שם  בראתי  אשר  אמר  לא  מה  מפי 
שזה חידוש יותר, דעין יציאת מצרים הגם שהיו אותות ומופתים מ"מ ה"ז  

 ממים  כמו  מיש  דם יש  מזה  ועשה  היש  מציאות  הוא  מים  שגם  דם  עשה 
שהוא יש אחר וכמו"כ כל היסים ואפי' ס דקרי"ס שהוא ס היוצא מדרך 

לילך ובקי"ס צבו כמו ד, וטבע  גמרי מ"מ הוא יש מיש דטבע המים  הטבע ל
היבשה להיות מכוסה במים ועכשיו גלה, הרי שאותו יש הארץ שהי' תחילה 

וכן אז,  גלה  אבל    מכוסה  מיש,  יש  שזה  מצא  גלדו  מהלכים  שהיו  המים 
  בריאת שמו"א הי' יש מאין ואפי' חוקרים מודים שהוא דבר מלא דבר".

קשה לזווגן כקרי"ס  לט: "... בד"ה ויט משה תר"ד, ספה"מ תר"ד ע' ק
קרי" והלא  הקב"ה  לפי  קשה  קרי"ס  למה  וכמ"ש    סולכאו'  מיש  יש  הוא 

ון שיותר פלא הוא בריאת  ות דרוש הראשימים תאכל מצששת  ד"ה    בסידור
מאין ממש מ שהוא    ,יש  קרי"  , אין  צבו    סמשא"כ  שהמים  מיש  יש  רק  הוא 
ד כו'   ,כמו  מיש  יש  הוא  מ"מ  המוחלט    , אך  ואפס  מאין  הי'  הבריאה  אבל 
כ"א    .ממש העולם  את  ברא  ביגיעה  ולא  בעמל  לא  ארז"ל  הבריאה  על  והה 

  .". ב"הוא קשה לפי הקשהוא יש מיש ה  "סוקרי  ,במאמר פיו כו'
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   ו לסעיף מילואים 

נד    כמו  "נצבו  לזה שהמים  הים לחרבה"  "וישם את  בין  הקשר 
  וכחומה" 

  ואילך: 89הבאו בפים מ"ש בלקו"ש ח"ו ע'  
"בוגע לעיו, דעם ס פון קריעת ים סוף: ווען מ'זָאל לערען ַאז דורך 

איז  " לחרבה"  הים  את  איז    שתהוישם  ער  ים,  דער  ַא   געווָארןגעווָארן 
פון "וישב   צייט  דער  אין  ַאז  אויסגעקומען  דַאן  ווָאלט  פון "יבשה",  מציאות 

  מציאות...   ייעהים" איז ער געווָארן ַא  
איז   קרי"ס  פון  ס  דער  ַאז  דערציילט  פסוק  דער  ווָאס  דערפון  ...[אבל] 

 [ַאז דָאס ווָאס די   הלילה   כלך ה' את הים ברוח קדים עזה  געווען דורך "ויול
אלקי   (כח  דער  ווָאס  דעם  דורך  געווען  עס  איז  וכחומה"  ד  כמו  מים "צבו 
אין   אויפגעהַאלטן  עס  הָאט  קדים"  דעם) "רוח  אין  ָאגעטָאן  זיך  הָאט  ווָאס 

ַאז דער  צייט], איז דָאך דערפון גופא פַארשטַאדיק  גַאצערפַארלויף פון דער  
  ". עכ"ל.שהים איז יט שתה געווָארן במהותו צו ווערן יב

, "שהמים "צבו כמו ד וכחומהאופן הס  מה שהרבי לומד  מויש לעיין  
קדים  שזה   ב)"רוח  שהתלבש  אלקי  שה(כח  עי"ז  כל  במשך    "ו"החזיקהי' 
",  הזמן לחרבהשמ"ש  הים  את  להיות  וישם  שתה  שהים  פירושו  אין   "

של " ד"וישםבפשטות,  הרי  ו  –  יבשה"מציאות  וזה    העין  לחרבה"  הים  את 
  שהמים "צבו כמו ד וכחומה" הם ב' עיים וסים שוים. 

ש הפי'  לפי  הים  ובפרט  את  "וישם  של    קרקעית שהי'  חרבה"  להס 
מ"ש  ,  התייבשה  42הים ב  שלאח"ז בפסוק  וזהו  ישראל"ויבאו  הים    י  בתוך 

  .)וכו'   43"ו בחרבהוהעבירו בתוכ"וכמ"ש בהגדה  (  "ביבשה
 

"כמים    42 בפסוק  שפי  ליםוכמו  וכמ"ש   קרקעיתרושו  מכסים"  הים. 
הרד"ק "מקום המים יקרא ים, המים ממלאים אותו המקום עד שמכסים אותו 

יראה והמים   שלא  ים  קרוי  המים  דוד "מקום  במצודת  פירש  וכן  הים".  קרקע 
  ממלאים אותו המקום עד שלא יראה הקרקע".

אין שם ": "ולמקוה המים קרא ימיםוראה מ"ש הבחיי עה"פ בבראשית "
ולבית כישות "וזהו שתרגם אוקלוס  ,  רא על המים כי אם על החפירההים ק

המקוה    ",מיא בית  שהוא  החפירה  שםכלומר  קוים  הכתוב   .שהמים  אמר  וכן 
מכסים" לים  ים  ", כמים  הקרא  החפירה  את  מכסים  המים  בברכת   .כי  וכן 

אמר "ומלאו את המים בימים", באר כי המים   הדגים או התיים ביום חמישי
  מדים בימים...". עו

  ולהעיר, שבכמה שיחות מביא הרבי פי' הבחיי הזה: 
בלת (החה  תשכ"ח  תמוז  י"ט  בשיחת  "כמו  מוגה):  ברייגט י  צ"צ  דער 

ישעי' אויפ   ּפ ראָ אַ  רשימות אין  זייע  פסוק  ' אין  הר "ן  בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  לא 
האר ומלאה  ה  ץ קדשי  את  מכסים  'דעה  לים  זאָ   ",כמים  אַ און  דער  גט  בחיי ז 

אויף  זאָ  ימים" גט  קרא  המים  בשאַ ",  למקוה  אָ   ם ז  ווערט  חפירה ים  די  גערופן 
ך גט ער דאָ און אויף דערוף זאָ   ,ך דער מקוה המיםווערט דעראָ   ס אין וועלכען ע



 (קונטרס ב')  עיונים בספר "שער היחוד והאמונה" פרק ב' 

 
52

עה"פ "ויט משה את ידו על הים ויולך ה' את הים ברוח    בחייבוכמ"ש  
"ביאורו: אחר   –"  ויבקעו המיםקדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה  

כדי  עזה  קדים  רוח  כך  ואחר  תחלה,  היה  המים  בקיעת  כי  המים.  שבקעו 
ורו: "וישם  פסזה ב  וע"ד(  ", כדי להיותו לחרבהליבש לחלוחית קרקע הים

לחרב הים  טיט  את  הקפיא  הקדים  רוח  כי   הים  קרקעה.  ביבשה.  הלכו   .  .
  ". הטיט הקפאקפאו תהומות ברוח הקדים ועברו על  

במאמרי אדה"ז תקס"ו ח"א  ו  וכן מבואר גם בכמה מאמרי דא"ח, וכמ
  ע' שעז ואילך, וז"ל:

י"" קריעת  בעין  מבואר  כו  סבהיות  משה  ויט  דכתיב  למעלה   'בכתוב 
כו'   קדים  ברוח  הים  את  ה'  לחרבהויולך  הים  את  מהו   וישם  כו' ויש להבין 

שום   שם  שלא מצא  עד  היבישו'  תכלית  עין  שהוא  דוקא  לחרבה  שאמר  זה 
כו' וכלל  כלל  והה    44לחלוחיו'   . שהפך  .  בוי ליבשה    יםבשעה  בת"עברו   וךי 

 
מכסים" לים  סאַ   ",כמיס  דאָ 'ז  וואָ   איז  ים  פון  עין  איאָ ד   סדער  חפירה  זס   ,די 

  ". עם יםדזיי זייען ממלא ומכסה ס  ך די מים וואָ דעראָ   איז דָא ' און ס 
לים כמים  ובשיחת י"ט כסלו תשל"ה, ב"הדרן" על הרמב"ם. וזלה"ק: "...

דער פירוש "? לים"עס דוקא ס איז עּפאיז ידוע אין דערויף דער דיוק וואָ . מכסים
רדעקט איז אַ צן פס איז איגַא מציאות וואָ   אַ   איז דאָ 'זוי ווי סז אַ הפשוט איז אַ 
ב מציאות  ַא די  היםדער    ,מציאות   לייבט  אָ   קרקע  טייטשט  בחיי  דער  אַ ווי  ז פ 

אָ   "ים" וועל  גערופןווערט  סכ די חפירה אין  מי הים' ע  זיך  דעראָ   ,געפיט  ך און 
דָא  מכסים" דער    איז  לים  דָא   ",כמים  אַ איז  פשט  דער  יט  מאַ ך  מים  די  כט ז 

קרקע הים  סאוי איז דָא   ;מציאות  קרקע הים  מציאות   די  אָ ס הָא דאָ   ,די  בער ט 
 , פס מקוםס איז תויט דָא ן ס אוזעט דאָ ' יט אויף זיך קיין חשיבות ווייל יט מ 

  ". געפיען זיך אין דעם ים  סווָא   " כמים"די  –  ס איז יע תופס מקוםוואָ 
לים  "כמים  מ"ש  הרבי  פי'  ששם  תש"מ,  שבט  יו"ד  משיחת  להעיר  (אבל 

איז ים  ַא  פון  עין  וזלה"ק: "דער  אחרת.  ַאז "כל מכסים"  זָאגט,  גמרא  די  ווי   ,
א חילוק?  דער  איז  ווָאס  ָאר  בים".  יש  ביבשה  שיש  די מה  מען  זעט  יבשה  ין 

ים   אין  זיך  געפיעט  דָאס  בשעת  זייען;  זיי  ווי  "  –עיים  לים איז  כמים 
, מ'זעט מעריט ווי די מים". הייו,  עיים שבים זייען צוגעדעקט": די  מכסים

"כמים   הפסוק  הוא:  יםלשפי'  על   מכסים"  (לא  שמכסים  מים  מקום כמו 
 ). העיים שביםשבו מצאים מי הים, אלא) על   החפירה

  שלאח"ז.   44וראה הערה    43
עד שלא מצא שם  לחרבה דוקא שהוא עין תכלית היבישו'למ"ש כאן " 44

וכל כלל  לחלוחיו'  כו' שום  אל  (ועד"ז  דלקמן)  "  בתו"ח  למ"ש   –יתא  להעיר  יש 
בתוכו  העבירו  ולא  הים  את  לו  קרע  "אלו  מ"ש  על  פסח  של  בהגדה  הרבי 

בתוכו "בחרבה"   העבירו  דיו": "ולא  דיו   –בחרבה  טיט  או  מים  במעט  אלא 
צ"ל   דהי'  וצ"ע  מהר"ל).  אבודרהם,  כלשון בחרבהבמקום    –  ביבשה(ז"פ,  א)   :

בת הכתוב ["ויב ישראל  בי  הים  או  ב)  ביבשה וך  לגמרי,  "].  שיבשה  מורה  יבשה 
בחרבה יגמשא"כ  ח,  (בראשית   "וכמש האדמה -,  פי  חרבו  גו'  בראשון  יד) 

  ובחדש השי בכז' יום לחודש יבשה הארץ". 
 " תתד:  ע'  ח"ב  תרל"ז  שמואל  בתורת  מ"ש  גם  וההר   דהה וראה  כתי' 

בב"ש ויבש  בב"ר  יחרב  ויבש  לח  ,יחרב  קצת  כשיש  הוא  מיםדיחרב  וגם   , לוחית 
וכמו גבי מבול תחילה כתיב חרבה שהי'   .ויבש הוא שלא יש אפי' קצת לחלוחית
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שהכו'    בחרבה  יםה זה  אע"פ  עין  בעי'  הגשמין  למטה  שהים  פך  הי  גשמי 
בשה הגשמיי' שרשם בים ויבשה העליוי' עד רום וייבשה הה מ"מ הרי הים  

המעלו'  רום  עד  ליבשה  ים  אז  והפך  לידי   ,המעלו'  בא  ההעלם  שבחי'  והייו 
וישם את הים לחרבה דהייו שלא  וכמו שאמר למטה    ,גילוי עד רום המעלו' 

שכס   המים  מחלקי  גם  כלל  לחלוחית  שום  שם  שהי'  ר  עפו  בארץשאר 
כך עד רום המעלו' שרשי הים והיבשה הפך הים ליבשה עד שלא    ,עליו  הים

וכעין   ,שאר גם שום רשימו בעלמא מבחי' ההעלם רק הכל בא בבחי' יבשה
  ".שהי' בראשית הבריא' דכתיב יקוו המים כו' ותראה היבשה כו' וד"ל

בתו ביאור)  (ביתר  חייםוכ"ה  קג  רת  ע'  ח"א  (בהוצאה    קד-שמות 
  "ל:חדשה), וז

לכאורה יש להבין בעין קי"ס זה שהי' ס פלא גדול מה חידוש הי' "...
בו הלא כבר הי' לעולמי' כן בתחלת הבריאה שא' יקוו המים מתחת השמים  

וכמ"ש לרוקע הארץ על המים ולא שאר שום   . .  אל מקום א' ותראה היבשה
שהי'   החידוש  זה  מה  וא"כ  בארץ  מים  לחרבה הי   ששםבקי"ס  לחלוחית    ם 

.    כו'. מסדר  .  שלמעלה  יתירה  ורבותא  בו  הי'  גדול  חידוש  בקי"ס  אבל 
דמע"ב וגילוי  העלם  דכל  א'    ,ההשתל'  הרי  ליבשהכי  ים  דהייו   הפך  כו' 

שהים עצמו הפך להיות במהות יבשה וכמ"ש וישם את הים לחרבה שהים  
כ [כלל]  מים  לחלוחית  רושם  בלי  ויבשה  חרבה  עשה  וזהו"לעצמו  פלא    , 

הבריאהג בתחלת  כן  הי'  שלא  שתו    ,דול  לא  הרי  כו'  המים  יקוו  שא'  דגם 
. .    מהות המ"ע להיות הפך ליבשה רק שירדו וסתלקו וממילא גלה היבשה

בקי"ס להיות    אבל  שהפך  הוא  עצמו  ההעלם  בחי'  שהוא  הים  היפוך  הי' 
דיבשה   גילוי  .  בבחי'  קדים .  ברוח  ה'  שהוליך  לפי  בקי"ס  הי'  כל    וזה  עזה 

ד הוא  והעין  כו'.  בתחלה  הוא הלילה  להיות  הפך  הרצה"ע  העלם  בחי'  גם 
(כמ"ש   כלל  ההעלם  מבחי'  שאר  ולא  גילוי  בבחי'  לחרבה  עצמו  הים  וישם 

שלא הי' כן   תייבשו  שבארץלוחית מים כלל דגם חלקי המים  ממש בלי לח
המים   מחלקי  עכ"פ  ששאר  כו'  המים  יקוו  הי'    בארץכמ"ש  לא  צומח  וא"ל 

הארץ   כמו  מן  למטה  דים  המים  קוו  שלא  דגם  יותר  פלא  וזהו  כו'),  כלום 
כמ"ש הארץ  על  במעמדו  עומד  הי'  אלא  כו'  המים  יקוו  להם    במא'  והמים 

וצבו כו'  כו'  חומה  ד  בלי    45כמו  ביבישו'  עצמו  בים  דרך  עשה  ועכ"ז 

 
לחלוחית  כלל  ,עדיין  לחלוחית  הי'  שלא  הארץ  יבשה  כתיב  שגבי    ,ואח"כ  וזהו 

ץ שעיקר שם ארץ הוא דוקא בריאות הארץ כתי' ג"כ ויקרא אלקים ליבשה אר
לחלוחית קצת  שמעורב  שכל  לגמרי  שיבש  דבר  ארץ  על  ק'  בב"ר   .איו  כמו"כ 

ב"ש הי'  דאח"כ  אלקות  גילוי  עדיין  שהי'  יחרב  יבש   , כתיב  כתיב  ב"ש  אבל 
 .". שתייבש לגמרי שלא הי' אח"כ גילוי אלקות דאותותיו לא ראיו

ד    45 כמו  שצבו  שהמים  משמע  זה  יבשה  פכוה   לא במאמר   למהות 
מובן מסגון לשון   (משא"כבמאמרים שהבוא ובהערה שלאח"ז). דוסף לזה שכך

כמו במא' יקוו המים   למטה קוו המים דים    שלאוזהו פלא יותר דגם  המאמר "
להם חומה כו' וצבו כמו ד   והמים   כמ"ש   עומד במעמדו על הארץ כו' אלא הי'  

קוו המים דים למטה כמו במא' יקוו דגם שלא הרי רק כך יובן החידוש "  –" כו' 
על במעמדו  עומד  הי'  אלא  כו'  כמ"ש  המים  וצבו   הארץ  כו'  חומה  להם  והמים 

כו' ד  כלל  עכ"ז  כמו  מים  לחלוחית  בלי  ביבישו'  עצמו  בים  דרך  דאם עשה   ."
ד   כמו  שצבו  יבשההפכו    –  עצמם   –המים  ש"  –  למהות  החידוש   עכ"ז מהו 
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כלל מים  .  לחלוחית  שעשה    .  ויוס  זה  קדים  רוח  בחי'  ראה  הים  כמ"ש 
  .46..." יבשה

 
"? אלא ע"כ שלפי מאמר זה ' בלי לחלוחית מים כלל עשה דרך בים עצמו ביבישו

  . שארו במהות מיםהמים שצבו כמו ד  
וזה מתאים למ"ש הרבי בלקו"ש ח"ו שם ובשאר השיחות שהובאו בפים 
כל  צבו  ואעפ"כ  שארו "מים",  אלא  יבשה  למהות  הפכו  לא  שהמים  בעיוים, 

  ם בארוכה. טבע המים. כמ"ש בעיוים בפי  היפך הלילה כד וכחומה 
מ פ"ה  אבות  המשה  על  הרמב"ם  של  המשיות  מפי'  גם  משמע  "ד וכן 

"העשרה  שם  דמוה  הים",  על  ועשרה  במצרים  לאבותיו  עשו  סים  "עשרה 
הים על  ש"כולםשהיו  "  –"  קבלה  "  קאפח]  הר"י  של  שבקע [בתרגום  הראשון 
ה פשט  המיםכתו לפי  ויבקעו  הבקעו  .  ב  שאחר  השי  שעשה והס  עד  תקמר 

קמורהכ תקרה  חור    ,עין  היא  כאלו  הדרך  מימין בועשת  והמים  המים  תוך 
והשביעי שלא . .    שקפא המים ותקשה כאבים והששי  . .    ומשמאל ומלמעלה 

כק אחתר קפא  חתיכה  כלומר  צבורים   ,ח  אבים  הם  כאלו  ומחולק  מפורד  אלא 
כשקפא כזי  והשמיזו . .  זו על   או  אלו את   פירסכוכית  שראו  כלומר שקוף עד 

בו מסעם  בזמן  זה",  אלו  עם  "וביחד  ס  הי'  שהיו  ,  מים   וממ  ליםוזהתשיעי 
לשתייה "מתוקים  (ואח"כ  שהיו "  אחר  זילתם  בשעת  קופאים  שהיו  והעשירי 

לים זדי שלא ירדו לקרקע והוא אמרו צבו כמו ד  כלוקחים מהם מים לשתות  
הרי שגם בעת הצבת   –")  זל היה קופא בלב יםובר אשר היה  כלומר שהד  ,קפאו
כאבים    המים  והקשתם  בגדר "מיוהקפאתם  שארו  ממו וכו'  וזלים  והיו  ם" 

 מים מתוקים וכו'.
הס   46 על  קאי  ליבשה"  ים  שמ"ש "הפך  משמע  אלו  דבמאמרים  ולהעיר, 

"ס לגבי  החידוש דקי  וזהווכו' (  תייבש לגמריד"וישם את הים לחרבה", שהים  
ד" היבשה העין  ותראה  א'  מקום  אל  השמים  מתחת  המים  ימי יקוו  בששת   "

  הראשית).
מפ אחרים  במאמרים  הס אבל  על  קאי  ליבשה"  ים  "הפך  שמ"ש  ורש 

ומשמאלםד" מימים  חומה  להם  (המים  ליבשה"   וזהו"  ים  ד"הפך  החידוש 
  "). המים מתחת השמים אל מקום א' ותראה היבשה   יקוושבקי"ס לגבי העין ד"

הה יש להבין עיקר וכמ"ש במאמרי אדה"ז תקס"ח ח"א ע' קעד, וז"ל: "
מובן   איו  דלכאורה  מה  קי"ס  ליבשהמ"ש  עין  ים  היא  הפך  מה  זאת    ,הפיכה 

אבל הפך   ,הל"ל בוקע הים כפשט העין שבקע הים ועשה בו מסילה לעבור בה
מה   משמע  ליבשה  הבקיעים  מלבד  יבשה  למהות  ים  ממהות  ולזה   ה, שהפך 

אך העין הוא דכתיב והמים להם חומה  ,לכאורה לא מצא רמז עין כלל בתורה
וכתי  כו'  ומשמאלם  כו' מימים  תהומות  קפאו  וזלים  ד  כמו  צבו  ג"כ   ,ב 

מסילה  להיות  בים  בקיעה  שהיתה  מלבד  הייו  האלה  כתובים  פשט  ומשמעות 
שם מימים ג הה    ,לעבור  חומה  כמו  להם  עשה  שבים  המים  עצם  וכמו   ם  כו' 

ותוקף  יצבת  היא  מאבים  עשוי'  דומם  שהיא  בחי'  הם  האבים  המים   , כי  כך 
צבו ומשמאלם  חומה  שמימים  עמידת  וכמו  כו'  ד  כמו  שקפאו   ,ועמדו  לפי 

ממש כאבים  דומם  בחי'  כמו  לעמוד  המים  שקפאו  דהייו  כו'  והייו  ,  תהומות 
 , להיות בחי' דומם  שהפך מהות המים שבו למהות יבשה  ים ליבשה  פי' הפך

  ". היפך טבע המים דיידי ואזלא בלתי עומדי' כו' [?]  שאין  
ויקרא א' דרושים לפסח ע' קב, שכראה   "אומבואר יותר במאמרי אדמוה 

וז"ל: " ה"ל,  מאמר  על  מ"ש  מיוסד  ליבשה דהה  ים  לכאורה  הפך  מובן   ,איו 
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  הים(קרקעית)  הוא שמי   ולפי זה, שהפירוש ב"וישם את הים לחרבה"
הוא  "וישם את הים לחרבה"  הרי  ,  ולא שאר שום מים ולחלוחית  תייבשו
ב וס  ולא  עין  שהקשור  פ"ע  הס  וכחומה"עם  ד  כמו  זה ו.  מים "צבו  מהו 

שמזה   בשיחה  אומר  וכחומה"שהריב  ד  כמו  "צבו  ן באופהי'    שהמים 
"החזיק קדים  ב)"רוח  שהתלבש  אלקי  הזמן  במשך  "  ושה(כח  מובן   –כל 

" אין פירושו שהים שתה להיות מציאות של  וישם את הים לחרבהשמ"ש "
  !"יבשה"?

  ויתירה מזו: 

 
יבשה למהות  ממש  הים  מהות  שהפך  משמע  במשמעו'   , דמזה  זה  אין  ולכאו' 

רק שהים בקע וכמ"ש ויולך ה' רוח קדים עד ויבקעו המים   ה הכתובים שבתור
הי   ,כו'  שבקע  ביבשהם  דהייו  בו  לעבור  ודרך  מסילה  בו  הותן   ,ועשה  וכמ"ש 

הי"ם בתוך  ביבש"ה  הלכו  וב"י  וכמ"ש  כו'  דרך  בתורה   , בים  רמז  מצא  ולא 
יבשה למהות  עצמו  הים  מי  מהות  שהפך   ,שהפך  משמע  ליבשה  ים  הפך  אבל 

והל"ל   ,הים עצמו ליבשה מלבד הבקיעה ולזה לא מצא רמז בתורה כלל לכאו' 
ול הים  כו' א  בקע  ים  שהי'   .הפך  הים  בשירת  מציו  דבאמת  הוא  העין  אמם 

עצמ'  הבקיע'  עין  מלבד  ליבשה  הים  מהות  הים   ,היפוך  בקע  שבתחלה  דהייו 
ובקעהו עד  כו'  מטך  את  הרם  ואתה  עצמו ואח"כ    , וכמ"ש  הים  מי  וגלדו  קפו 

כמ"ש והמים להם חומ"ה ממש מימים   ,אבי' ממש מב' צדדי'  ועשו כמקשה
כו'   ,אלםשמ ומ ממש  ד  כמו  צבו  מים  ערמו  אפיך  וברוח  שקפאו   ,וז"ש  לפי 

ממש קפאו  ים  בלב  דמלבד  ,תהומות  האלה  המקראו'  פשט  שהי'   דמשמעות 
דרך  בים  הותן  כמ"ש  שם  לעבור  ודרך  למסילה  פוי  מקום  להיות  בים  בקיעה 

ו וכמ  ,גם עצם המים שבים קפו ועשו להם כחומה ממש מימים כו'הה    ,כו' 
החומה מאבי' שהיא צבת בקושי ותוקף גדול כטבע הדומם שהוא קשה ביותר 

כו'  חומה  כמו  צבו  ומשמאלם  שמימים  הים  מי  ליבשה וז"ש    .כך  ים  הפך 
ליבשה עצמן  הים  מי  מהות  הדומם    שהפך  בבחי'  בחומה   ]שהוא[להיות  כאבן 

שוט לא משמע ופי' הפ (  היפך טבע המים דיידי ואזלי בלתי עומדי' כלל כו' וד"ל 
זהו  הים  בתוך  היבשה  מה שגלה  אלא  יבשה  ולא  לאבן  ים  הפך  כן דא"כ הל"ל 

ליבשה  עצמו  הי"ם  הפיכ'  המ  ,עין  יקוו  אדמ"ש  מקום  אל  כו'  ותראה חים  ד 
היבשה  גלה  ממילא  ואז  אחר  למקום  השמים  שתחת  המים  הלכו  הרי  היבשה 

 כמו  וצבו  המים  שעמדו  בקי"ס  עצמו  הים  ההפיכ'  זה  באמת כו').    ד אין  והה 
להיות   יוכל  איך  מאד  ופלא  הפלא  דבר  שבים זהו  המים  עצם  בטבע  שיוי 
  .".כ"ל  שיהופך למהות דומם קשה כאבי' דחומה ממש

  ולהעיר שלכאו' יש כאן דיוק פלא: 
ליבשה"  ים  ש"הפך  שמבארים  בפים)  (שהובאו  הס  שבמאמרים  על  קאי 

לחרבה"   הים  את  הלשון    –ד"וישם  כתוב  אלא   מי שלא  ליבשה  הפכו  הים 
יבשה   שהים" הפך  "הגשמי  דהייו  ",  כו'  ליבשה  ים  הפך   שהים הפך  עצמו 

יבשה במהות  ביאלהיות  לפי  שהרי  זה  ".  לא    המים   –ור  ליבשה   הפכו עצמם 
ומה  התייבשואלא   (קרקעית)  שהפך ,  הוא  מלח   –"  יםה" ליבשה  שהפך 
  .ליבשה

קאי  ש"הפך ים ליבשה"  אבל במאמרים (שהובאו כאן בהערה) שמבארים
להם   ד"המים  הס  ומשמאלם"    חומה על  ים מפורש "  –מימים  הפך  פי'  והייו 

שהפך   וז"ש הפך ים ליבשה ", "שבו למהות יבשה  המיםמהות    שהפךליבשה  
  ".ליבשה   עצמן  היםמי    מהות 
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לחרבה"   הים  את  ב"וישם  ה"ל  פירוש  את    רי ה  –לפי  ה'  ש"ויולך  זה 
עזה   קדים  ברוח  הלילההים  הי'  כל  לא  דבפ47זה שביל ס  ב"  לאחרי   שטות,. 

ס,   בדרך  לגמרי,  התייבשו  שבים  הראשוןשהמים  שאר  ברגע  ולא  מים  , 
כל הזמן שהלכו בי ישראל    עפ"י טבעכלל, הה זה שאר "יבשה"  ולחלוחית  
הים ביבשה")    בתוך  הים  בתוך  ישראל  בי  "ויבאו  שלאח"ז  בפסוק  (וכמ"ש 

  כח אלקי וכו'. י' צ"ל בשביל זה כל הזמן הולא ה
ש"ויול היוזה  את  ה'  עזה  ך  קדים  ברוח  הלילהם  בשביל  כל  רק  הי'   "

המיםד"  הס ביבשה]    ויבקעו  הים  בתוך  ישראל  בי  להם  [ויבאו  והמים 
ומשמאלם  חומה הטבע    –"  מימים  והיפך  ס  להיות  הלילהששאר  ,  כל 
  . בשיחה  כמ"ש

שהוליך ה'  "  כאן גופא:בשער היחוה"א  משמע מלשון אדה"ז  ולכאו' כן  
קד ברוח  הים  הלילהאת  כל  עזה  וכחומה  ים  ד  כמו  וצבו  המים    –  ויבקעו 

אמר  מ"ש    על  דמדלג שזה  אף  לחרבה",  הים  את  פסוק  "וישם  באותו 
ממש ו הלילה"  בהמשך  כל  עזה  קדים  ברוח  הים  את  ה'  ואילו   –  ל"ויולך 

היו המים   כרגע  את הרוח  ה'  וטבעם   חוזרים ויגריםהפסיק  כדרכם    במורד 
) ספק"  בלי  כחומה  קמו  גםולא  מוסיף  חוזר   הלכו  בו  שהיבשה   –  ולא  הי' 

ס בפ"ע  "וישם את הים לחרבה" הוא  דמזה משמע לכאו' שלהיות לח וכו').  
ועפי"ז, זה לא וגע לעיו   .הלילה   כל רוח קדים עזה  להיות  לא הוצרך    לזהו

  בכלל?

זה  ו כל  זושש ,  צ"לעפ"י  הרבי    –  יחה  לומד  שהמים  שבה  הס  מאופן 
וכחומ ד  כמו  לחרבה""צבו  הים  את  "וישם  שמ"ש  שהים  א  ה"  פירושו  ין 

"יבשה" של  מציאות  להיות  את  שתה  ש"וישם  לומד  שהרבי  הייו    הים , 
וכחומה"  לחרבה ד  כמו  ש"צבו  המים  על  גם  קאי  לפי  –"  פירושים    קאי 

  "וישם ה' את הים לחרבה".מ"ש  אחרים ב
עה"פ  וכמ"ש   החיים  וגו'   טוידלהלן  באור  ידו  את  כא)  "משה    –  (פסוק 

הכת" שאמר  לחרבה וב "הגם  הים  את  וישם  וגו'  ה'  לחרבה   ",ויולך  שם  לא 
העמוקיםא  אל ויצ   מים  הים  מי  כל  יבקעו  שלא  לרדת  טכדי  ישראל  רכו 

עמקי    להקפותולזה הקדים רוח קדים    ,למעמקים ויאריכו בהליכה וביגיעה
ואם לא  אומרו קפאו תהומות בלב ים, וחלק שלא קפא בקע,    והוא  ,המים

הים   את  "וישם  אומרו  ירצה  או   .  . קדים  לרוח  צריך  הי'  לא  זה  טעם  הי' 
פירוש   גלדולחרבה",  הים  מי  הגלודים   דיטית  וב,  כל  המים  בקעו  משה 

ים לעמקי  לירד  יצטרכו  שלא  הים    ,כשיעור  מי  כל  שם  קדים  רוח  ולעולם 
  .48עיקר"  ןוראשו  ,לחרבה

 
ואף שבמאמרים ה"ל מבואר שהס הזה שהמים שבים תייבשו לגמרי   47

אבל יש לעיין בפים שם  –שה) הי' ע"י בחי' "רוח קדים" (שזהו מ"ש הפך ים ליב 
 העיים)." בשביל זה (ברוחיות  הלילה  כלאם בחי' הרוח קדים הי' צ"ל " 

  ומציו כמה מדרשים שוים בזה.  48
שא: " פ'  רבה  יםבמדרש  של  שלישו  בלב הקפה  תהומות  קפאו  שאמר   ,

  ים, והלב שלישו של אדם, והלכו בתוכו ביבשה".
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במ"ש  האוה"חשלפי   הפירוש  הים",  את  ש  "לחרבה  וישם  מי  איו 
  .קפאו  שמי הים  אלא   והתייבשהים    )קרקעית(

  :יש ב' פירושים  –  קפא ממי הים  איזה חלק    –בזה גופא  אלא ש
  . בקעלא קפא אלא  המים  חלק העליון של  ו  רק המים העמוקים.)  1

להם   מ"ש  ,ולפי"ז [שהי']  על "המים  קאי  לא  לחרבה"  הים  את  "וישם 
היו ושארו  צבו כחומה  ובקעו  המים ש  פי זה,ול(  חומה מימים ומשמאלם"

    וזלים).
הים )  2 מי  הגלודיםמשה    ד יטית  וב("  כל  המים  שלא    בקעו  כשיעור 

  ). "יצטרכו לירד לעמקי ים
"וישם את הים לחרבה" קאי (גם) על "המים [שהי'] להם   מ"ש  ,ולפי"ז

  חומה מימים ומשמאלם", (ובקעו כשהיו כבר קפואים). 
י"ל   לחרבה"   זו   בשיחהשועפי"ז  הים  את  ה'  "וישם  מ"ש  הרבי  מפרש 

שה'    ע"ד האוה"ח  של  הכללי  הים   הקפיאפי'  מי  גופא  .  49את  לומד   –ובזה 
גםהרבי   (עכ"פ  קאי  על  50שזה  מימים  )  חומה  "להם  והי'  שבקעו  המים 

  . ע"ד פי' השי של האוה"ח  –  ומשמאלם"

 
משתי חלקיו תא: "במכיל תון  אדם  לבו של  ים היאך  קפאו תהומות בלב 
  ".משי חלקיו ולמעלה  קפא עליהם היםולמעלה כך  

כתיב ויבקעו ספות בהדר זקים: "קפאו תהומות.  בפי' התו  מצא במדרש 
וכתיב קפאו תהומות בלב ים   ,דמשמע שבקעו ממש עד קרקעיתו של ים  ם המי

ישרא ודרכו  וקרשו  שקפאו  עליהםדמשמע  שאם   , ל  גדש  היה  הים  דלב  ומשי 
צריכים לעל שהם היו  כולם כמו  הים  בקעים   ,עד לשמים  ות קפאו מי  היו  ואם 

ע יםממש  של  קרקעיתו  תהוםהיו    ד  עד  לירד  לכך  צריכים  המים ,  גודש  בקעו 
שלהש שליש  מלא    וא  והי'   .  . גדותיים  כל  קפאו  ועל  המים  וכשעברו   ,ושאר 

ל צריכים  היו  לא  לארץישראל  שוות  היו  המים  כי  לירד  ולא  לעלות  והייו    ,א 
י  בלב  שלישי  םדקאמר  שי  הלב  מגו  םמה  הגו  ף למטה  ושליש  למעלה   ףהאדם 

הים  הימו אף  ש,  שלישקפאה  מט  יי  מעלה    ה של  של  פי' ושליש  וכן  בקע". 
  החזקוי.

את  במ"ש "וישם  שהפירוש  כלל  משמע  לא  אלו  מדרשים  כל  לפי  [ולכאו', 
. שהרי לפי מדרשים אלו התייבשו  שבקרקעית הים הוא, שהמים  הים לחרבה"  

 .]50אה לקמן סוף הערה . אבל ר שקפאוהלכו ב"י על גבי המים  
ועפי"ז יתורץ בפשטות מה שיש שואלים על מ"ש הרבי בהגדה של פסח   49

בת העבירו  ולא  הים  את  לו  קרע  מ"ש "אלו  העעל  כ"ל  דיו",  בחרבה  רה וכו 
44" (ז"פ,   –  בחרבה "  בתוכו   העבירו  ולא ,  דיו  טיט  או  מים  במעט  אלא 

 : א) כלשון הכתוב בחרבה במקום    –  ביבשהוצ"ע דהי' צ"ל  אבודרהם, מהר"ל).  
וא לשון הכתוב,  והלא גם "חרבה" ה  –"]"  ביבשה["ויבאו בי ישראל בתוך הים  

  –"?  לחרבה"וישם את הים 
כי לפי' האוה"ח ועוד (כבהערה שלפ"ז) אין הפירוש במ"ש "וישם את הים 

(ובמילא עברו בי ישראל בתוכו בחרבה וכו'),    תייבש  הים לחרבה" ש(קרקעית)  
 לפי פי' זה.   הרבי בעצמו"ש ח"ו כאן קאי אלא שמי הים קפאו וכו'. ובלקו

ללמוד   50 אפשר  בקעו  שהרי  הים  מי  מימים   שכל  חומה  "...להם  והי' 
ה) של  התחתון  (חלק  על  ולא  הים  קרקעית  על  הלכו  וב"י   מים ומשמאלם", 
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צבו ש(גם) המים שבקעו ושמביא  גם לפי' השי  אוה"ח,  הפי'  לשאלא  
(לפ"ז)   קפאו  וכחומה  עזה"ההה    –כד  קדים  שימת    "רוח  את  רק  פעל 

  המים  בקיעתולא את    ,(כולם או חלקם)  המים  הקפאתאת  "הים לחרבה",  
"י "ויט משה  זה עשה עלדעתו  ש,  ם ומשמאלם ישהמים הי' להם חומה מימ

קאי  כל הלילה"   ויולך ה' את הים ברוח קדים עזהשה"הייו,    .", כ"לאת ידו
את   ה'  על "וישם  לחרבהרק  ההים  על  ולא  להם    ויבקעו""  והמים   .  . המים 

  –חומה מימים ומשמאלם"  
' את הים ברוח קדים עזה  שהוליך החוה"א כאן מפורש "יאבל בשער ה

הלילה לחרבה"]    מדלג[ו  כל  הים  את  ד על "וישם  כמו  וצבו  המים  ויבקעו 
  –"  וכחומה

ש(גם)   שצבוהרי  וזה  המים  הראשון  בקיעת  ברגע  ד  )  51(גם  כמו 
  היתה ע"י ה"רוח קדים עזה" (וזה משך כל הלילה).   וכחומה

  כך:   לפי הביאור של הרבי בלקו"שולכן צ"ל  
"וישם  לחרבה"  ה'   הפירוש  הים  האוה"ח את  שפי'  (כמו  מי  ש  –)  הוא 

(כפי' הב' של    והי' להם כחומה  שבקעו המים  ) על  גםוזה הולך (.  הים קפאו
ש"וישם    ,קדים עזה". הייו  שהכל הי' בבת אחת ע"י ה"רוחהאוה"ח). אלא  

ע"י ש"ויולך ה' את הים ברוח   –מי הים  הקפיא את  ה' את הים לחרבה", ש
הלילה"   כל  עזה  המים"של    בצורה  –קדים  .    בקעו  חומה  .  להם  והמים 

  . "מימים ומשמאלם
 

התועלת  שקפאו מובן  שלכן  ילכו   תתייבשהים    שקרקעית.  שב"י  כדי  לגמרי 
מ"ש   ביבשה   עליו מפרשים כן  בפים, עד שהם  וכו' (וכמ"ש במאמרים שהובאו 

  .")לחרבה"וישם את הים 
ראי'   אין  ים"  בלב  תהומות  "קפאו  שממ"ש  (אף  שבאמת,  שהרי   –אלא 

אבל] הרי  –אפ"ל שכל מי הים בקעו לאחרי שקפאו, וכמ"ש האוה"ח בפי' השי 
בהערה   שהובאו  המדרשים  מכל  הים   48משמע  מי  של  התחתון  שחלק  שלפ"ז 

  ? זהקפא וב"י הלכו על  
, וחלק התחתון של מי הים קפא לא כל מי הים בקעוואולי אפ"ל שלכו"ע  

קרק  מדרון  של  שחלק  תועלת  הי'  ואעפ"כ  ב"י.  הלכו  בו  ועליו  שהלכו  הים  עית 
הים)    עד קרקעית  (מעל  שקפא  התחתון  המים  חלק  של  לגובה  והגיעו   –שירדו 

בהדר זקים תתייבש ולא יהי' בו לחלוחית וכו' (אלא שזה לא כהמדרש שהובא  
ש""  לעלות  כ"ל  לא  צריכים  היו  לא  ישראל  היו כשעברו  המים  כי  לירד  ולא 

  ".שוות לארץ 
  ויש לעיין עוד בכ"ז. ואכ"מ.

קפאו    51 הים  מי  שכל  האוה"ח  של  השי  לפי'  משה   ד יטית  ב "ושהרי 
המים   היו  הגלודיםבקעו  כחומה  שצבו  שהמים  הייו,  " קפואים",   –"  חרבה , 

להיות   שימשיכו" כדי  הלילה  כלן שהי' צ"ל "רוח קדים עזה  עדיין אפשר להבי
את המים   שהקפיא במצב של "חרבה", "קפואים", "ואילו הפסיק ה' את הרוח [

קמו  ולא  וטבעם  כדרכם  במורד  ויגרים  חוזרים  המים  היו  כרגע  טבעם]  גד 
  כחומה בלי ספק".

המים"   ה"ויבקעו  שגם  מפורש  היחוה"א  בשער  ע  לכתחילהאבל  "י היתה 
 הרוח קדים עזה.
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לא מביא אדה"ז את חלק הפסוק של "וישם את הים  הטעם שאדה"ז  ו
"ויבקעו המים וצבו כמו ד וכחומה  אין צורך בזה, שהרי  כי  י"ל    –"  לחרבה

לחרבה  הצורההוא    גופא  וכו'" הים  את  ה'  שם  של    המטרה   עיקרו ,  שבו 
  כדי שיבאו ב"י בתוך הים ביבשה בין "חומות" המים.  –  שימת הים לחרבה

קאי    –ע"י הרוח קדים עזה"    –ועכ"פ, מכיון ש"וישם את הים לחרבה"  
המ וכחומה  (גם)  ד  כמו  שצבו  מסביר    –ים  שהרבי  מה  ביותר  מובן  הרי 

שזה   שמזה  וכחומה"בשיחה,  ד  כמו  אלקי    שהמים "צבו  שה(כח  עי"ז  הי' 
וישם את  שמ"ש "מובם    –  כל הזמן  במשך"  ושהתלבש ב)"רוח קדים "החזיק

  .52" אין פירושו שהים שתה להיות מציאות של "יבשה"הים לחרבה

*  

בין הנסיםעוד כמה שיחות שב  השונים, שיש    ו מבואר ההבדל 
ויש נסים שבגמר  מנסים שבגמר הצורך בהנס זה נתבטל   מילא, 

מיוחדת  בפעולה  צורך  הי'  בהנס  המצב  ל   הצורך  את  החזיר 
  . ולקדמות

ע'   ח"ה  לקו"ש  הפעולה    175ראה  שגם  הטעם  עפי"ז  דמבאר  ואילך, 
  ". וז"ל:משכת ד"יציאת מצרים" צ"ל "פעולה  

  ין...רים איז ַא שטעדיקער ע"... יציאת מצ 
אויף דער גאולה פון יצי"מ שטייט "אשר גאלו וגאל את אבותיו", ַאז 
ַא   ווי  (יט  קומט  חירות  פון  מצב  ַא  אין   .  . איצט  זייען  מיר  ווָאס  דָאס 
תמ"ח,   אלפים  ב'  בשת  אבותיו"  את  "גאל  דעם  פון  תוצאה  במילא'דיקע 

וואָ  ווָאס "גאלו",  דעם  מצד  דער  ָאר)  לייזט  ס  אויס פון   אוזאויבערשטער 
  מצרים... 

קדים   דער "רוח  ַאז  סוף,  ים  קריעת  פון  ס  צום  בדוגמא  איז  דָאס  און 
עזה" ווָאס הָאט אויפגעטָאן דעם "ויבקעו המים", הָאט געדַארפט שטיין אין 
  . הים  איז "וישב  געווָארן,  פסק  איז  ער  ווי  גלייך  און  הלילה";  פעולה "כל 

פו הראשון".לתק   –ו  .לאית  
  ה. מען דַארף ָאבער פַארשטיין דעם פַארגלייך ודוגמא: 

סוף,   ים  קריעת  ווָאס  בשלמא  ווַאסער  פון  ערשייוג  עצם  די  וויבַאלד 
חומה ַא  ווי  דער    53שטייען  המיםאיז  טבע  פון  דער ,  היפך  ָאט  ַאז  מובן  איז 

 
בעיו   52 לעיל  זה  על  הערו  בהערה  וכבר  זה  אדה"ז   18ים  במאמרי  למ"ש 

הערה   ה"ל  ליבשה  ש"  46ואדהאמ"צ  ים  הפך  שבו פי'  המים  מהות  שהפך 
יבשה דומ  למהות  בחי'  "םלהיות  שיהופך ",  שבים  המים  עצם  בטבע  שיוי 

 .45". וראה לעיל הערה  למהות דומם קשה כאבי' דחומה ממש
תש"א   53 בספה"ש  (ועד"ז  כ"חומה"  רק  אלא  כאן "כד"  מזכיר  שלא  מה 

 כחומת "שהס פעל שיוי בטבע המים שיהיו "  הס דקרי"סשעתק לקמן בוגע ל
  –"")  אבים
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אלקי כח  דעם  מצד  בלויז  עקזיסטירן  קען  הטבע  ה  שיוי  זיווָאס  ך ָאט 
דעם שיוי. און דעריבער,  -ָאגעטָאן אין דעם "רוח קדים" און אויפגעטָאן ָאט

ווי ָאר דער "רוח קדים" איז ַאריבער, איז תבטל געווָארן דער שיוי הטבע  
  און דער ים הָאט זיך אומגעקערט "לאיתו";

"  24[ובהערה   שיוי  כאן:  הוא  שהס  הסים  בכל  הוא  הדבר.   טבע וכן 
  ...". 3854; הערה  בשוה"ג  27ערה  להלן הוראה  

  שם על מ"ש [לקמן] "די שטעדיקע המשכה פון יצי"מ":  27ובהערה  
  בהסים השייכים ליצי"מ:  –"חילוק עד"ז  

כשלג"   מצורעת  לאחר    שארהשהצרעת    –"ידו  שתהי' הסגם  ובכדי   ,
שי לבטל הצרעת (ולא שתבטל ממילא    סידו "שבה כבשרו" הוצרך להיות  

  ...". בארבה.. . וכן    צפרדעהראשון)...    ס  הפסקע"י  
  ובשוה"ג שם:

 
(סעיף   שם  ח"ו  בלקו"ש  מ"ש  עפ"י  לבאר  הערה  ויש  לשון   27)  בביאור 

(בפי'  להדגיש  אדה"ז  דכוות  לפרש  "ויש  וכחומה":  ד  כמו  "צבו  אדה"ז 
"י ראה פרש  –הכתובים) שזהו ב' עיים, בתחילה צבו "כמו ד" (ציבור וכיוס  

ואח"כ    – בכלי)  מים  ע"ד  היו "וזלים",  אבל  השיוי,  הי'  בזה  כחומה   –רק  גם 
  (שאין זקוקה לכלי)...". 

המים   28ובהערה   היו  כו'  הפסיק  מ"ואילו  שמוכיח  "...ומה  שלאח"ז: 
הברא  מן  הבורא  כח  שמו"א "שבהסתלקו'  בבריאת  גם  הוא  שכן  כו'"  חוזרים 

ממש"   ואפס  לאין  הברא  ישוב  לכי    –ח"ו  ע"י  גם  היתה  שהבקיעה  , הרוחהפי' 
פעל   בטבעהרוח  (בפשטות)    שיוי  מובן  ועפ"ז  אבים".  "כחומת  שיהיו  המים, 

כחומה"   קמו  "ולא  "וכחומה"  אדה"ז  שמוסיף  המים   –מה  ש"היו  מזה  כי 
לבריאת  הוכחה  אי"ז  וזלים"...,  ד  ד"כמו  השיוי  הייו  לבד,  וגרים"  חוזרים 

שעשו   שהגם  הבראים ובכ  למציאותשמו"א  יהיו  הבורא  כח  בהסתלקות  זה  ל 
  אין ואפס ממש."

מה   בטבע   שהשיויהרי    – אלא  שצבו "כד"  מה  הי'  לא  בקרי"ס  המים 
  ".כחומה שצבו " 

אבל יש להדגיש שגם מה שצבו "כחומת אבים", ומשמע מהרבי שבשלב 
"כחומה"   "וזלים "  היו   לאשל  "כחומה"  אלא  בכלי,  מים  ע"ד  זקוקה "  שאין 

אבים  "כליל כחומת  "מוצק"  של  במצב  היו  שהמים  הייו  הכווה    –,  אין 
הערה אבים"  למהותשהשתו   לעיל  ראה  אדה"ז,  ממאמר  (וכדמשמע  ודומם   "

חומת אבים". כהמים שיהיו "  בטבעוי הי' רק  ", והשימים), אלא ששארו "18
השיח  בפים  גופא "ַאזכמפורש  ח"ו  בלקו"ש  געווָארן   ה  שתה  יט  איז  ים  דער 

 , וכ"ל.כל הלילההי' צ"ל רוח קדים   שלכן",  במהותו צו ווערן יבשה 
[לקמן] "ביי יעדן חיבור פון ב' הפכים, מוז ָאט די פעולה,   ושם, על מ"ש   54

  ווָאס הָאט אויפגעטָאן דער חיבור, זיין ַא פעולה משכת": 
דב  החיבור  גם  תיפסק "וכן  שכאשר  האדם,  פעולת  ע"י  שעשה  הפכים   '

דמכיון   –הפעולה   מלמטלמ"ע,  אבן  זריקת  וכמו  החיבור.  ממילא  מתבטל 
ור ב' הפכים [כי טבע האבן הוא לירד מלמעלמ"ט] שהליכה זו של האבן הוא חיב

  צריכה היא תמיד לכח הזורק (כמבואר בד"ה "ח תרמ"ג. ובכ"מ)...".   –
 . טוראה מ"ש לעיל סעיף  
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  מכיון שהס (שיוי הטבע) הי' בעצם המציאות   –"משא"כ במכת דם  
(ועד   מהותם  בעצם  מים  שארו  לדם  המים  שהפכו  לאחרי  גם  [שהרי 
לוקח   וכשהי'  דם  והמצרי  מים  שותה  ישראל   .  . מים  מלאה  "גיגית  אשר 

מים" . .), ובמילא מה שהיו המים (בוגע   שותה  מישראל בדמים (דוקא) הי' 
  ] שיוי תמידי בהמיםלהמצריים) לדם הוא  

הס   לדם    –בהפסק  השיוי  שהיו   ממילאתבטל  מציו  לא  (שהרי 
לאחרי  ובאבים  ובעצים  מימיהם  מקוה  וכל  האגמים  להריק  צריכים 

  .]55המכה" 
מצרים   יציאת  זַאך   –ָאבער  די  אי  וויבַאלד  גופא  חירות  קיין פון  יט  ז 

  שיוי הטבע 
(דער ס, שיוי הטבע, ווָאס איז געווען ביי יצי"מ איז בלויז בַאשטַאען  

רגע   דער  ָאבער    היציאהאין   .  . מצרים  גלות  און   ָאךפון  היציאה  רגע  דער 
  בלייבט מען ַא בַאפרייטער),   טבעבַאפרייאוג, איז ע"פ  

רגע    דַארף דער  ָאך  ַאז  אויסקומען  לכאורה  "הוציאו  דָאך  ווָאס 
חירות דעם  אין  פַארבלייבן  געדַארפט  מען  ווָאלט  לחירות"  -מעבדות 

דַארף מען  צוליב ווָאס  פון יצי"מ.  המשכה  שטעדיקע  די  ָאן  אויך  צושטַאד 
  ַאז יצי"מ דַארף משך ווערן אויך איצט?"   –הָאבן דעם "גאלו"  

, אלא  ממצרים הי' שיוי הטבע  היציאהבאמת, לא רק  וממשיך לבאר ש
שלמעלה   יסי  הו"ע  מצרים  ביציאת  שפעל  החירות  מציאות  סוג  עצם  גם 

" מטבע.  והיפך  משך  לגמרי  מצרים  יציאת  פון  פעולה  די  מוז  דערפַאר  און 
, אויך איצט, און ווען די פעולה זָאל פסק ווערן ח"ו ווָאלט  ווערן ָאכַאַאד

ווייל ביי   –מצרים"...  ווען דער מצב פון "משועבדים הייו לפרעה בווידער גע
דער  אויפגעטָאן  הָאט  ווָאס  פעולה,  די  ָאט  מוז  הפכים,  ב'  פון  חיבור  יעדן 

  .". עכ"ל.חיבור, זיין ַא פעולה משכת
הוא   ביצי"מ  שפעל  ב"י  של  החירות  מציאות  סוג  שגם  מוסיף,  שכאן 

הפכ   תמיד ו"חיבור  הטבע  מן  (ושאר    כן (זה    ולכןים",  למעלה  לקרי"ס  דומה 
ב"פעולה    הסים צורך  שהי'  זמן  משכת עד"ז)  משך  כל  האלקי  הכח  של   "

  . תמיד  משכתהצורך בס, ו)גם פעולת "יציאת מצרים"  

ואילך, שמבאר עפי"ז    51וכן איתא בלקו"ש חכ"ו שיחה ב' לפ' וארא ע'  
שהקב"ה   שמות,  שבפ'  לחש  המטה  דהפיכת  הס  בין  למשה  ההבדל  צוה 

דהפיכת   והס  ישראל,  לבי  עשה  להראות  שאהרן  וארא  שבפ'  לתין  המטה 
  עם מטהו לפי פרעה ועבדיו. וז"ל:

האָ " אויבערשטער  דער  ווען  שמות  פ'  אין  משה"ן  פריער  געוויזן  עם  דט 
ך דער פעולה  אָ ז ייט אין פסוק אַ טש  ,ל ווייזן אידןאָ ס ער זאָ אות פון מטה וו

לחש"פון   ויהי  ארצה  געזאָ ה  ",וישליכהו  אויבערשטער  דער  ן ' משה  גטאָ ט 

 
 טבע "  שיוילהיות    ממשיךהייו שבכל ס שגם לאחרי רגע הראשון זה    55
מציאות"   –הדבר"   כי "עצם  הי' "תמידי",  בהמים"   .  . ש"שיוי  דם  במכת  כמו 

אלא כפי   תבטלו מלהיות "מים"  שתו לדם  מים "  ששארוהמים לא  צ"ל   –" 
 כל הזמן כמו בקרי"ס. פעולת הס במשך
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ויהי למטה    )לט אָ און ערשט דעמ(   שלח ידך ואחז בזבו וישלח ידו ויחזק בו"
מען  ".בכפו געוואַ   ,זעט  דער  בכדי  זאָ ז  חש  אַ אָ רעער  ווערן  צוריק  מטה    ל 
  .פעולה מיוחדת  דערט אַ ט זיך געפאָ אָ ה

[בפ' וארא  ס אין אוזער פסוק  אָ וו  סקומט ע ווי    :שטעלט זיך די שאלה
דהפ הס  לתיןבעין  המטה  אהרן   יכת  דערמ ]  ע"י  יט  כלל  וועגן  אָ ווערט  ט 

ז  אַ   'ס)אהרן(פעולה מיוחדת    אַ איז געווען  ' ז סאַ און יט    ",חזר ועשה מטה"
ז תין  ווערן  אָ דער  צוריק  דאָ ;  מטה  אַ ל  דערמאון  יט  אויך  ווערט    ט אָ ס 

פריער ה'  אל  "  בציווי  ואמרת  מופת  לכם  תו  לאמר  פרעה  אליכם  ידבר  כי 
  "?הרן קח את מטך והשלך לפי פרעה יהי לתיןא

זאָ  מען  אַ מוז  לויגן  אוזער    טז  אין  למטה  התין  החזרת  איז  פשש"מ 
דורך   געווען  יט  דאָ   ,פעולה  אַ פסוק  געוואָ ָא ר  איז  זיך  ס  פון   ,לייןארן 

  . כדלקמן
  :מופתים אין מצרים  )דערעדי אַ (ט צוויי סוגי סים ביי  מען געפי  .ד

וָאס הָאט משה געווען ַא זַאך פון איין טבע המציאות אויף ַא  ַא ס ו(א)  
מצורעת כשלג", ַאז ָאכן ס    –  צווייטער משה)  פון "ידו (של  פַאל  איעם  ווי 

דבר   ַא  געווָארן  הַאט  דער  אויף  צרעת  די  עסטבעיאיז  ַאז  באופן  הָאט    , 
ל זיין "שבה  צו מבטל זיין די צרעת, ַאז ס'זאָ   סגעמוזט קומען ַא צווייטער  

  כבשרו".
יט אויפגעטָאן ַא חילוף ממש מטבע לטבע,  (ב) ַאז אין דעם ס הָאט זיך 

ָאר ַאזַא שיוי בטבע המציאות ווָאס דער חידוש הַאלט זיך יעדע רגע באופן 
ווי מ'געפיט עס ביי מכת דם, וואו    –)  57ביי קי"ס   ווי ס'איז געווען  56ע"דסי (

לדם",   "הפכו  ווַאסערן  יט  די  זיי  פון  איז  דם  ווערן  זייער  ָאך  אפילו  ַאז 
מים   פון  המציאות  טבע  די  געווָארן  רגע   –עקר  בכל  הָאט  ס  דער  ָאר  און 

פועל געווען הפיכת המים לדם; און דעריבער, ווען דער צורך בס איז פסק  
  צוריק געווָארן ַא מציאות פון מים.  ממילא  בדרךעווָארן, זייען זיי  ג

ז  אַ גט יט  אָ ז וואו די תורה זאַ   ,גןאָ זו של מקרא לייגט זיך צו  אין פשוט
זיין דעם פריערדיקן חידוש   טלבמ זודער פעולה וס אויף  באַ   איז געווען ַא ' ס
ס,ו  

מען  אַ ד אַ אָ רף  געוועמען  בטל  איז  חידוש  דער  זיך  רן  אָ ז  , לייןאפון 
סאָ ה'דעם ווי סָאכ דיקט דער צורך אין דעםיט  א  ,ט זיך געע הָאט ז מאַ ון'  

  א ס. ך  אָ קומען צו אָ רפט  געדאַ 
מוב איז  בפרשתו  ,בדו"ד  ןועפ"ז  מטה  דאַ   [פ' וארא],  בוגע דעם  ס  אָ ז 

מטה דורך   צוריק אַ   ָארן ז דער תין איז געוואַ ייט יט אין פסוק  טש  סס עאָ וו
רט  ט זיך דורכגעפיאָ ר ווייל לאחרי ווי עס האיז עס דערפאַ   ),דאהרן(פעולה  ַא  

 
מספה"ש    56 מ"ש  לקמן  הס ראה  בין  בפירוש  מחלק  שהרבי  תש"א 

 דהפיכת המים לדם להס דקרי"ס, ובמה שת' שם. 
עזה    23ובהערה    57 קדים  ברוח  הים  את  ה'  ש"ויולך  עי"ז   כלכאן: "שהי' 
חוזרים הלילה המים  היו  כרגע  הרוח  את  ה'  הפסיק  "ואילו  כא),  יד,  (בשלח   "

פ"ב).ויגרים   והאמוה  היחוד  (שער  וטבעם"  כרדכם  בארוכה   במורד  וראה 
 ואילך".   89לקו"ש ח"ו ע'  
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פון   מופת  אהרן  "דער  .  וישלך  לתין .  האָ וו"  ויהי  אויבערשטער  דער  ט  אָ ס 
ט זיך אָ און דער תין ה  ,ט זיך דער ס געעדיקטאָ ה  , ן לפי פרעהטאָ געהייסן  

  א מטה". עכ"ל.  –  תהטבעיאומגעקערט למציאותו    ילאממבדרך  
הס   "אופן  שהי'  שמות  שבפ'  לחש  המטה  הפיכת  ששתה  (משא"כ 

ל חש טבעו  אח"כ    58(מהות)  ופעולהוהוצרך  ידו   לציווי  וישלח  בזבו  "אחז 
  שם, עיי"ש).  28ויחזק בו ויהי למטה בכפו". לשון הערה  

ואילך: "ויש לומר ַאז דָאס איז    651וראה מ"ש בספה"ש תש"א ח"ב ע'  
ווי דער    . דער ס איז יט משה טבע הדבר: (א)  סוגים אין סיםע"ד די צוויי  
רבליבן לדם זייען זיי פאַ   ָארןהפך געוודי מים איז  , ַאז ווען  םס פון מכת ד

מים פון  מהות  דעם  געוו  ,אין  פסק  איז  ס  דער  ווען    ממילא איז    ,רןאָ און 
געוו לדם  ָארןתבטל  המים  שיוי  (דער   .  . אַ ב.  וו  )  טבע  אָ ס  משה  איז  ס 

הדבר   פון  (ומציאות  ס  דער  מצו"ווי  כשלג"ר ידו  אָ וו,  עת  די   כןאָ ס  איז  ס 
און בכדי צוריקקערן צו טבעו הקודם  ),ופן טבעיבא  עןט געוואַ צרעת אויפן ה

  ."ך סאָ קומען צו רף מען אָ דאַ 
בהערה   מעיר  סוגים"  "צוויי  מ"ש  "27ועל  ג'   –ובפרטיות  :  בזה  יש 

שגם בעת  סוגים הדבר במהותו  : (א)  הרי (הס שאר  דם  מכת  שבעת  להעיר 
ע"ד הס  ). (ב)  שמו"ר מ"ט י  –'"  שראל שותה מים כוי. .  גיגית מלאה מים  "

שיהיו   המים  בטבע  שיוי  פעל  שהס  אבים"דקרי"ס  לא    ",כחומת  אבל 
ליבשה במהותו  המים  "שתה  ולכן  ה,  היו פאילו  כרגע  הרוח  את  ה'  סיק 

ויגרים חוזרים  (המים  פ"ב"  (ג)  שעהיוה"א  הדבר).  בטבע  שיוי  פועל    , הס 
  .59...". עכ"למצורעת כשלגכמו הס דידו של משה  

 
ות"ש   58 עטר"ת  החודש  ד"ה  במאמרי  שמ"ש  מובן  זו  בשיחה  מ"ש  ועפ"י 

הערה   לעיל  (ראה  היש  מהות  ששתה  לחש  המטה  דהפיכת  לס  ),  19בוגע 
ד"מט אחר  שהיש  יש  ועשה  שתה  (צומח)  (חי)    –ה"  של "חש"  מדברים   –יש 

לחש   מטה  הפיכת  שמותעל  שמות שבפ'  שבפ'  לחש  המטה  הפיכת  רק  שהרי   ,
היתה באופן שהמהות שתה (ולכן רק שם הי' צורך בפעולה להחזיר את המטה 

שבמאמ ביותר  ויומתק  וארא.  שבפ'  הס  על  ולא  מפורש לקדמותו),  אלו  רים 
מטה  "הפיכ אלא) לחשת  ל"חש",  (לא  הפך  שהמטה  מפורש  וארא  בפ'  כי   ,"

 ".תיןל"
ולהעיר, שבשיחות שהובאו לעיל מבואר שהס דקרי"ס הוא באותו סוג   59

כאן  אבל  וכו'.  תמידית  פעולה  צ"ל  הי'  שבשיהם  לדם  המים  הפיכת  של  ס 
  מחלק בייהם, והס דקי"ס הוא סוג ס בפ"ע. 

מ"ש הרבי בלקו"ש ח"ו כ"ל בוגע להפיכת המים "ל הביאור בזה עפ"י  וי
יט   –לדם   מים,  פון  מהות  דעם  אין  פַארבליבן  זיי  זייען  מעשה  בשעת  "אפילו 

) די מים געווען דם", וכמו שמוסיף ובחיצויות(  בפועלמער ווָאס מצד הס איז  
שוע"ז "ועד אשר "גיגת מלאה מים . .    22שם בהערה   תה מים והמצרי ישראל 

שהי' לוקח מישראל בדמים (דוקא) הי' שותה מים" (שמו"ר פ"ט, יו"ד)".  וכ   דם
, והשיוי תמידי הי' רק כללהייו, דבהפיכת המים לדם לא שתה המים באמת  

בבחיצויות" משא"כ  דקרי"ס  ".  שיהיו שהס  " ס  המים  בטבע  שיוי  פעל 
אבים" לעיןכחומת  ורק  דמכת    "".  הס  הרי  תמידית"  ב"פעולה  דם הצורך 

סוג   באותו  הוא  דקרי"ס  (בוגע    –והס  הטבע"  "גד  ס  להיות  משך  שהמצב 
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הרי לא   –, וגם בוגע לקי"ס  כללזה פשוט, שהרי לא שתה המים    –למכת הדם  

 המים ליבשה).  מהות שתו 
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  עיוים ג'

"בהסתלקו' כח הבורא מן הברא ח"ו ישוב הברא לאין  
  ואפס ממש" 

ב  לעיל  הובא  ב'הנה  הק"ו    עיונים  בביאור  במכתבו  הרבי  לשון 
 " מקרי"ס  כאן  היחוה"א  שני  בשער  טבע  בשידוד  שאם  ק"ו  ומזה 

ע"י שהו זה  זה בכל  טבע  דבר המשדד  צ"ל  ומחודש  נברא  כבר  א 
בטבע  בתמידיות,   ומחודש  נברא  שהוא  לענין  בהנוגע  עאכו"כ 

אין  ". ואולי יש לפרש ש"טבע הראשון" קאי על המצב של "ראשון
. דזה יובן עפ"י  ליש גופא לפני שנתהווה מאין    הנברא" בו הי'  ואפס

ברא ח"ו  ביאור שון אדה"ז "עאכו"כ שבהסתלקו' כח הבורא מן הנ
  ". ישוב הנברא לאין ואפס ממש

ב לעיל  הובא  ב' הה  הק"ו    עיוים  בביאור  במכתבו  הרבי  בשער  (לשון 
ומזה ק"ו שאם בשידוד טבע שי בכל זה ע"י שהוא  מקרי"ס "  )היחוה"א כאן

בתמידיות,   זה  טבע  המשדד  דבר  צ"ל  ומחודש  ברא  בכבר  הוגע עאכו"כ 
  ". ודש בטבע ראשוןלעין שהוא ברא ומח

לא קאי    כאן, שזה  "טבע הראשון"הפירוש ב  יאותבאר בזה שם בסעיף  
הוא "טבע ראשון", אלא על זה  ה"יש"    הברא, שה"תוקף" שלשל "  ישעל ה"

היש  כל    לילתשש ראשון"הוא  מציאות  של "טבע  כמו  ו,  בתוקף    שלילת לא 
הי' רק בתוקף של  , שזה  העין שהמים צבו כמו ד וכחומה מצד טבע המים

בכל זה   שיטבע    בשידודשאם  : "היא   בביאור הק"ו  וכוות הרבי".  "טבע שי
המש דבר  צ"ל  ומחודש  ברא  כבר  שהוא  בתמידיותע"י  זה  טבע  הה   –  "דד 

כן  עאכו"כ   ש"משדד"  שצ"ל  מאין  יש  לבריאה  "טבע    ומשה  דשמח בוגע 
  . מושלל", שזהו התוקף כמה שמציאות היש  ראשון

הראשון"   ש"טבע  לפרש  יש  אולי  של  אאבל  הראשון"  על "טבע  קאי  כן 
  "אין ואפס" שבו אלא על המצב של "ישאבל לא על עין ה"  –עצמו    הברא

ליש. מאין  שתהווה  לפי  הי'  הוא  מאין    בו  שתהווה  שדד "טבע    לישוע"י 
  עצמו.   בראה הראשון" של  

שון אדה"ז "עאכו"כ שבהסתלקו' כח הבורא מן ליובן עפ"י ביאור  וזה  
  ". ישוב הברא לאין ואפס ממשהברא ח"ו  

לעיל בפ"א דשער היחוה"א: "וכן בכל הברואים שבכל העולמות  עד"ז  ו
ו היו עליוים  אילו  ממש  דומם  ובחי'  הגשמית  הלזו  ארץ  ואפי'  תחתוים 

הא ח"ו  כרגע  ממה  הארץ  מסתלקות  בראת  שבהן  מאמרות  מעשרה  ותיות 
היתה   בראשית  ימי  לבששת  ימי חוזרת  ששת  לפי  כמו  ממש  ואפס  אין 
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ממש" ח"א1בראשית  בלק"א  פעמים  כו"כ  דומה  לשון  מציו  ועד"ז   .2 
  . (ובדא"ח בכלל)

לאין ואפס ממש" [או    ישוב הבראמשמעות הפשוטה של הלשון "והה  
ואפסיחזור  " אין  וככשהיה  להיות  ולא  "  אין    יהי'"הלשון  יו"ב],  הברא 

גופא    הבראש  –לאין ואפס ממש" וכיו"ב, הוא    המצבואפס ממש" או "ישוב  
"אין ואפס" הוא  של  פירוש הפשוט  הרי  ו  ,הי'  הואלמצב בו  [או יחזור]  ישוב  
  "?! אין ואפס ממש"  הי'[גופא]    שהברא. ולכאו', מה הפירוש  כלום  שאין

אכ הברא  מציאות  שבאמת,  הי' אלא  ממש".    –  בעצם  –  ן  ואפס  "אין 
אין ואפס    שלמצב  ב  יהי'הוא  ו  יתבטלהייו, שלא רק שמציאותו של הברא  
הוא באמת    עכשיוולא רק ש(לכן גם)  ,  ממש אם ח"ו יסתלק ממו כח הבורא

וכלול  הוי'  הדבר  ע"י  ליש  מאין  רגע  בכל  מתהווה  כי  ממש",  ואפס  "אין 
ואילך בפ"ג  שית'  וכמו  וכו',  גם    –  במקורו  כך  מציאות    הי'אלא  אמיתית 

  הברא בעצם. 
הוי'  הדבר  ע"י  תהווה  שהברא  ש"לפי"  היא,  בזה  הביאור  וקודת 

עצמו  הי'    –  לישמאין   כהוא  שהי'  וכפי  במקורו,  הוא  כלול  הי'  במקורו  לול 
"ישוב" למצב הזה    –  בבחי' "אין ואפס". ואם ח"ו מסתלק הדבר הוי' עצמו  

  פס ממש". "אין וא –בו הי' לפ"ז  
   

 
"אילו , לשוו הוא כך:  שברקיע השמיםאלא שלפי שם, בוגע לאותיות    1

ו ח"ו  כרגע  מסתלקות  האותיות  למקורן  היו  ואפס חוזרות  אין  השמים  כל  היו 
  והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר יהי רקיע כו' ממש".  ממש

" קא:  ע'  ח"א  עיים  אדה"ז  מאמרי  עד"ז  שמציו  כתיב ולהעיר,  דהה 
בשמים צב  דברך  ה'  לעולם   ,לעולם  ועומדות  צבות  רקיע  יהי  אלו  שאותיות 

להחיותםב רקיע  ח  ,תוך  האותיות  היו  אין ואלו  השמים  כל  היו  למקורם  וזרות 
כלל  ס ואפ הי'  כלא  היו   , ממש  אלו  כי  העולמות  שבכל  הברואים  בכל  וכן 

ממש ואפס  לאין  חוזרים  היו  מאמרות  מעשרה  האותיות  שבוגע  מסתלקות   ."
" םכל הברואי". ובוגע ל"ממש סאין ואפ היו כל השמים ל"שמים" הלשון הוא "

 ".מש אין ואפס מ חוזרים ל  היוהלשון הוא "
2  " שיכול פ"ו:  עד  מיעוט  אחר  מיעוט  והחיות  האור  כך  כל  שתמעט  עד 

בבחי' גלות תוך אותו דבר הפרד להחיותו ולקיימו מאין  להתצמצם ולהתלבש 
  ".מקודם שברא   כבתחלה   שלא יחזור להיות אין ואפסליש  

 " העולמופ"כ:  כל  התהוות  וחיותם כי  ליש  מאין  ותחתוים  עליוים   '
המקיימ איו אלא דבר ה' ורוח   שלא יחזרו להיות אין ואפס כשהיהם  וקיומם 

  ". פיו ית' המלובש בהם
" ית'  פל"ח:  ממו  וחיות  אור  בו  יש  ממש  הדומם  ועפר  אבים  שלא ואפי' 

  ".יחזור להיות אין ואפס כשהיה 
 " מ פ"א:  אותם  המהוה  וחיות  אור  יש  בתוכם  תמיד  אך  ליש  שלא אין 

 ".יחזרו להיות אין ואפס כשהיו
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 " שהלשון  בדא"ח  בקשר ואפס  אין מבואר  כשנאמר  גם   ,"
פירושו    –ל"בריאה יש מאין", או בריאה "יש מאין ואפס המוחלט"  

של "אין כלום", שלפני הבריאה לא הי' כלום, וממצב   מצבלא (רק) 
(גם)   אלא  ה"יש",  נברא  באלקותכזה  "אין"    מדריגות  בבחי'  שהן 

  ". ישה" שמהן נבראו"אפס" 

  הביאור בזה, ובהקדם:ו
בכ בדא"ח  כמבואר  (לא  הרי,  לפעמים  פירושו  ו"אפס"  "אין"    מצב "מ, 

  גופא.   הברא  מקורעל  וגם  ,  בחי' באלקות של "אין כלום" אלא) שזה קאי על  
מד"ה ר חוכה   טסעיף    עיוים ב' ב  כבר הובא לעילהרי  ",  איןבוגע ל"

הברא מקור  על  קאי  ש"אין"  מאין"    .תרמ"ג  יש  "בריאה  הפירוש   –וזהו 
אין   –שק' "אין". ובאלקות גופא יש כו"כ בחי' ב"אין"    ממקורושהיש ברא  

  "אין" וכו'.בלשון  שוים  ביאורים  גם  "מ  כמבואר בכ ודד"ע ודד"ת וכו'.  
ל" בע"ח  זהרי    –  "אפסובוגע  מ"ש  על  מיוסד  מ"ב  ה  דרושי (שער  שער 

  , וז"ל:3', בביאור מ"ש הרמב"ן ר"פ בראשית פרק א  )אוה"ע
ה"ל" עם  יתבאר  בח  ,והעין  כל    י' שיש  בין  דומה   .ובחי' בחי'  אמצעית 
ו, והארץ היתה תהו ובה  'והביאו הרמב"ן ז"ל בתחלה הפ  ,בעטחכמי ה  למ"ש

  'הק  ,ברא חומר א'   ,הד' יסודותכי קודם שברא    ,וכתב ג"כ בשם ספר הבהיר
הד  ,היול"י צורת  לקבל  מוכן  הדבר  אח"כ  ' שהוא  איו   ,יסודות  הוא  אבל 

וכמו מאפס    ,ומה שהוא קודם התהו קרא אפס  ,לובש שום צורה כלל ועיקר
לוו חשבו  הוא.  תהו  אפס  כי   ,והעין  קרא  אין    ,הא"ס  תפיסהבו  כי    , שום 

יצא  ואחריו    ,הכתר  והוא  והתה  יצא  וואחריכלל.  ולא צורה    ,שאין שם חומר
  ...". עכ"ל.חו"ב תו"מ  ,הכולל ד' יסודות  ,הבהו

לכאו (שזהו  שם  שברמב"ן  "אפס"  שהלשון  שמבאר  המקור  הרי   '
") קאי  ואפסהראשון ללשון "אפס" שמובא בדא"ח בקשר לבריאה "יש מאין 

לא  ו  " חומר"שלפי הבריאה לא הי' כלום, לא    –  של "כלום"  מצבלא (רק) על  
לא "  "צורה" (גם)  אפשרות(ואפי'  אלא  ה"יש",  ברא  כזה  וממצב  לברא),   "

 בו ש"אין    קרא אפס",  הא"ס"  –עצמו    המאצילבאלקות עצמה,    מדריגהעל  
  שום תפיסה וכו'".

 
הקב"ה ברא כל   .ועתה שמע פירוש המקרא על פשוטו כון וברורוז"ל: "  3

מוחלטתהבראים   האין אואין    .מאפיסה  מן  היש  בהוצאת  הקדש  בלשון  צלו 
ברא  לשון  מן האין התחלה   .אלא  הווה  או למעלה  תחת השמש  כל העשה  ואין 

ל אב  ,יסוד דק מאד אין בו ממש   האפס הגמור המוחלטמן    אבל הוציא  ,ראשוה
הפועל אל  הכח  מן  ולצאת  הצורה  לקבל  מוכן  ממציא  כח  החומר   ,הוא  והוא 

ל  ,הראשון היולייקרא  דבר  .וים  ברא  לא  ההיולי  ועשה  ,ואחר  יצר  כי   , אבל 
אותן ותקן  הצורות  והלביש  הכל  המציא  היולי  .    .  ממו  שקראו  הזה  והחומר 

בלשו תהוקרא  הקדש  .    .  ן  לו.  חשבו  ותהו  מאפס  כתוב  אחר התהו    כי  ,וכן 
 ". וכך אמרו בספר יצירה יצר מתהו ממש ועשה איו ישו  ,האפס ואיו דבר
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שבחי'  אלו  ע"ח  דברי  עפ"י  מבאר  ג,  קיד,  ויקהל  פ'  הוספות  ובתו"א 
  "אין" ו"אפס" הם בחי' עתיק וא"א שבכתר, וז"ל:

תהו הוא בחי' סוכ''ע קאי על ספירת הכתר כי הה בפרדס בעה''כ  הה"
בי   ערך תהו וז''ל הביה ק' תהו כו'. כמ''ש בספר הבהיר דבר המתהא את

האדם כו' כהיולי שהוא דבר שאין לו צורה והוא קודם אל המציאות הצורה 
בשם    וכ''כ בע''ח שמ''א פ''גכו' וזהו הביה הקודמת אל מציאות הגילוי כו'  

תהו היתה  והארץ  ע''פ  מאפס    הרמב''ן  הפסוק  בפירוש  הבהיר  ספר  ובשם 
כי   והעין  וז''ל  י''ז  מ'  סי'  בישעי'  חשבו  קר ותהו  אפסהא''ס  בו   א  אין  כי 

שום תפיסה כו' ואחריו יצא התהו והוא הכתר כו'. כי הה כתר הוא דוגמת  
לא בפועל ולכן החומר הקדום הק' היולי שיש בו שרש כל הד' יסודות בכח ו

ע''ש. כו'  אדם  בי  מחשבות  מתהה  הוא  כי  תהו  מובן .    ק'  מדבריהם  עכ''פ 
הכתר כי החכמה  מה שאיו מוש  אין והוא בחי'    דקדושה  תהושיש   ג. והייו 

מאין   יש  תמצא  הבחי'  מאין  ב'  הם  ותהו  אפס  כי  י''ל  הע''ח  דברי  וע''פ 
 א''א ובחי'    אפס  קרא  עתיקהבחי' התחתוה שבמאציל שהוא בחי'    שבכתר

קרא   האצלים  לחיי   תהושרש  מלכו  זולתך  ואין  בעין  במ''א  ועמ''ש 
משיח שבימות המשיח יהיה  אפס בלתך גואלו לימות ההעוה''ב דהייו ג''ע  

אין מבחי'  שלמעלה  אפס  מבחי'  וזהו    הארה  מ''א  כו'.  ישעי'  וכאפס  כאין 
וסעיף קי''א אפס ק' הא''ס  ובמא''א אות א' סעי' ס''ד אין ק' א''א כו'.    י''ב

וקראת   לז''א  כתר  היא  ביה  כי  הייו  תהו  ק'  דהביה  בפרדס  לפמ''ש  וגם 
  ...". עכ"ל.ג''כ הוא דא עתיקא

יש   "בריאת  שהלשון  יותר)קאי  "  מאיןועד  היש  (בפרטיות  בריאת   על 
  ": ואפס  איןמדרגות אלו באלקות, "   מב'

המ שאלת  בביאור  בגוכי"ק  בהערה  הרבי  בד"ה  וכמ"ש  מ"ש  על  יחים 
וזלה"ק: תשל"ח.  ודור  דור  מ)אין    בכל  יש  לשים    בפרטיות"(בריאה  חלק 

 ) ואפס  ג אין  קיד,  ובאגה"קתו"א  יש    )  "לברוא  הל'  ואפס  כשמפרט  מאין 
אבל בכ"מ גם באגה"ק זו עצמה הל' יש מאין.   –ממש" (קל, רע"ב)    המוחלט

אי על ספי' הכתר, גם ו"בחיצויות" י"ל הטעם כי בכללות יותר, בחי' אין ק
ובפימיות   העליון,  ועליהם    –חצי  המל'  הכלים,  ע"י  היא  בפועל  הבריאה  כי 

אין לומר איו מושג (בגדר השגה) על חצי העליון אין לומר אפס. וכן לאידך  
"יש   ועפ"ז  דשעהיחו"א).  (פ"ט  ב"ה  המאציל  של  ומהותו  עצמותו  שבכתר, 

  " הוא רק לגבי חצי התחתון שבכתר". מאין
" על מ"ש בלק"א ח"א  ב"מ הגהות והערות קצרות לסש" מראה גם ב" ו
ומיוחד אחר שבראם משום דכולא  4פ"כ קמי' כלא    "כן הוא לבדו הוא יחיד 

  ". הוספות לתו"א ויקהל ס"גממש": ע"ד חלוקם    ואפס  וכאיןחשיב  

 
לפ"ז שם   4 שאמר כבר  זה  זאת הרבי על לשון  ויש לעיין מדוע לא מציין 
דם כבתחלה מקו  ואפס  איןלהחיותו ולקיימו מאין ליש שלא יחזור להיות  בפ"ו "
 "?שברא 

שלפי קאי על בחי' "אין ואפס"  ואולי אפ"ל, כי הלשון "אין ואפס" בפ"ו  
להחיותו   הבריאה ממשיך  הי'  לא  והחיות  הכח  אם  חוזר  הי'  הברא  (לאן 

בתו"א כמו  בדיוק  ח"ו),  אלא   ולקיימו  חידוש  שום  בו  הי'  לא  לשם  והציון  שם, 
"כולא קמי' כלא חשיב   כעת מקום בעלמא. משא"כ מ"ש בפ"כ מדובר ש -מראה
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בחי'  שב'  מבואר  ד  (ולפעמים  ו"  אין"הביטול  הם  בלתך"    אפסזולתך" 
ל דכלים או הביטול דאצי' והביטול דלמע' מאצי' או הביטול דאורות והביטו

  ואכ"מ).   .5אור הכלול בעצמותו וכו'ד הביטול  הקו והביטול דאור 
" שהלשון  מובן  מכ"ז  ל"בריאה    ,"ואפס  איןעכ"פ,  בקשר  כשאמר  גם 

של   מצבפירושו לא (רק)    –יש מאין", או בריאה "יש מאין ואפס המוחלט"  
ממצב כזה ברא ה"יש",  שאה לא הי' כלום ושלפי הבריהייו  "אין כלום",  

(גם)   באלקותאלא  ה"יש".    מדריגות  ברא  שמהן  ו"אפס"  בבחי' "אין"  שהן 
  ז מיוסד על מ"ש הע"ח בביאור הלשון "אפס" בפי' הרמב"ן ה"ל. וכ"

  

 
וע"ז    ואפס   וכאין ש  מחדשממש",  ואפס"  הרבי  ד"אין  התוכן   ע"דהוא    זה גם 

 חלוקם בתו"א שם. 
5  " ואילך:  י'  ע'  תר"ב  ספה"מ  לאפס ראה  זולתך  ואין  בין  דההפרש  י"ל 

הוא   בין  בלתך  האורההפרש  לביטול  הכלים  יותר  ,ביטול  ביטול  הוא   ,דאפס 
כו'  שבטל  אלא  מציאות  שיש  מורה  הוא  זולתך  מציאות   , דאין  שאין  הוא  ואפס 

ואפס בלתך הוא   האור כשמאיר בגילויאין זולתך קאי על  ד ם י"ל  ג. .    זולת כלל 
וכמו   והעין דהה ידוע דמציאות האור דוקא ע"י המאור   . כשהאור כלול במאור

ומצא מציאות הזיו הוא ע"י   .השמש שבהסתלק עצם השמש גם הזיו איו מאיר
יאות אבל ולפי"ז אין זולתך י"ל דהייו שמבלעדיך אין שום מצ  .המאור כו' כ"ל

ך הוא שאין ת יש מציאות והייו הזיו כ"ל אמם אפס בל  )דיר  טבל"א מי (עמך  
  ". ו' וד"לוהייו כשכלול בהמאור כ  ,שום מציאות אור כלל

דאין זולתך מלכו לחיי ובהמשך בשעה שהקדימו תער"ב ח"א ע' תשפא: "
דבקות  בבחי'  שהוא  כמו  האור  שם  שמאיר  בג"ע  השמות  בעולם  הייו   עוה"ב 

כו'   לי  (במקורו  המוקש  דבר  בען  תתי  קשתי  את  שז"ע  במ"א  והוא וכמ"ש 
דהוא לבדו הוא   וע"כ שם הביטול בבחי' אין זולתך   ) שמאיר בג"ע כו'   הארת הקו

ות"ל פרל"ה שזהו מ"מ בהאור שבא בבחי' המשכה בעולמות . .  ואין זולתו כו'  
"פ בבחי' המשכה דשייך והוא בחי' אלקים הכלול ומיוחד בש' הוי' להיות עכ(כו' 

וההשתל' כו'  והוא בחי' אפס בלתך לימוהמ"ש    ).לומר שותן ערך אל העולמות 
  ". בבחי' אפס ממש כו' שהוא   האור הכלול בעצמותו

שפה ע'  תרע"ח  (ספה"מ  תרע"ח  באחד  המאריך  כל  וז"ל: -ובד"ה  שפו), 
ו ואפס דהייו שהוא לבדו הוא ואין זולת  ,מצד האורות הוא הביטול דיחו"ע"...

מלכו   זולתך  ואין  וכמ"ש  בלכבלעדו  ואפס  דבוק תו'  שהאור  דלהיות  כו'  ך 
בבחי' וה"ה  הא"ס  מקורו  בו  רגש  ית'  ממש    בעצמותו  במציאות  ר' (ביטול 
כלל   מציאות  שום  שאין  הוא  העליוה  אלקי' (דבדיעה  ש'  התגלות  שיש  גם 

ובאצלים    )בעצמותו בהכל(כ"ל  הוא  וכמו"כ  כ"ל  בהאור  כמשי"ת הייו   ) ים 
 ) ואופן הביטול הוא אם בחי' אין או בבחי' אפס כו' (הוא שהן בטלים במציאות  

כו' "וז במציאות  בטל  שהכל  יחו"ע  מבו  .ע  עיים  ' ובמ"א  ב'  בזה  הא'   ,שיש 
והב' שרגש בו הדיעה   ,שהאור להיות מרגיש את מקורו ה"ה בבחי' ביטול כ"ל

אין  שהכל  איך  )   שבעצמות   . מאצי'  .  בלתך   ולמעלה  אפס  בבחי'  הוא  הביטול 
דאפס הוא בבחי'   ,וכמ"ש במ"א ההפרש בזה  ,ובאצי' הוא בבחי' אין זולתך כו'

 ולמעלה מאצי' חשב הכל בכלל האור הכלול בעצמות כו'   ,אור הכלול בעצמותו
אלי'  פתח  בד"ה  בתו"א  חוץ   ,וכמ"ש  ההתגלות  דהייו  גילוי  בחי'  הוא  ואצי' 

במ"א כמ"ש  כבי'  כו'ש  ,לעצמותו  זולתך  דאין  הביטול  הוא  בחי'   ,ם  הוא  והכל 
  ".יחו"ע בחי' ביטול במציאות כמו שהוא הדיעה העליוה כו' 
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הנברא   מציאותובכ"מ מבואר ש(לא רק חיות הנברא אלא) גם   
"אין כח חסר פוע ולל  זה כש  –  ל" הי' כלול במקורו, עד שלמעלה 

ה" של  השלימות  גם  נפעלשגם  וזהו  בה"בכח",  כלול  בפועל   "
באוא"סבבחי'   נעלות  ש"מציאותהיותר  היינו  כלול  .  הי'  הנברא   "
  " גופא.אפס" ו"איןבבחי' "

ב לעיל  הובא  כבר  ב'והה,  תרמ"ג    טסעיף    עיוים  חוכה  ר  מד"ה 
וה והל דבר שתכדבהכרח לומר ש"  –שהעולמות היו כלולים תחלה במקורם  

ת כלול  בחהי'  יש  שלא  ומה  במקורו  ומאחר כלה  כידוע  בפועל  אא"ל  ח 
  . "במקורם כו'   שתהווה העולמו' ה"ה כלולים תחלה

מהובאמת,  [ גם  מובן  במקורו  כלול  הי'  גופא  שהברא  זה  לשון מושג 
  :. כמושהבראים "יחזרו למקורם" וכיו"ב  –  שמציו כמ"פ בדא"ח

" פל"ט:  ח"א  וההשגה  בלק"א  מהשכל  למעלה  שהוא  האצילות  ועולם 
בו  שם  מיוחדות  ב"ה  א"ס  של  ודעתו  וביתו  חכמתו  כי  ברא  לשכל  וההבה 
מבעולם   קץ  לאין  עז  ויתר  שאת  ביתר  ופלא  עצום  ביחוד  היחוד  בתכלית 

ירדו להאיר בבחי' צמצום כדי שיוכלו שכלים בראי' לקבל  הבריאה כי שם  
ולהבין   ה'  את  לידע  חב"ד  כח מהן  כפי  ב"ה  א"ס  באור  השגה  איזו  ולהשיג 

שכלים הבראים שהם בעלי גבול ותכלית שלא יתבטלו במציאותם ולא יהיו 
  . "יחזרו למקורם ושרשםבגדר בראים כלל רק  

פמ"ח:   שהין  שם  להאתן  גבול  יש  השכיה ומתעגין באור ולכן  מזיו 
י שלא  ממש  א"ס  בבחי'  ותעוג  האה  לקבל  יכולין  אין  כי  תבטלו  ה' 

  ". ויחזרו למקורן  ממציאותן
פה   ע'  וכתובים,  ביאים  חט"ו,  האמצעי  אדמו"ר  בוגע    –מאמרי  ושם 

רואים   שאו  מה  "...והוא  כבדו"ד:  מסתלק,  ח"ו  הי'  האלוקי  החיות  אם 
בתמידות בלי הפסק כמ"ש המחדש בכי"ו תמיד  חידוש התהוותם מאין ליש  

הוציאם מאין ליש ואלו הי' מע"ב שצ"ל חיות אלקי שופע על כל הבראים ל
  .6" חוזרים למקורםסתלק חיות אלוקי אפי' רגע [א'] אזי היו  

 
הי   6 שער  להלן  הן גם  זה  ושם  זו  מדה  כי  "ומצא  איתא:  פ"ז  חוה"א 

פרד  ודבר  גמור  יש  עכשיו  שהוא  כמות  עולם  להיות  העולם  ומקיימין  המהוין 
כ ממש  במציאות  בטל  ואיו  עצמו  ח"ו  בפי  זה  ושם  זו  מדה  בהסתלקות  היה י 

  בדבר ה' ורוח פיו ית' ובטל שם במציאות ממש".   העולם חוזר למקורו
) הוא  שם  המדובר  אם  אבל  הוי'לא  שאם   הדבר  אלא)  ח"ו,  יסתלק  גופא 

בדבר ה' אז "הי' העולם חוזר למקורו    –דמדת המל' ושם אד' יסתלק    הצמצום 
ית' פיו  הורוח  שמקור  מדובר  וכאן  ב"ה  ".  בא"ס  מע'  למע'  הוא   ולשם ברא 

 גופא יסתלק.  הדבר הוי'יחזור הברא אם ח"ו 
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מובן   אלו  הרי  במקורםמלשוות  כלולים  היו  לפי    שהבראים 
שבזה    שויםבמצבים    יחזרו  ולשם,  7הבריאה זה  (אלא  אם  חילוק  יש  גופא 

מקורםבגלל   גילוי  או  מקורם  באם  ;  סילוק  או  מדובר  גשמיים  בראים 
  . ]) ואכ"מכמו מלאכים וכו',   שכלים בדליםב

ובכ"מ בדא"ח זה מבואר יותר עפ"י מ"ש הפרדס שלמע' "אין כח חסר 
(ה"פעל"),    הברא  מציאותפועל", שה"כח" איו חסר גם ה"פועל" במובן של  

  א כלול בו. שגם זה גופ
ש שישוכמו  תרס"ו  ר"ה  של  יו"ט  לד"ה  בביאורו  בארוכה  כמה  ת'  ם 

למעלה משא"כ  פועל  חסר  הכח  שלמטה  בעין  הפרדס  ו  , פירושים  שבדברי 
של   השלימות  את  חסר  "בכח"  כל  שלמטה  היא  בזה  שהכווה  משמע  עצמו 

בפועל  בפועל"  הפעל  דברה" ה"פעל"  של  השלימות  שגם  למעלה  משא"כ   ,
  ה"בכח". ואכ"מ. כלול ב
כן  ו   בכמו  בארוכה  ללביארו  ת'  מבית  איש  וילך  שעין  ד"ה  תרס"ו  וי 

(ש  הצ"צ  של  במאמר  מ"ש  על  שם  ומוסיף  שמדגיש  מה  הוא  גופא  הוא  זה 
  : כראה המקור של המאמר)

דשם מבאר כללות העין שאין הבראים מוסיפים בו ית' שום שלימות  
בז תועלת  שאין  שכמו  שמבאר  ולאחרי  לפי  ח"ו.  עצמו  השמש  על  השמש  יו 
ם . . וא"א להיות הזיו בלעדי ש"בזיו השמש הרי זה התחדשות שלא הי' קוד

מצא   שמשך  לאחר  וגם  המאור,  בלי  להזיו  שלימות  שאין   ,  .  . כו'  השמש 
מהותו בהמאור, ואדרבה ביתר שאת כו', הרי השלימות בהמאור תמיד, לבד 

שמצד השלימות  בו  יש  מאור  בבחי'  שהוא  שמה    מה  שבטל  אלא  ג"כ  הזיו 
למעלה "שהבראים הם בבחי'   במציאות לגמרי כו'", ועד"ז יובן מזה המשל

ממש,   המוחלט  מאין  הוא  היש  שהתהוות  הכל,  ממך  כי  וכתיב  התחדשות, 
כל רגע   שצריך  הזיו  כמו  מאין,  להתהוות  מקורם  אל  תמיד  צריכים  הם  ע"כ 

ופע בתוכם ומהווה אותם  אל המאור כו'. ועוד זאת, שגם חיותם וקיומם הש
ש ביתר  שם  ומצא  במקורם,  כלול  ה"ה  ליש  הזיו מאין  התכללות  כמו  את, 

מחודשין, אין   שהבראים עצמןממשיך ומבאר: "ומה    –במאור השמש כו'"  
וכמ"ש   כו'  לבד  הארה  רק  ג"כ  ה"ה  שבאמת  הא',  ח"ו,  שלימות  מוסיף  זה 

בהרגשתן לבד כו' . . בסש"ב ח"ב פ"ג, ומה שהם מחודשים בבחי' יש זהו רק  
גם   שבאמת  יש    במקורםוהב',  ב"ה  הגוזות  מציאותםבא"ס  הע"ס  והייו   ,

 .  . כו'  בכח  בעצמו  ושיער  כו'),  הכלים  שרשי  שהן  הפרדס  (וכמ"ש  בעצמות 
בהתחלת   שת"ל  וכמו  כו',  ג"כ  הזאת  השלימות  ח"ו  חסר  איו  הרי  א"כ, 

  כו'".   דלמע' כח איו חסר פועלהדרוש  
  לו שם ת' המשך העיים כך: ובביאורים ש

שמהווה ומחי'   חיותםהבראים הוא    שאלתו היא, שאע"פ שהעיקר של
ומקור   במקורו    חיותםאותם,  שכלול  השמש  זיו  (כמו  במקורם  כלול  הי' 

השמש)   עצמםהרי  אבל    –במאור  ליש    הבראים  מאין  ממש  מחודשין  הם 

 
סעיף   7 שמובא לקמן  וארא ה'תשל"ט  מוצאי ש"פ  גם הלשון בשיחת  ראה 

  .ה
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לימות שאין במקור  ש  וולא היו כלולים במקורם, וא"כ לכאו' מצד זה יש איז
  ח"ו?

  ותשובתו ע"ז היא בשתיים:
ש"כל  ) "שבאמ 1 פ"ג  ח"ב  בסש"ב  וכמ"ש  לבד",  הארה  רק  ג"כ  ה"ה  ת 

והוא   אותם  ומהוה  עליהם  השופע  פיו  מרוח  האלקי  שפע  לגבי  הברואים 
מן השפע ורוח ה' השופע    אור וזיו מתפשטמקורם והם עצמם אים רק כמו  

ליש מאין  ומוציאם  בתוכם  לגבי    ומתלבש  במציאות  בטלים  הם  ולכן 
הב שמציאות  הייו,  הוא מקורם",  אלא  אחר  דבר  משום  תהווה  לא  רא 

הארה הברא    התפשטות  של  האמיתית  שמהותו  מובן  ובמילא  ית'.  ממו 
  . הארה אלקיתהוא  

שמובן   שאע"פ  והרוחיים   שחומרוהייו,  הגשמיים  הבראים  גוף 
הי ולא  ממש  המוחלט  ואפס  מאין  יש  "התהוות  תהווה  במקורו,  כלול   '

גד מאין  יש  לך  אין  מהרוחי  זה  הגשמי  אין  הרי  אבל  מזה",  של    מהותו ול 
) הוא שאיו אלא  גם הגשמימציאותו של הברא (  ואמיתת  מהותו  –הברא  
  שתגשמה.   8אלקית   הארה

וז"ל:   תער"ג,  שבועות  שבהמשך  אלקיך  הוי'  אכי  בד"ה  וכמבואר 
מ"ש  ועפ"ז אברם    יובן  שם  ולא  ויקרא  עולם  אל  שא'  עולם,  אל  הוי'  בשם 

הפרי  מהות  וכמו  אלקות,  הוא  כ"א  בפ"ע  דבר  העולם  שאין  הייו  העולם 
שזהו הארה (או מהות) כח הצומח רק שבא בהגשמה כו', כמו"כ הכלים הן 

רק שזהו כמו שהאור בא . .    הן האור שמזה עשה הכלים שזהו הרושם ה"ל
מ"ש בסש"ב ח"ב פ"ג שכל הבראים הן בכל הבראים וכ  בהגשמה כו', וכ"ה

אור וזיו המתפשט מהכח האלקי השופע עליהם ומהווה אותם כו', שההארה  
עולם   אל  וזהו  כו',  דבר  מציאות  בבחי'  ועשה  בהגשמה  באה  עצמה  אלקי' 
אל   שקרא  אע"ה  אברהם  והמשיך  גילה  וזה  כו',  ממש  אלקו'  הוא  שהעולם 

כ עכ"ל.עולם  של  ו, היי  ו'".  מהותו  אלא  שגם  איו  כעת  הברא  הארה  "  גוף 
(וזהו הביאור במ"ש אדה"ז בעצמו    9שתגשמה ועשה מציאות דבר" אלקית  

  .להלן בפ"ג שם, וכ"ל)

 
זולתו   8 ואין  הוא  לבדו  שהוא  לגלות  הוא  עיו  שכל  הוא,  בזה  שהפירוש 

 וכו'.
ויראה    9 בד"ה  [ועד"ז מ"ש  מט)  ע'  תר"ז  (ספה"מ  תר"ז  היום  דעת 

בהוספות לסה"מ תרס"ט ע' שלד] וז"ל: "וגם במשלים ה"ה [המשפיע] רואה כל 
כו',   השכל  עומק עומק  כל  אצלו  מאיר  המצומצם  שבהשכל  לבד  זו  לא  הייו 

 'אלא שגם בהמשלים ה"ה רואה כל פרטי המשל כמו שהוא אצלו כשהי  , השכל
וכמו עד"מ הארץ הגשמי הוא משל לבחי'   .צום והעלם כו' כל לבוש וצמ מופשט מ 

משל   זהייו עביותו וכדרותו וכובדו ומה שמצמיח צמחים וכו' ה"  ,מל' שלמעלה
ב כמ"ש  כו'  ליש  מאין  דבי"ע  בראים  שמהווה  דאצי'  מל'  הוא   . "אמלבחי'  הה 

שאין הארץ   ורואה עי"ז איך(  רואה בהארץ הגשמי כל פרטי המשל דמל' דאצי'
כ"א היא היא דבר בפ"ע משרשה ומקורה  [ואיה]  הגשמי דבר פרד כלל לאיזה  
שבאמת המשל והמשל הם   )כו'   בהגשמה  ס הא"   ח מדריגה העליוה שבאה בכ

כו'  גשמי  וזה  רוחי  שזה  אלא  אחד  המשל   ,דבר  פרטי  כל  רואה  ה"ה  ולזאת 
ההגבלה שבהמשפיע   וזהו שמחדש כח (והייו ראיית אלקות במוחש כו'    ,בהמשל
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בוגע   גם  הבראולכן  בוגע    גופא  לגוף  רק  אפשר    להחיות(ולא  שלו) 
"הארה  שמהותו לומר   שהוא  זה  הייו  ואיו אלקית,  במקורו,  כלול  הי'   ,"

  מות ח"ו. מוסיף בו שום שלי
". וכמ"ש שם שזוהי הדגשה מציאותם) "במקורם בא"ס ב"ה יש [גם]  2

שצייו  (כמו  המאמר  מקור  הצ"צ,  מאמר  על  מוסיף  "ע  מוהרש"ב  שכ"ק 
  המו"ל על אתר).  

תוכו   רק  לא  הוא  במקורו  כלול  שהי'  שמה  מוסיף,  של    הרוחישבזה 
שהוא   כפי  גופא  בחי'    בפשיטותו,הברא  גם  הברא,  של    המציאותאלא 

של הברא כמו תפוח וכה"ג. שהרי גם בבחי'   ציורו הפרטישלכאו' הכווה ל
"שלימות"    המציאות יש  הברא  גבול    –של  ע"י  גם  מתגלה  ית'  שהוא  מה 

שלימות זו שבהם לא מוסיפה כלום  שגם  . וזהו מה שמוסיף כאן,  וציור דע"ס
"ס, שהכלל  ח"ו לגבי מקורם, כי גם זה הי' כלול באוא"ס (בכח הגבול של א

הכלולות   הגוזות  דע"ס  הפרטים  בעשר  כלל  הפרטים  הציורים  אופי  דכל 
  ).וכו'   בא"ס
ש( מה  אופן,  שבכל  להדגיש,  יש  במקורוהי'  אבל  העין    כלול  רק  הוא 

"הארה   שהוא  השלימות  אלקיתשבברא  וגם  ו"רוחי",  שבבחי'   האלקית" 
אבל הברא,  ישל  הפרט  וציור  "   לא  "מציאות"  והרגש  ההגשמהעין   "

וכו'  ות ישה" שמציאות  (וב  ח"ו  גופא"  הי  הקליפותודאי  כלולה    תהלא 
ואכ"מ וכו',  "העדר"  של  מציאות  הן  כי  ח"ו  ע"י שתהווה    )באוא"ס    מאין 

  ). 10דוקא וכו'  הדבר הוי' בכח הסוכ"ע ומהו"ע ית' 

ר"ה  ועפימ"ש   פועל"    אעת"רבהמשך  חסר  כח  "אין  שלמע'  שהעין 
ה בבחי'  גם  עלו אמר  באוא"ס יותר  שק'    –  11ת  האור  בבחי'  שגם  מצא, 

  ".פועל" הי' בו בחי' ה"אפס"

 
במוחש  האלקי  העין  אצלו  בא  הרי  והעלמות  בהלבושים  שכלו  שמלביש  שע"י 

  )".ממש כו' 
 ויתבאר בעזהשי"ת בפרקים הבאים, ואכ"מ.

 .15וראה לקמן הערה    10
דבהמשך תשרי אעת"ר (ד"ה שובה ישראל ואילך) מבאר בארוכה ד"עם   11

ות דאוא"ס שלפי הצמצום הוא בבחי' פשיטות לגמרי כ"ל, מ"מ יש שם ג"כ הי
ע"ס  בו  יש  בהתגלות  שהוא  כמו  שבהאור  דמאחר   .. כו'  בהאור  ספירות  בחי' 

בהאור  שגם  ג"כ    בהכרח  בו  יש  בעצמותו  שכלול  העין  ע"ס  כמו  והכרחות  כו', 
דלמעלה   ידוע  דהה  הפועל הוא,  חסר  איו  כח  מכרי  הרי  דבזה   הפרד"ס ח  כו', 

מחשבותי  לא  כי  רפ"ג  הצחצחות  בשער  וכמ"ש  במאצילן  הגוזות  הע"ס  עין 
  מחשבותיכם [ומביא לשון הפרדס] .. עכ"ד".

שישו  הדבר  הכרח  בארוכה  לבאר  באור   וממשיך  רק  לא  דע"ס  הפועל 
כו  ע'  ריש  עד  טז)  (ע'  ומכאן  ("כח").  בעצמותו  הכלול  באור  גם  אלא  המתגלה 

  ביא סה"כ ד' הכרחים לזה. שהראשון שבהם הוא: (בד"ה ולקחתם לכם) מ
בעצם  ערוך  ואין  במדרי'  עלה  הוא  בעצמותו  הכלול  שהאור  פשוט  "זה 

לה בהאור המתגלה והוא מה מהותו לגבי האור המתגלה .. אמם הרי יש ג"כ מע 
ע"י הע"ס דוקא ..  וההגת העולמות .. הוא  העולמות  שהתהוות  ע"ס ..  שיש בו 
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הברא   ש"מציאות"  לא  גופאומצא,  כלול  גם    הי'  אלא  אין  בבחי'  רק 
  ". אפס"

הכוונה    לבאר  מקום  הי'  הנ"ל  כל  הנברא ועפ"י  "ישוב  בהלשון 
ואפס ממש"   ישוב    –לאין  הבורא מהנברא,  כח  יסתלק  ח"ו  שאם 

לפני התהוותו    חי'לב  –  למקורו הנברא   כלול  הי'  ואפס" שבו  "אין 
זה קשה. אלא שבאמת, שבהיות הנברא כפי   פי'  ליש. אבל  מאין 

הרי   ואפס"  "אין  בבחי'  וזהו    עצמו  הואשכלול  ואפס".  "אין  בבחי' 
ה" את  המהווה  הבורא"  כח  "שבהסתלקות  של  ישהפירוש   "

לאין  "  –כפי שהי' "לפני זה"    הוא  למצבוהנברא מאין, ישוב הנברא  
  ואפס ממש". 

מקום  י"ועפ הי'  ה"ל  לאין    כל  הברא  "ישוב  בהלשון  הכווה  לבאר 
 –  למקורוהבורא מהברא, ישוב הברא    שאם ח"ו יסתלק כח  –ואפס ממש"  

  ,"אין ואפס" שבו הי' כלול לפי התהוותו מאין ליש  לבחי'
העין  ו ואפס    ואפס  לאין  ישובש"הברא  תוכן  לאין  או "חוזרת  ממש" 

העין  וכיו"ב  ממש"   לתוכן  דומה  "יחזרו  יהו  וכיו"ב למקורםשהבראים   "
 

שי בהכרח  הרי  הוא וא"כ  דאת  ב"ה  א"ס  בעצמות  והשלימות  המעלה  ש 
דכולהו   ח"ושלימותא  דבר  משום  שלימות  מקבל  מעלה ואיו  שיש  ומאחר   ,

ה שלימות  מצד  הרי  כ"ל  הספירות  בעין  עין ושלימות  שיש  בהכרח  עצמות 
הספי' בעצמות א"ס ב"ה, והייו שבהאור כמו שכלול בעצמותו כבר יש שם עין  

ור המתגלה מוסיף ח"ו שום התחדשות ושלימות כו'...".  פועל הספירות ואין הא
מצד   הדבר  "מוכרח  כג  בע'  אי'  ועד"ז  טז).  העצמות (ע'  לומר   שלימות  שא"א 

בהזיו  שיש  דא"כ    שהשלימות  ח"ו,  העצמות  בבחי'  יהי'  לא  הספי'  הרי דהייו 
הכח את  משלים  כלל ,  הפועל  לומר  א"א  בהאור וזה  שגם  לומר  בהכרח  אלא   ,

  ח יש בו עין הספי' ואיו מקבל שום שלימות מהאור והזיו כו'".כמו שהוא בכ 
  ובהמשך מביא עוד ג' הכרחים לזה ואכ"מ. 
ר הכלול בעצמותו (דהייו האור ועפיכ"ז מכריח שישו הפועל דע"ס גם באו

  שלפי הצמצום). 
מחייב  העצמות  ששלימות  דמה  הוא  "(והעין  בסוגריים:  מוסיף  כז  ובע' 

דהייו בחי' עצמות ,  זהו בהאור בבחי' היותר עליוה שבוהכח  עין פועל הספי' ב
והתפשטות  גילוי  מבחי'  לגמרי  שלמעלה  גם   האור  שלמעלה  מה  והייו  כו', 

ה עליית  הא' מקודם  בהכח  הספירות  פועל  לעין  סיבות  ג'  יש  ובד"כ  כו',  רצון 
מה מצד הפועל שבאור המתגלה והייו בהכח בבחי' עליית הרצון שבו כו', והב'  

שהכח בעצם יש בו בחי' הפועל מצ"ע דלמעלה לא יש כלל בחי' כח בלא פועל כו' 
הכל שם  ויש  פועל  ולא  כח  לא  שם  שייך  שאיו  ממש  העצמות  בחי'  בבחי'   (לבד 

להאציל  הרצון  שהוא קודם עליית  בהאור כמו  והייו  כו'),  מצא  בלתי מציאות 
שזהו בעצם האור י' בכח  כו', והג' מה ששלימות העצמות מכריח עין פועל הספ

לגמרי גילוי  מבחי'  הכח   שלמעלה  לפ"ע  הוא  הפועל  הה  המדרי'  אלו  ובכל  כו', 
ה  ובעצם  כו',  פשיטות  בבחי'  הוא  דבכללות  ממש כו',  פשיטות  בבחי'  הוא  אור 

 כו')". עכ"ל. 
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,  לישהברא שבו הי' הברא כלול לפי שתהווה מאין    מקור. כי  גסעיף    ה"ל
ה את היש, ה"ה חוזר ו". ובהסתלק החיות אלקי שמהוואפס  איןהוא בחי' "

  פס. למקורו לבחי' אין וא
" כאן מוכיח ש"אין ואפס"  ממשוסף לזה שהלשון "לאין ואפס    –  אבל

של "אין ואפס ממש" (בו הי'   מצב"אין ואפס" אלא על    בחי'לא קאי על  כאן  
עצמו)   "  –הברא  לעיל  שהובאו  המקומות  בשאר  הלשון  יחזור הה  שלא 

" וכיו"ב לא שייך לפרש שקאי על אין ואפס כבתחלה מקודם שברא  להיות
  של "אין ואפס".   מצבפס" אלא על  אין וא"  י'בח

הקודמים  שאלא   בסעיפים  מש"ת  פי  כלול   י"לעל  הברא  שבהיות 
  .וכמו מקור  ,עצמו בבחי' "אין ואפס"  הואבבחי' "אין ואפס" מקורו, הי' גם  

הוא שמקורו  ו"  דכמו  כפי רוחי"אין"  הברא  מציאות  הוא  עד"ז   "
"אין". בבחי'  ח  שכלול  ר  בד"ה  שם:  וכמ"ש  בעולמו'  "...וכה  יובן  וכמו"כ 

מקורם   והיפך  התחדשות  הוא  ישותם  דמציאות  שהי'  "ל  כמאחר  דכמו 
רוחי מציאות  הי'  בכח  בהם    כלולים  שפעל  מקורם  צריך  וא"כ  וד"ל  כו' 

  ". עכ"ל. ידוש להיות תמיד בהםחה
עד  "פועל",  דבחי'  השלימות  מצא  שבו  "כח"  של  דרגא  בכל  ועד"ז 

"אפס"   "רוחדבב  –בבחי'  בו חי'  "אין  בפירוש  "אפס"  בחי'  הה  גופא,  י" 
יותר   עוד  התפיסא  והעדר  הפשטה  בחי'  הוא  כ"ל)  בע"ח  (כמ"ש  תפיסא" 

"אין"   מציאות  הה  –מבחי'  אופן  גם  הוא  בבחי' הכן  שכלול  כפי  ברא 
  "אפס". 

כו',  הפועל  את  חסר  איו  "...והכח  תרס"ח:  קרוב  ד"ה  מ"ש  גם  וראה 
ז"ע   שבכח  דהע"ס    ,במאצילןהגוזות  ע"ס  והע"ס  בככומ"מ מובן  שהן   ח מו 
בהתגלות הע"ס כ"א   כ"חכמו הפועל שאאיו י' פועל מ"מ חהגם שהם שם בב

מציאות גלה ולא בבחי' מציאות יכרת  חהפועל הוא כמו הכח שאיו בב י' 
הככ בין  כלל  לחלק  אין  הכר  והפועל  חי  הוא    חשהרי  שלימות  הדבר  מצד 

אתחאיו    חשהכ  הא"ס ו  סר  להפועל  א"א  הכחא"כ  את  והפועל  ח  לק  עצמו 
  כחשב שאם  מדרי'  הכחלב'  הרי  מדרי'  לב'  הפועלח  חלקם  את  אלא    ,סר 

דבר על   חדשואין הפועל מוסיף ומ  ,כו'   שהן במדרי' אחת ממשלומר    חבהכר
מובן  חהכ וממילא  כו'  בב  כלל  ג"כ  הוא  ממש  חשהפועל  המציאות  העדר  י' 

  ".כו'   חכמו הכ
שהברא   בבחי' ועצמהרי  הוא  ואפס",  בחי' "אין  במקורו  שכלול  כפי   ,

  . 12"אין ואפס ממש"

 
  ולפי"ז אולי יש לומר שזהו גם פירוש הלשון להלן בפ"ג:  12

כל   האלה  והאמת  הדברי'  אחרי  איך "והה  לאשורו  יבין  דבר  על  משכיל 
פיו   ורוח  הפועל  כח  לגבי  ממש  ואפס  לאין  חשב  באמת  הוא  ויש  ברא  שכל 

תמיד   אותו  המהוה  שמבלעדי   ליש  ממש  מאין   ומוציאושבפעל  מאחר   .  .
והרוחיות  ממש  בראשי'  ימי  ששת  קודם  כמו  ממש  ואפס  אין  היה  הרוחיו' 

לב הוא  פיו  ורוח  ה'  פי  ממוצא  עליו    ליש  ואין  מאפסתמיד    המוציאודו  השופע 
ומהוה אותו" . . כל הברואים לגבי שפע האלקי מרוח פיו השופע עליהם ומהוה 
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פא ושל הנברא ג  העצמי"  טבעועפ"י הנ"ל מובן עוד יותר איך " 
ו"בריאת    לגמרי  שולל ו"פלא"    ישמציאות ה"יש",  "נס"  מאין" הוא 
" יש לפרש ש"טבע הראשון" שבלשון  " העצמיטבעונגד  ועפיכ"ז   .

" הנבראשל "  האמיתי"טבע הראשון"    הרבי במכתבו הנ"ל קאי על
כ" ובריאותו  ואפס"  "אין  שהוא  "טבע   ישגופא  שידוד  הוא  מאין" 

 –  ישוב הנבראו"בהסתלקו' כח הבורא מן הנברא ח"ו  .  שלוראשון"  
  לאין ואפס ממש".  –" טבעול"

לעיל ו ת'  ב'ב  הה  צ"ל   חסעיף    עיוים  שהי'  זה  הה  בקרי"ס,  שכמו 
שלא    חדשדבר    תמהו   זה שתהווהלא  פעולה תמידית לפי ביאור הרבי הוא  

להיות, מצב יסי   יכול  שלאהי' קודם אלא שהמצב שוצר משך להיות דבר  
ו  הה עד"ז הוא גם בבריאת יש מאין: דכיון שמצד גילוי אחדות  –  הטבע  גד

האמיתית   זולתוית'  ואין  הוא  לבדו  הרי   מקום  אין  –  שהוא  היש,  למציאות 
הוא   מאין  יש  ע"ד "  תמידבריאה  ו"פלא"  שתמיד    ופשוט",  הטבע  גד"ס" 
  צ"ל כח הפועל בפעל.

זה שאין מקום  שם ת' שעפ"י מ"ש בד"ה "ח תרמ"ג יובן ד  טובסעיף  
ה"יש"  ל מצד    –מציאות  גם  אמיתית    הברא  מקורהוא  מצד  גם  ועד  גופא, 

  ."אין" ו"רוחי"  שהוא מציאות –גופא כפי שכלול במקורו    הבראמציאות  
כלול  שהוא  כפי  גופא,  הברא  מצב  שאמיתית  כאן  שת'  מה  עפ"י  אבל 

י' "רוחי" שבבח  –"  אפסבמקורו, הוא (לא רק בבחי' "אין" אלא) גם בבחי' "
הוא  גופ כ"ל)  בע"ח  (כמ"ש  תפיסא"  בו  "אין  בפירוש  "אפס"  בחי'  הה  א, 

מצא, שזה אין מקום    –בחי' הפשטה והעדר התפיסא עוד יותר מבחי' "אין"  
  . יותר  עודהוא    –למציאות ה"יש" מצד אמיתית מציאות הברא  

  ויש להוסיף בזה גופא:
ת'  לעיל  "אין"  בין  חילוק  ה  דהה  לדרגתלבחי'  בוגע    "אפס" 

שלהן  רוחיות"ה התפיסא  והעדר  הפשטה  כ"ל  –",  בע"ח  מ"ש  פי  על   גם 
, הה "אין" עצמו  גם מצד זה , ו"שום תפיסה   בוהא''ס קרא אפס כי אין  ש"

  . מציאות ה"יש" של הברא  היפךו"אפס" הוא  
שהחילוק בין בחי' "אין" ו"אפס" הוא    אבל באמת, הרי מבואר בדא"ח

הרגש בבחי'  ש  ת(גם)  ית'  הוא  אחדותו  לבדו  החילוק  זולתו  ואיןהוא  שזהו   ,

 
מו אור וזיו מתפשט מן השפע ורוח ה' אותם והוא מקורם והם עצמם אים רק כ 

  –"  ומוציאם מאין לישהשופע ומתלבש בתוכם  
" (ולא  "מוציאו"  הלשון  מתאי   מהווה דהלא  וכיו"ב)  בוגע אותו"  רק  ם 

שמוציא   "הקיים",  הייו,    אותולדבר  ליש".  ואין  "מאפס  ליש",  ממש  "מאין 
בבחי' "   שהברא  הי'  או "איןגופא  מוואין  אפס "  הוי'  והדבר  תמיד   אותו ציא  ", 

 ".ליש ממצב זה "
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הביטול  הרגש  בחי'  בוגע ללא רק  וזהו  בין בחי' "אין זולתו" ו"אפס בלתך".  
ית'   האורשל   למהו"ע  יותר    –  גופא  גדול  בביטול  או  ד"אין"  בביטול  אם 
אלא  "אפס"ד לה גם  ,  שמצדבחרגש  בוגע  ית'  אחדותו  אמיתית  מושלל    וי' 

סוג  לגמרי   של "כל  ד"  –  עולמותו"  ולתז מציאות  זולתובאופן  אפי' ,  "אין  או 
ד" מציאות    –ולפי"ז    ".בלעדו  אפס באופן  היפך  הוא  ו"אפס"  ש"אין"  זה 

 –ם  י הוא לא רק מכיון ש"רוחיות" ו"גשמיות" הם הפכי  ,ה"יש" של הברא
סעיף   אלא    טכ"ל  זגם  שם,  שבחי' "אין  בלעדו" מכיון  ובפרט "אפס  ולתו" 

, וככל שהדרגא בביטול הוא יותר  13מציאות "זולתו" ית' סוג  כל    לגמרי  שולל
בבחי' "אפס"  בבחי  – גם  או  שמצד    –' "אין"  הברא  של  ה"יש"  שלילת  הרי 

  זה הוא עוד יותר. 
הרגש   מציאות    זהו(גם)  אמיתית  שכלול  גופא    הבראהוא  בבחי' כפי 

  ."אין" ו"אפס", וכ"ל
  עיר מלשון הק' של הרבי בשיחת מוצאי ש"פ וארא ה'תשל"ט: [ולה

אָ  דער  איז  רבי,  ַאלטער  דער  זָאגט  "וארא",  ָאר    –ּפטייטש  "און  יט 
מ'הָאט    –דער ָאּפטייטש איז גָאר לשון עבר    –לשון עתיד, ָאר אדרבה ועיקר  

אַ  אופן  ַאזַא  אין  געזען  ַאמָאל  דָאס  מ'הָאט  און  געזען.  ַאמָאל  שוין  ז  דָאס 
  ס'איז ראה לעיי בשר. 

עולם   דער  ווי  ָאך  ובפרט  ברא".  מילואו  על  "עולם  קודם ווָארום 
והאמוה,  שברא היחוד  שער  אין  מבאר  איז  ער  ווי  און  ער    דעמָאלט,  איז 

מציאות אמת'ער  דער  אין  ַאן ,  ערשט  אין  געווען  דָאס  איז  דעמָאלט  ָאט  איז 
הפשיטות  תכלית  פון  אַ ,  אופן  איז  דָאס  כל  ַאז  מצאו  המצאו  זוי "מאמיתת 

  ". המצאים 

 
ולהעיר ממ"ש בד"ה על כן יאמרו המושלים תרצ"א בוגע לפי' הרמב"ן   13

דהתהוות  ה"ל,  ברא"  "בראשית  אלא   עה"פ  איה  "ברא"  שק'  הראשוה 
" "אפיסת   אפשרותהתהוות  מגדר  שיצא  בזה  רק  "מציאות"  וק'  המציאות", 

שגד הייו  המציאות".  "אפשרות  לגדר  " המציאות"  הוא   אפיסתר  המציאות" 
  למציאות.  אפשרותשלא רק שאין מציאות בפועל אלא שאין אפי'  

של "אפיסת   שממצב  ה"ל  ה"בריאה"  עין  שתוכן  ברא אלא,  המציאות" 
המציאות"   ד"בראשית    –"אפשרות  באופן  להתהוות  בוגע  (גם)  שם   ברא ת' 

", "דל' ברא מורה על התלבשות הפועל בפעל, וקירוב הפעל אל הפועל". אלקים
הרי דתוכן זה ב"אפס" שלפי ה"בריאה" היתה המציאות בבחי' "אפיסה", הוא 

שם   מצד  העין  אלקיםאפי'  ישו  מזה  ולמעלה  זולתוד".  על  אפס  שאמר   שם " 
שבין    הוי' היחס  את  הוי'שמבטא     שם  שממו  העולמות,  תהוו ל"מציאות" 

 היפך"דשם הוי' בעצם עיו הוא    –העולמות באופן ד"בראו" בדרך ממילא וכו'  
ואין עוד מבלעדו   זולתו   אפסעין העולמות, דעולם הוא מציאות ושם הוי' הוא  

  כלל".
אפשרו שאין  דזה  דשם  ואוי"ל  "אפס"  בחי'  מצד  לעולמות  הוא   אלקיםת 

 ו (בעצמו) בחי' "מציאות"אי  שבעצמותפיסה",    בושאין    –ע"ד העין ד"אפס"  
שאין  וזה  "מציאות".  של  לעין  ו"אפשרות"  "התחלה"  אפי'  בו  ואין  כלל 

הוא מצד הרגש הביטול ד"אפס  – הוי'אפשרות לעולמות מצד בחי' "אפס" דשם  
 כלל".   עדו מבלואין עוד   זולתו
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ואפס   לאין  הברא  "ישוב  בהלשון  הכווה  לבאר  י"ל    –ממש"  ועפי"ז 
בו   למצב  הברא  ישוב  מהברא,  הבורא  כח  יסתלק  ח"ו  לפי   הי'  הואשאם 

  "אין ואפס ממש"]   –שתהווה מאין ליש  
האמיתית    ית'  אחדותומצד    (בעצם)שלילת מציאות ה"יש"  דגם  מצא,  

זולתושה ואין  הוא  לבדו  שיתי"(ו  וא  לא  ה'  ש"אי  ולא  ,  מכיון  הוא  לא 
לא השתה ולא אין מקום למציאות ה"יש"  הרי זה שבעצם ,ח"ו אחדותו ית' 

, כמ"ש לעיל שם סעיף )בפועלה"יש"    יכול להשתות ח"ו גם "לאחרי" בריאת
כפי שכלול במקורו בבחי' "אין    מציאות הברא גופא  מצד אמיתיתוא  ה  –  ח

  .14זולתו" ו"אפס בלעדו"

ש של  ומצא,  העצמי  ".  ממש  ואפס  אין"  –הוא    גופא  הברא"טבע" 
ו"פלא"   הוא "ס"  ל"יש"  שמתהווה  שזה  יותר  עוד  העצמי    טבעו   גדומובן 

  הזה.
הראשון"   ב"טבע  הפירוש  לפרש  יש  במכתבו  שועפיכ"ז  הרבי  בלשון 

ומזה ק"ו שאם בשידוד טבע שי בכל זה ע"י שהוא כבר ברא ומחודש "ה"ל  
בתמידיות,   זה  טבע  המשדד  דבר  ברא  צ"ל  שהוא  לעין  בהוגע  עאכו"כ 

  –"  מחודש בטבע ראשוןו
  –" גופא  הבראשל "  האמיתיש"טבע הראשון" קאי על "טבע הראשון"  

כ" ובריאותו  ואפס".  "אין  בחי'  "טב  יששהוא  שידוד  הוא  ראשון" מאין"  ע 
  . שלו

אדה"ז   כוות  ח"ו וזוהי  הברא  מן  הבורא  כח  במ"ש "בהסתלקו'  גופא 
ממש" ואפס  לאין  הברא  ב"בריאת    –  ישוב  שברא  מאי  יששהפלא  הוא  ן" 

"טבע"   אמיתית  מצד  גם  שמושלל  "יש"  "אין    שהואגופא    הברא מציאות 
האלקי   כח  צריך  לכן  ו(גם)  ממש",  מאין   לברואלהמשיך    תמידואפס    היש 

ח"ו   הברא  מן  הבורא  כח  כי "בהסתלקו'  הבראואפס,    –"  טבעול"  –  ישוב 
ממש"  ואפס  כד 15לאין  צבו  שהמים  בקרי"ס  כמו  יותר)  (ועוד  ממש  וזה   .

 
של הברא הוא היפך "אין ואפס" במובן של  הגשמי ואולי י"ל שמציאות    14
ומציאות  ו"א  רוחי תפיסא",  בו  ואפס"   הישותין  "אין  היפך  הוא  שבהברא 

  ".בלעדו" ו"אפס זולתובמובן של "אין 
יש   –וראה מ"ש בד"ה ר חוכה שם גופא (ע' מב גופא) שיש ב' סוגי "יש"  

האד  גוף  כמו  פה"ב גשמי  כמו  והיש  יש,  למציאות  המישוש  בחוש  שרגש  ם, 
בחוש המישוש שהרי מציאותו הוא כח "שהוא ג"כ יש אך איו יש גשמי שרגש  
 רוחי וק' יש מפי שאיו בטל לאלקות". 

וצריך להוסיף כאן, שבעין זה גופא ש"בהסתלקו' כח הבורא מן הברא   15
  ה פרטים ומדרגות.ישם כמ  –לאין ואפס ממש"    ישוב הבראח"ו  

, עד הצמצום כללות שהרי בכללות העיים, גם החידוש והשיוי שפעל ע"י 
בעצם,  אלקי  עין  איו  וא"כ  לעייו,  כן  שראה  מה  רק  הוא  הראשון,  לצמצום 

" התהוות  וחשב  הצמצום,  שלפי  באוא"ס  כלול  הי'  לא  מאין".    ישובמילא 
ה"יש"   אופן  ה"ישושבכליםובפרט  לבחי'  ועד  שתהווה   דבי"ע  שבבראים ת"  , 

הגדול   בחי'  שב  והגבור ע"י  ה"יש"  לבחי'  ועד  הוי',  דבי"ע שבדבר  בראים 
והסתר   ההעלם  ע"י  אד'שתהווה  ושם  מל'  להלן   דבחי'  (וכמ"ש  הוי'  שבדבר 

ועד   שבעוה"ז   הגשמי   לחומרבפ"ז),  הגשמיים  שבבראים  ה"ישות"  והרגש 
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וכחומה כל הלילה גד טבעם העצמי, ו"ואילו הפסיק ה' את הרוח כרגע היו 
  וכו'".   כדרכם וטבעםויגרים במורד    חוזריםהמים  

 
א היו כלולים באוא"ס וכו' ותהווה ל   גופא " אלו  יש שכל אופי "  –הגשמי וכו'  

  ע"י בחי' הצמצום ודבר הוי' וכו'.   ליש   מאין
 הזה הה אם וכאשר הכח שמהווה את ה"יש"    –עין ו"שלב" של "יש"  וכל  
לפי    –מסתלק   שהי'  כמו  וכו'  ו"אפס"  ד"אין"  הביטול  לבחי'  הדבר  ישוב 

 . כ"ל. הזההתהווות ה"יש"  




