בס"ד

שער היחוד והאמונה – פרק ד
כִּ י ִּהנֵּה כְּ ִּתיב "כִּ י שֶׁ מֶׁ ש ּומָ גֵּן ה' אֱ ֹלקים" (תהלים פד ,יב) .פֵּירּוש מָ גֵּן ,הּוא נ ְַּר ֵּתק לַשֶׁ מֶׁ ש
בֹותינּו זִּ כְּ רֹונָם לִּבְּ ָרכָה (מסכת ע"ז דף ג :):לֶׁעָ ִּתיד
לְּהָ גֵּן שֶׁ ּיּוכְּ לּו הַ בְּ ִּרּיֹות לְּסָ בְּ לֹו ,כְּ מַ אֲ מַ ר ַר ֵּ
לָבֹוא הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא מֹוצִּ יא חַ מָ ה ִּמנ ְַּר ֵּת ָקּהְּ ,רשָ עִּ ים נִּּדֹונִּים בָ ּה כּו'ּ .וכְּ מֹו שֶׁ הַ נ ְַּר ֵּתק מֵּ גין
בְּ עַ ד הַ שֶׁ מֶׁ ש ,כְָך שֵּ ם אֱ ֹלקים מֵּ גֵּן לְּשֵּ ם הֲ ָויָ"ה בָ רּוְך הּואְּּ .דשֵּ ם הֲ ָויָ"ה פִּ ירּושֹו שֶׁ ְּמהַ ּוֶׁה ֶׁאת
הַ כֹּל מֵּ ַאיִּן ְּליֵּש ,וְּ הַ ּיֹו"ד ְּמשַ מֶׁ שֶׁ ת עַ ל הַ פְּ ֻעלָה ,שֶׁ ִּהיא בִּ לְּשֹון הֹוֶׁה וְּ ָת ִּמיד ,כִּ ְּדפ ֵֵּּרש ַר ִּש"י עַ ל
פָסּוקָ " :ככָה ַיעֲשֶׁ ה ִּאּיֹוב כָל הַ ּי ִָּמים" (איוב א ,ה) .וְּ הַ יְּינּו הַ חַ ּיּות הַ נ ְִּּשפָע בְּ כָל ֶׁרגַע מַ מָ ש בְּ כָל
אֹותם מֵּ ַאיִּן ְּליֵּש בְּ כָל ֶׁרגַע ,כִּ י ל ֹּא ּדַ י לָהֶׁ ם בְּ מַ ה
ּומהַ ּוֶׁה ָ
רּואיםִּ ,ממֹוצָ א פִּ י ה' וְּ רּוחֹוְּ ,
הַ בְּ ִּ
ָימים בָ זֶׁה ,כְּ מֹו שֶׁ נ ְִּּתבָ ֵּאר לְּעֵּ יל.
אשית ל ְִּּהיֹות ַקּי ִּ
שֶׁ נִּבְּ ְּראּו בְּ שֵּ שֶׁ ת יְּמֵּ י בְּ ֵּר ִּ
וְּ ִּהנֵּה בְּ ִּסּדּור ְּשבָ חָ יו שֶׁ ל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא כְּ ִּתיב "הַ גָּדֹול הַ גִּ ּבֹור כּו'"ּ .ופֵּרּוש "הַ גָּדֹול"ִּ ,היא
רּואים
רּואים ל ְֵּּאין ֵּקץ וְּ ַתכְּ לִּית ,ל ְִּּהיֹות בְּ ִּ
ַשטּות הַ חַ ּיּות בְּ כָל הָ עֹולָמֹות ּובְּ ִּ
ִּמּדַ ת חֶ סֶ ד ו ְִּה ְתפ ְ
ָימים בְּ חֶׁ סֶׁ ד ִּחנָם .וְּ נ ְִּּק ֵּראת "גְּ ֻדלָה" ,כִּ י בָ ָאה ִּמגְּ ֻדלָתֹו שֶׁ ל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא
מֵ ַאיִּן ְליֵש וְּ ַקּי ִּ
בִּ כְּ בֹודֹו ּובְּ עַ צְּ מֹו ,כִּ י "גָדֹול ה' ...וְּ לִּגְּ ֻד ָלתֹו ֵּאין חֵּ ֶׁקר" (תהלים קמה ,ג) ,וְּ ָלכֵּן מַ ְּשפִּ יעַ גַם כֵּן
יטיב.
רּואים ֵּאין ֵּקץ ,שֶׁ טֶׁ בַ ע הַ טֹוב לְּהֵּ ִּ
חַ ּיּות וְּ ִּה ְּתהַ ּוּות מֵּ ַאיִּן ְּליֵּש לְּעֹו ָלמֹות ּובְּ ִּ
וְּ ִּהנֵּה כְּ מֹו שֶׁ ִּמּדָ ה זֹו ִּהיא ִּשבְּ חֹו שֶׁ ל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא לְּבַ ּדֹו ,שֶׁ ֵּאין בִּ י ֹּכלֶׁת שּום נִּבְּ ָרא לִּבְּ רֹוא
רּואים וְּ הַ שָ ג ָָתם ,שֶׁ ֵּאין כֹּחַ
יֵּש מֵּ ַאיִּן ּולְּהַ חֲ יֹותֹו .וְּ גַם ִּמּדָ ה זֹו ִּהיא לְּמַ עְּ לָה מֵּ הַ ְּש ָכ ַלת כָל הַ בְּ ִּ
בְּ שֵּ כֶׁל שּום נִּבְּ ָרא לְּהַ ְּשכִּ יל ּולְּהַ ִּשיג ִּמּדָ ה זֹו וִּ י ָכל ְָּתּה לִּבְּ רֹוא יֵּש מֵּ ַאיִּן ּולְּהַ חֲ יֹותֹו .כִּ י הַ בְּ ִּרי ָאה
יֵּש מֵּ ַאיִּן הּוא ּדָ בָ ר שֶׁ לְּמַ עְּ לָה ִּמשֵּ כֶׁל הַ נִּבְּ ָר ִּאים ,כִּ י ִּהיא ִּמ ִּמּדַ ת גְּ ֻדלָתֹו שֶׁ ל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא,
מֹוהי חַ ד,
יתא בַ זֹּהַ ר הַ ָקדֹוש ְּד ִּאיהּו וְּ ג ְַּר ִּ
ּדֹותיו ַא ְּחדּות פָשּוט ,כִּ ְּד ִּא ָ
ּומ ָ
וְּ הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ִּ
ּדֹותיו.
בֹוראֹו ,כְָך ֵּאינֹו יָכֹול לְּהַ ִּשיג ִּמ ָ
ּוכְּ שֵּ ם שֶׁ ֵּאין בִּ י ֹּכלֶׁת שּום שֵּ כֶׁל נִּבְּ ָרא לְּהַ ִּשיג ְּ
ּוכְּ מֹו שֶׁ ֵּאין בִּ י ֹּכלֶׁת שּום שֵּ כֶׁל נִּבְּ ָרא לְּהַ ִּשיג ִּמּדַ ת גְ ֻד ָּלתֹו ,שֶׁ ִּהיא הַ ְּּי ֹּכלֶׁת לִּבְּ רֹוא יֵּש מֵּ ַאיִּן
בּורתֹו שֶׁ ל
ּולְּהַ חֲ יֹותֹו ,כְּ ִּדכְּ ִּתיב "עֹולָם חֶׁ סֶׁ ד יִּבָ נֶׁה" ,כְָך מַ מָ ש ֵּאין בִּ י ָכלְּתֹו לְּהַ ִּשיג ִּמּדַ ת גְ ָּ
ֵּירד
ַשטּות הַ חַ ּיּות ִּמגְּ ֻדלָתֹו ִּמל ֵּ
ּומנִּיעַ ת ִּה ְתפ ְ
הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא ,שֶׁ ִּהיא ִּמּדַ ת הַ צִּ ְמצּום ְ
יֹותם ּול ְַּקּיְּימָ ם בְּ גִּ לּוי ,כִּ י ִּאם בְּ הֶׁ ְּס ֵּתר ָפנִּים .שֶׁ הַ חַ ּיּות ִּמ ְּס ַת ֵּתר
ּול ְִּּה ְּתגַלֹות עַ ל הַ נִּבְּ ָר ִּאים לְּהַ חֲ ָ
בְּ גּוף הַ נִּבְּ ָראּ ,וכְּ ִּאלּו גּוף הַ נִּבְּ ָרא הּוא ּדָ בָ ר בִּ פְּ נֵּי עַ צְּ מֹו ,וְּ ֵּאינֹו ִּה ְּתפ ְַּשטּות הַ חַ ּיּות וְּ הָ רּוחָ נִּּיּות
כְּ ִּה ְּתפ ְַּשטּות הַ זִּ יו וְּ הָ אֹור מֵּ הַ שֶׁ מֶׁ שֶׁ ,אלָא הּוא ּדָ בָ ר בִּ פְּ נֵּי עַ צְּ מֹו.
וְּ ַאף שֶׁ בֶׁ אֱ מֶׁ ת ֵּאינֹו ּדָ בָ ר בִּ פְּ נֵּי עַ צְּ מֹוֶׁ ,אלָא כְּ מֹו ִּה ְּתפ ְַּשטּות הָ אֹור מֵּ הַ שֶׁ מֶׁ שִּ ,מכָל מָ קֹום הֵּ ן הֵּ ן
בּורֹותיו שֶׁ ל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא אֲ שֶׁ ר כָל יָכֹול  -לְּצַ ְּמצֵּ ם הַ חַ ּיּות וְּ הָ רּוחָ נִּּיּות הַ נ ְִּּשפָע מֵּ רּוחַ
ָ
גְּ
פִּ יו ּולְּהַ ְּס ִּתירֹו ,שֶׁ ל ֹּא יְּבַ טֵּ ל גּוף הַ נִּבְּ ָרא בַ ְּמצִּ יאּות .וְ זֶה ֵאין ּבְ שֵ כֶל שּום נִּבְ ָּרא לְהַ ִּשיג מַ הּות
הַ צִּ ְמצּום וְ הַ הֶ ְס ֵתר  ,וְּ שֶׁ ּי ְִּּהיֶׁה ַאף עַ ל פִּ י כֵּן גּוף הַ נִּבְּ ָרא נִּבְּ ָרא מֵּ ַאיִּן ְּליֵּש ,כְּ מֹו שֶׁ ֵּאין ְּי ֹּכלֶׁת
יאה מֵּ ַאיִּן ְּליֵּש.
בְּ שֵּ כֶׁל שּום נִּבְּ ָרא לְּהַ ִּשיג מַ הּות הַ בְּ ִּר ָ
[וְּ ִּהנֵּה בְּ ִּחינַת הַ צִּ ְמצּום וְ הֶ ְס ֵתר הַ חַ ּיּות נ ְִּּק ָרא בְּ שֵּ ם ֵכלִּים ,וְ הַ חַ ּיּות עַ צְ מֹו נ ְִּּק ָרא בְּ שֵּ ם אֹור,
שֶׁ כְּ מֹו שֶׁ הַ כְּ לִּי ְּמכַסֶׁ ה עַ ל מַ ה שֶׁ בְּ תֹוכֹו כְָך בְּ ִּחינַת הַ צִּ ְּמצּום ְּמכַסֶׁ ה ּומַ ְּס ִּתיר הָ אֹור וְּ הַ חַ ּיּות
אֹותּיֹות מנצפ"ך ,שֶׁ הֵּ ן ה' גְּ בּורֹות הַ ְּמחַ לְּקֹות
אֹותּיֹות ,שֶׁ שָ ְּרשָ ן ה' ִּ
הַ שֹופֵּע .וְּ הַ ֵּכלִּים הֵּ ן הֵּ ן הָ ִּ
ּומַ פְּ ִּרידֹות הַ הֶׁ בֶׁ ל וְּ הַ קֹול בְּ ה' מֹוצְּ אֹות הַ פֶׁה ל ְִּּה ְּתהַ ּוֹות כ"ב אֹו ִּתּיֹות .וְּ ש ֶֹּׁרש הַ ה' גְּ בּורֹות הּוא
יֹומין; וְּ ש ֶֹּׁרש הַ חֲ סָ ִּדים הּוא גַם כֵּן חֶׁ סֶׁ ד
בּורה עִּ ל ָָאה ְּּדעַ ִּתיק ִּ
ִּיתא ,שֶׁ ִּהיא גְּ ָ
בֹוצִּ ינָא ְּּד ַק ְּרדֹונ ָ
ְּיֹודעֵּ י חֵּ ן].
יֹומיןַ ,כּיָדּועַ ל ְּ
ְּּדעַ ִּתיק ִּ

