
 בס"ד

 מקורות שיעור ב'

ַמע: דברים ו, ד .1 הָוה ֶאָחד שְׁ הָוה ֱאֹלֵהינּו יְׁ ָרֵאל יְׁ  ִישְׁ

שנצטוינו להאמין כי השם יתברך הוא הפועל כל המציאות, אדון : ספר החינוך מצוה תיז .2
וזה מצות עשה  .שמע ישראל יי אלהינו יי אחד (דברים ו ד), שנאמר בלי שום שתוףהכל, אחד 

רוש שמע כלומר, קבל ממני דבר זה ודעהו והאמן בו, כי השם שהוא יהגדה, אבל פאינה והוא, 
והראיה שזו היא מצות עשה אמרם זכרונם לברכה תמיד במדרשים על . אלקינו אחד הוא

 .כדי לקבל עליו מלכות שמים, כלומר ההודאה ביחוד והאמונה, מנת ליחד שמו

והוא שנאמין  שנצטווינו להאמין בייחודהיא הציווי ספר המצוות עשה מצוה ב': רמב"ם:  .3
והוא אמרו יתעלה: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' . סיבתו הראשונה אחדמציאות ושפועל ה

על מנת לייחד את שמי, על מנת " :וברוב המדרשות תמצא שהם אומרים(. אחד" )דברים ו, ד
  "....לייחדני

ַנִים, ֵאָלא ֶאָחד, ֵאי--ֱאלֹוַה ֶזה ֶאָחד הּוא: ה א,יסודי התורה רמב"ם  .4 ֹלא ָיֵתר ַעל שְׁ ַנִים וְׁ נּו ֹלא שְׁ
ָצִאים ָבעֹוָלם: ֵיחּודֹו ֶאָחד ִמן ָהֲאָחִדים ַהִנמְׁ ֵאין כְׁ ֵבה שְׁ הּוא כֹוֵלל ֲאָחִדים ַהרְׁ ִמין שְׁ  ֹלא ֶאָחד כְׁ

(composite)ָצוֹות ִלקְׁ ָלקֹות וְׁ ַמחְׁ ָלק לְׁ הּוא ֶנחְׁ גּוף שְׁ ֹלא ֶאָחד כְׁ ( divisions and limitations) , וְׁ
מֹותֹו ָבעֹוָלם ֵאין ֵיחּוד ַאֵחר כְׁ ֵבה ו. ֵאָלא ֵיחּוד שְׁ ִוּיֹות--ִאּלּו ָהיּו ָהֱאלֹוהֹות ַהרְׁ  ָהיּו ּגּוִפין ּוגְׁ

(bodies and physical forms) ָָרִדין ֶזה ִמֶזה ֵאל ִציָאָתן ִנפְׁ ִנין ַהּׁשֹוִוין ִבמְׁ ֵאין ַהִנמְׁ ֵני שְׁ א , ִמפְׁ

ֹאָרִעין  ִוּיֹות.( accidental" or contingent qualities")ַבמְׁ ַהּגְׁ עּו ַהּגּופֹות וְׁ ִאּלּו ָהָיה  ֶשֵּיארְׁ וְׁ
ִוָּיה ֵאין לֹו ֵקץ.--ַהּיֹוֵצר ּגּוף ּוגְׁ יֹות ּגּוף שְׁ ָשר ִלהְׁ ֵאי ִאפְׁ ִלית, שְׁ ַתכְׁ ָכל ֶשֵּיש לֹו ֵקץ  ָהָיה לֹו ֵקץ וְׁ וְׁ
כ ִלית, ֵיש לְׁ ַתכְׁ ֵאינּו פֹוֵסק, ֶשֲהֵרי  ז. ֹוחֹו ֵקץ ָוסֹוףוְׁ כֹוחֹו ֵאין לֹו ֵקץ וְׁ מֹו, הֹוִאיל וְׁ ֵואֹלֵהינּו ָברּוְך שְׁ

ַּגל סֹוֵבב ָתִמיד, ֵאין כֹוחֹו כֹוַח ּגּוף. ֶהא  ַהַּגלְׁ ֵדי ֶשּיְׁ עֹות ַהּגּופֹות כְׁ ֹארְׁ עּו מְׁ ֵאינּו ּגּוף, ֹלא ֵיארְׁ הֹוִאיל וְׁ וְׁ

ָרד ִנפְׁ ָלק וְׁ ֶיה ֵאָלא ֶאָחד. ֶנחְׁ ָשר ֶשִּיהְׁ ִפיָכְך ֵאי ִאפְׁ ַות ֲעֵשה--ִויִדיַעת ָדָבר ֶזה ֵמַאֵחר; לְׁ ֶשֶנֱאָמר  ,ִמצְׁ
 ."ה' ֱאֹלֵהינּו, ה' ֶאָחד

הנה אחר הצמצום הנ"ל אשר אז נשאר מקום החלל ואויר פנוי  עץ חיים שער א ענף ב: .5
שיוכלו להיות שם הנאצלים  וריקני באמצע אור הא"ס ממש כנ"ל הנה כבר היה מקום

והנבראים ויצורים והנעשים ואז המשיך מן אור א"ס קו א' ישר מן האור העגול שלו מלמעלה 
למטה ומשתלשל ויורד תוך החלל ההוא כזה. וראש העליון של הקו נמשך מן הא"ס עצמו 

 ונוגע בו. אמנם סיום הקו הזה למטה בסופו אינו נוגע באור א"ס ודרך הקו הזה נמשך
 .ונתפשט אור א"ס למטה

עוד יש המשכת חיות אלהות מא"ס ב"ה בעולמות על  והנהאחדות ה' סא, א:  דרך מצותיך .6
דרך ואופן אחר ממש והוא בחי' הקו וחוט הנמשך ממל' דא"ס לתוך המקום פנוי שנעשה ע"י 
הצמצום שהארת הקו מתלבש בכלים דאצילות ובוקעים המסך ויורדים גם בבריאה באורות 
הנשמה די"ס דבי"ע והארה דהארה ממנו מתלבש גם באורות נפש ורוח ובכלים די"ס דבי"ע 
גם שהם נבראים ואינן אלהות ממש, והארה דהארה דהארה מהקו מתלבש בכל נברא פרטי 

להחיותו ע"י י' המאמרות וכמ"ש הימים וכל אשר בהם ואתה מחי' את כולם וגו' )נחמי' ט' ו'( 
מאיר לכל חד לפום שיעורא דילי' ולא לכולם בשוה לפי שהוא בחי' וכ"ז הוא הנק' ממכ"ע ש

חיות אלהות שמאיר ע"י הצמצום ואינו מערך עצמיות האור כמו שהוא למעלה מן הצמצום 
 שהוא בבע"ג...

צ"ל מ"ש במצות לייחדו ה' אחד, דלכאו' אם הי' : תורת שמואל סה"מ תרכ"ט ע' קנו ואילך .7
שבטי ישראל  יותר, כי אחד יש גם אחד המנוי, והיינו עד"מנאמר יחיד הי' מורה על אחדות 

שהיו י"ב ואעפ"כ נק' אחד מהם בשם אחד כמ"ש שלחו מכם אחד או אחיכם אחד הגם שיש 
הראשון אחד כמ"ש ויהי ערב ויהי ' שני ושלישי, או כמו בשי"ב שהם ששת ימים ואעפ"כ נק

אלקות, וא"כ אם הי' נאמר ה' יחיד בקר יום אחד, וז"ע אחד המנוי מה שא"א ח"ו לומר כן ב
ומאחר שבפסוק אשר למדים ממנו מצות לייחדו נאמר דוקא '. הי' מורה יותר על אחדותו ית

 ...אחד מההכרח לאמר שמתיבת אחד אנו יכולים להבין יותר ענין אחדותו ית' וצ"ל מהו

ר מהביטול ומעתה יובן ענין הביטול האמיתי שיש בבי"ע יות סה"מ תרס"א ע' קצה ואילך: .8
 דעולמות העליונים...

 

 


