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 -פתח דבר  -

 

לרגל נישואי בתי היקרה פריידא גיטל תחי' עב"ג הרה"ת 

מפענח  ביאורדניאל בנימין הכהן שי' כהן, הנני להדפיס 

שער היחוד "צפונות ותעלומות שלשת הפרקים ח' ט' י' ב

בדרך פשוטה  - ידועים כסתומים וקשים להבנהה - "והאמונה

 על יסוד הערות וביאורי כ"ק אדמו"ר.  ,ובהצגת המקורות

 "דרך החיים"סובב הולך על דברי המהר"ל בספרו אור הבי

כ"ק לנגד עיני  ה כביכול עמד הספרשנרא ,על מסכת אבות

ווכח יכמו שי ,בכתיבתו את הפרקים הנ"ל מו"ר הזקןאד

 המעיין.

"יסודות ושורשים  יבספר יםהשלמה ותוספת ביאור נמצא

 בשער היחוד והאמונה".

 ישראל נחום וילהלם
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את דעת הרמב"ם בענין  אדה"זבפרק ח' בשער היחוד והאמונה מביא 
 "ידיעת השלילה" וז"ל:

  

( דיוק 896)בהערה לשיעורים בספר התניא עמ'  ר"ק אדמו"כשמבאר  כפי
 ,החיובאינו מושג בשלמות בידיעת אמנם כי  ,הלשון "להכירו על בוריו"

 אבל "אפשר בידיעת השלילה":

 

 ":אבל באמת" ז"אדהותיכף ממשיך 
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את שיטות החולקים על הרמב"ם בענין השלילה  ז"אדהכעת מביא  ,כלומר
וכותב שבאמת הקב"ה הוא למעלה מעלה עילוי רב עד  ,)כפי שיובאו לקמן(

אין קץ אפי' מבחי' גדר תוארי השלילה, וזהו מ"ש "למעלה מכל התשבחות 
 למעלה מתוארי השלילה. ,כלומר ,והמעלות"

ואשר  ,כי ענין תואר השלילה הוא כאשר מדברים בעצמותו של הקב"ה
ש בו רק שלימות לכן צריך לשלול את התואר כמו שהוא מושג לנו, אלא שי

מעלת התואר. וזהו גם מה שכותב רבנו "התשבחות והמעלות שיוכלו הנבראים 
)בהערתו בשיעורים בספר התניא שם( דלשון  ר"ק אדמו"כ", כפי שמבאר לצייר

 "לצייר" הוא ענין השלילה:

 

 

הכוונה עד כמה  ,ולפי זה מה שכתוב "שיוכלו הנבראים להשיג ולצייר"
 בפרק ז': ז"אדהכלשון  ,שיש ביכולת בנברא אף שזה קשה מאד
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הכוונה "שיוכלו הנבראים להשיג  והיאבל עם כל זה הוא ביכולת, וז
 ולצייר" שזהו ענין ידיעת השלילה.

 אדה"זומפורש כן בדרך מצותיך מצות "האמנת אלקות" סוף פ"ג שבדברי 
שמקודם מביא את דעת  ,בא לשלול את ענין תוארי השלילה ,"אבל באמת"

 הרמב"ם בענין תואר השלילה בחכמה:

 

"אבל באמת" החכמה היא כעשייה  כ"ק אדמו"ר הצמח צדקוכותב על זה 
וכלשון רבנו בפרק ט':  .גופנית ממש לגביו, ולא שייך אפילו בדרך שלילה

ו חכמה רמה ועמוקה "והאומר עליו שאי אפשר להשיגו הוא כאומר על איז
שאי אפשר למששה בידים מפני עומק המושג שכל השומע יצחק לו לפי 
שחוש המישוש אינו מתייחס ונופל אלא על עשייה גשמית הנתפסת בידים 
 .וככה ממש נחשבת לגבי הקב"ה מדרגת השכל וההשגה כעשייה גשמית ממש"

 וז"ל הצ"צ:

 

ה הוא למעלה מענין ט( שהקב" ')תקס"ה עמ ז"אדהוכן איתא במאמרי 
 :תוארי השלילה
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גם כשנשלול ממנה את חסרון  ,כאן שאף עצם מעלת החכמה ז"אדהכוונת 
הוא באין ערוך לעצם רוממות עצמותו יתברך ואין השלילה מוסיפה  ,הריבוי

 לרוממות מעלתו האמיתית אלא אדרבה.

 :ז"אדהובפרק ט' כותב 

 

שום ענין המתייחס לחכמה",  הנה מה שכותב "ולא שייך כלל לייחס אצלו
כוונתו גם לא ב"תואר השלילה", וזהו מה שכתב בסמוך "מדרגת ומעלת 

 רב": היינו, תואר השלילה, שהיא "בדרך מעלה ועילוי ,החכמה"
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 ז"אדהלשאלה מדוע מוסיף  ר"ק אדמו"כחכ"ה עמ' קעד( עונה "ק )ובאג
 "וגם חז"ל כינו לו מדרגת ומעלת החכמה", וז"ל:

 

 מפנה למה שכתוב ברמב"ם ביסודי התורה )פ"א ה"ט(, וז"ל: ר"אדמוק "כ

 עיני' ה יד אלהים באצבע כתובים רגליו ותחת בתורה שכתוב זה מהו כן )ט( אם
 מכירין שאינן הוא אדם בני של דעתן לפי הכל האלו, בדברים וכיוצא' ה אזני' ה

 שנותי אם שנאמר הן, כנויים והכל אדם בני כלשון תורה ודברה הגופות אלא
 לדבר ראיה משל. והכל משל אלא הורג הוא ובחרב לו יש חרב וכי חרבי ברק

 חמוץ ראהו ואחד חיור כתלג לבושיה הוא ברוך הקדוש שראה אומר אחד שנביא
 כשליח ובסיני מלחמה עושה כגבור הים על ראהו עצמו רבינו משה מבצרה בגדים
 ואמתת ובמחזה. הנבואה במראה הכל אלא וצורה דמות לו שאין לומר עטוף צבור
 הכתוב שאמר וזה ולחקרו להשיגו יכולה ולא מבין אדם של דעתו אין הדבר
 רבינו משה שביקש זה )י( מהו .תמצא שדי תכלית עד אם תמצא אלוה החקר
 הקדוש של המצאו אמיתת לידע ביקש "?כבודך את נא הראני" כשאמר להשיג
 ונחקקה פניו שראה האנשים מן אחד ידיעת כמו בלבו ידוע שיהיה עד, הוא ברוך
 משה ביקש כך. האנשים משאר בדעתו נפרד האיש אותו שנמצא, בלבו צורתו
 אמתת שידע עד, הנמצאים משאר בלבו נפרדת ה"הקב מציאות להיות רבינו
 מחובר שהוא, החי האדם בדעת כח שאין הוא ברוך והשיבו .היא כאשר המצאו
 .בוריו על זה דבר אמתת להשיג, ונפש מגוף

אפשר להבין כי זה שכתוב בתורה י"ל שהוא "במראה  ר"ק אדמו"כמתשובת 
הנבואה", בחי' נביא, אבל מה שכינו לו חכמינו ז"ל הוא כמו חכם עדיף 

כבנביא אבל הוא בעצמותו. כלומר  "על בוריו"מנביא, כי אף שזה אמנם לא 
והחכם מצייר רק שהנביא רואה את עצמיות המהות אבל זה רק מהות הזיו, 

ועל דרך שמצאנו גם בנבואה גופא )יבמות  .בבחי' דמות אבל זה בעצמותו
כביכול ב"אספקלריא שאינה  ,( שישעיה ראה מה שלא ראה משה, במט

 מאירה" כמ"ש בלקו"ת שיר השירים שעל זה כתוב צאינה וראינה וז"ל:

בחינה זו והנה מרבע"ה ראה באספקלריא המאירה אשר בה רואין המהות ממש וב
נאמר כי לא יראני כו' משא"כ שאר הנביאים נתנבאו רק באספקלריא שאינה 
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מאירה וזהו שכל הנביאים נתנבאו בכה מוסיף עליהם משה שנתנבא בזה ועמ"ש 
מענין זה בד"ה וידבר משה אל ראשי המטות כו' ופי' כה היינו בחי' כדמותנו 

גם בחי' עליונות יותר שלא  וזהו וביד הנביאים אדמה כו' אך לפיכך יכול לראות
נ"ל במשל ולכן באמת אמר  ניתנו לירד ולהתגלות בבחי' אספקלריא המאירה כו'

ישעיה ואראה את ה' והיינו בבחינת אספשא"מ כו'. ועד"ז מובן מש"כ צאינה 
וראינה כו' שבחינת העטרה שהיא בחינת כתר א"א כלל לראות ולהשיג בבחינת 

שאינה מאירה שעי"ז  ראינה בבחינת אספקלריאאספקלריא המאירה אלא צאינה ו
 וראינה

וזהו מה שכותב הרמב"ם בהמשך שמשה ביקש לראות היינו למעלה 
. להשיג אמיתת דבר זה על בוריו"  מנבואה, "והשיבו ברוך הוא שאין כח .

)סה"ש  ר"ק אדמו"כהיינו שאפשר להשיג אולם ע"ד השלילה ]וכן מדייק 
בענין "ופני לא יראו" שידיעתו בבחינת "פני" יעויי"ש(  299' מתשמ"ח ע

 הייתה באופן של השגת השלילה[.

הרי לנו ש"מדרגת מעלת החכמה" הוא ענין השלילה. וכל זה לפי דעת 
הרמב"ם, אבל הראב"ד שם )הובא בכסף משנה( חולק על הרמב"ם שמשה 

והראב"ד לשיטתו בהלכות  ,רבינו בקש להשיג כי אין השגה למעלה מהנבואה
שובה )סוף פ"ה( שחולק על המושג של ידיעת השלילה שכתב שם על תירוץ ת

 ".הרמב"ם בשאלת ידיעה ובחירה "הניח הדבר בקושיא והחזירו לאמונה

( בלשון הרמב"ם שם בתירוצו: 175ומדייק בלקוטי שיחות )חלק לד עמ' 
 "אבל צריך אתה לידע ולהבין בדבר זה":

כל מה שיהיה, וקודם שיהיה. ידע  שמא תאמר: והלא הקדוש ברוך הוא יודע
אי אפשר  -שזה יהיה צדיק או רשע או לא ידע. אם ידע שהוא יהיה צדיק 

הרי לא  -שלא יהיה צדיק, ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע 
דע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים,  ?ידע הדבר על בוריו

תלויים בה, אבל צריך אתה לידע ולהבין  וכמה עיקרים גדולים והררים רמים
 בדבר זה שאני אומר
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 :ר"ק אדמו"כומדייק 

 

 

ולכאורה מה שייך להבין בענינים שהם למעלה מהשגה אלא שכוונתו 
. כי ענין השלילה הוא כמו ממוצע המחבר בין השגה לאמונה לידיעת השלילה.

אין קץ ממש  ו"גם בבחינת ידיעה זו שבדרך שלילה שייך ידיעות עצומות
 גבוה מעל גבוה" )לקו"ת פקודי ו, ג(:

ומ"מ אינו השגה במהותו כלל ומ"מ גם בבחי' ידיעה זו שבדרך שלילה שייך 
ידיעות עצומות אין קץ ממש גבוה מעל גבוה כמ"ש הרמב"ם כ"ז )בספרו מ"נ 
ח"א פנ"ז נ"ח נ"ט עד פרק ס'( שכ' שיש ריבוי ידיעות ג"כ בדרך שלילה עד 

גשמיים יוכל האדם ע"י ריבוי הידיעות השלילות להגיע כמעט לציור שבענינים ה
 '.הדבר כמו שהוא כו
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ית יבהערה בשיעורים בספר התניא )שם( את קוש ר"ק אדמו"כוכך מתרץ 
 הראב"ד על הרמב"ם:

 

 ,המחבר ענין האמונה וההשגה ,אבל הראב"ד אינו מכיר בענין השלילה
 שיחות שם: וכבלקוטי לאמונה". ולכן כותב "החזירו

 

 גם דעת המהר"ל שחולק על כל המושג של תוארי השלילה, וז"ל:והי וז
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חסדאי  'רויש עוד מי שחולק על הרמב"ם בענין תוארי השלילה והוא 
הביאו שם המהר"ל. העולה מכל הנ"ל שלשה שחלקו  ,קרשקש בעל אור ה'

. וכנגדם חסדאי, והמהר"ל' על הרמב"ם בענין ידיעת השלילה והם: הראב"ד, ר
אליעזר אשכנזי ר' שלשה שהם בעד המושג של תוארי השלילה: הרמב"ם ו

בעל מעשי ה' שחלק על המהר"ל ועליו כיוון המהר"ל בכותבו: "הנה שמעתי 
, שמוזכר בדברי המהר"ל, שחולק על "נוה שלום"וה ,איש אחד בארץ פולין"

 ר' חסדאי קרשקש.

מחכמי הקבלה שדברו בענין והנה המהר"ל מביא ראיה נגד ענין השלילה 
הספירות שהם "אצילות", כי ענין השלילה הוא שמדברים בעצמותו, ואם 
הספירות הם ענין תוארי השלילה על מה יפול שם אצילות שזה נאצל ואינו 

 עצמותו וכמו בריאה:

 

 בפרק ט': ז"אדהועל זה משיב 

 

מבואר כי באמת צ"ל "מה שכינו לו חז"ל מדרגת ומעלת החכמה" דקאי כ
לעיל )במיוחד( על תוארי השלילה, וחז"ל כאן הם הג' דעות הנ"ל דס"ל ענין 
תוארי השלילה, והלא )כהלשון בפרק ח' "אבל באמת"( הוא ית' למעלה מענין 

כי מה שכינו לו חז"ל זה הוא ענין האצילות,  ז"אדההשלילה, ועל זה מתרץ 
 נין תוארי השלילה,ומה שהוכיח המהר"ל מענין האצילות נגד הדעה שסובר ע
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ד"ידוע למשכילים" ההפרש  ז"אדהעצמותו, על זה מתרץ  הרי אינו דאצילות
 בין פעולת התהוות הבריאה לדרך וענין איכות ומהות ההמשכה והאצילות.

ובהמשך שם מביא המהר"ל עוד ראיה נגד הדעה שסובר ענין השלילה, 
 יצוציו, וז"ל:והוא מחכמי האמת שדברו בספירות בדרך משל כמו השמש ונ

 

כוונת המהר"ל שחכמי האמת דברו בספירות במשל הניצוץ שנקרא שמש, 
וזהו האור המתפשט ביום על הארץ, ולכן נקרא היום שמש כמ"ש בשופטים 

 :י"ח במצודת ציון וז"ל

 

וכן כותב הרע"ב במס' תמיד )רפ"ד( "שהשמש קרוי יום" והוא מפירוש 
 .כמו שנאמר ובתחפנחס חשך היום"המשניות שם וז"ל: "ויום שם השמש 

ולפי זה הספירות הם בבחי' זיו וניצוץ מחוץ למאור, כי המקובלים לא 
מהמאור,  יחסו את התוארים לעצמותו בדרך השלילה אלא שהם בבחי' פעולה

ובבחי' זיו והארה בעלמא שאינו פועל שום שינוי בכדור השמש. וכמו שמבאר 
כ"ט( לדעת המהר"ל הטעם שאין הצמח צדק בשורש מצות התפילה )פרק 

הספירות פועלים שינוי בעצמותו כי ידוע למשכילים שהם חכמי האמת שדברו 
 בספירות בדרך משל הזיו שאינו פועל שום שינוי בהמאור:
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 בפרק י': ז"אדהועל זה משיב 

 

כלומר, המהר"ל צודק בהביאו את המשל שדברו חכמי האמת בספירות 
שום שינוי בעצמותו ית', והוא כמו שידוע  לענין שאין המדות פועלים

למשכילים שהם חכמי האמת שקראו אותן "אורות" שהוא כמשל הזיו שאין 
פועל שום שינוי בהמאור, כי הספירות נמשכו ונאצלו מאתו ית' ע"ד משל 

 כדרך התפשטות האור מהשמש.

מהשמש שאזי דווקא נקרא  המתפשטאבל כל זה הוא בנוגע להזיו והניצוץ 
  .יום" אורהניצוץ "יום" שזה האור כמ"ש: "ויקרא אלקים ל

כי מה שדברו חכמי האמת בספירות בדרך משל הוא  ז"אדהאמנם דעת 
של הקדוש ב"ה ומדותיו".  היחוד"כדי שעל ידי המשל הזה יובן לנו קצת ענין 
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הוא בתוקף ראיה שאפילו האור הכלול בתוך המאור אף ששם  ז"אדהומביא 
יותר מהאור המתפשט אינו נקרא בשם אור, ולא מפני שנתבטל שם להיות 
אין ואפס, אלא מפני ששם הוא מיוחד עם המאור בתכלית ויש שם רק דבר 

 אחד והוא המאור, ולכן רק הזיו והניצוץ המתפשט נקרא אור.

במשל כאן, דלא כפירוש המהר"ל  ז"אדהאת כוונת  ר"ק אדמו"כוכך מבאר 
השמש בנוגע להספירות, כי פירוש המהר"ל את המשל נכון בנוגע  במשל

שאינם פועלים שום שינוי בהבורא כידוע למשכילים, כי  הנבראיםלכללות 
הם רק בבחי' זיו והארה הכלול במקורו השמש ושם הוא בבחינת אין ואפס, 

 את המשל לעיל בשער היחוד והאמונה פרק ג'. ז"אדהוכמו שמבאר 

דוקא שהוא ענין  בספירותותב מה שדברו חכמי האמת אבל בפרק י' כ
ובטל במקורו ששם  המיוחדהאצילות שידוע למשכילים ממשל אור השמש 
 אינו עולה בשם אור כלל רק שם המקור לבדו.

את ההבדל איך המהר"ל פירש את המשל שזה  ר"ק אדמו"כוכך מבאר 
הוא ענין הזיו את המשל בפרק ג', ו ז"אדהנכון לענין הנבראים כמו שמביא 

והניצוץ המתפשט שנראה ליש לעין כל, אבל כשהוא כלול בגוף כדור השמש 
הוא שם בבחי' אין ואפס, כי הוא רק בבחי' זיו והארה בערך לגוף כדור 
השמש וכן הוא נכון לענין הספירות מצד שהם באין ערוך לעצמותו כי הם 

 מצד עצמם לפני היחוד בבח' זיו וניצוץ בלבד.

דברו חכמי האמת בדרך משל בספירות הוא כדי שיובן ענין אבל מה ש
יחוד הספירות שזהו כמשל האור הכלול במאור ששם אינו עולה בשם אור 

ראיה ממ"ש ויקרא אלקים  ז"אדהכלל רק בשם מאור לבד, וזה מה שמביא 
לאור יום שזהו רק הזיו והניצוץ המתפשט שמחוץ למאור, אבל כשהוא בתוך 
המאור אינו נקרא אור, ולא מפני שהוא אין ואפס אלא מפני שהוא בתכלית 

 היחוד:
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שפרט זה נוגע לנמשל להבנת "יחוד של הקב"ה  ר"ק אדמו"כהנה מדגיש 
פירוש המהר"ל במשל שדברו חכמי על  ז"אדהומדותיו". וזה מה שמוסיף 

, כי המהר"ל מביא ראיה ר"ק אדמו"כהאמת בספירות, וביאור ההדגשה של 
מהמשל של "השמש  ונצוציו" נגד הסוברים ענין השלילה שנמצא לפי דעתם 
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הספירות הם עצמותו, ומביא ראיה כי הספירות הם הניצוץ, והניצוץ אינו 
, והם כמו שאר הנבראים ואין הבדל גוף המאור, הרי שהספירות אינם עצמותו

 בין אצילות לבריאה.

והנה המהר"ל מקשה לדידיה איך אפשר להשוות את הידיעה עם הנבראים, 
והרי הנבראים הם חוץ מעצמותו, אבל הידיעה הרי עצמותו הוא היודע, 

 נמצאת הידיעה עומדת ביודע, וז"ל:

 

 :וז"ל ומתרץ

 

לנבראים עצמם בהם "אין הפעולה כלומר המהר"ל משווה את הידיעה לא 
עומדת בו", אלא הוא עורך השוואה בין כח הידיעה כיצד הוא יודע  לבין 
כח הבריאה. שהרי גם בנבראים הנה כח הבריאה עומדת בו, וכשם שהיותו 
בורא "אין זה שינוי בעצמותו" כי הנבראים אינם עומדים בו, כך הוא יודע 

דע בכח שבורא את הידיעה, היינו שהידיעה עצמה אינו עומדת בו רק יו
 שיודע ובורא הכל בכח אחד שזה כח הפשיטות.
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ויובן זה לפי ביאור הצמח צדק בהא שהבריאה אינה פועלת בו שום שינוי 
כי כח הבריאה הוא המשכת זיו והארה שהוא אין ואפס כאשר הוא כלול 

אפס בהמאור, וכן הידיעה והרצון הם המשכת זיו והארה שהוא בבחי' אין ו
 .במקורו

שפרט שהאור הכלול אינו נקרא אור  ר"ק אדמו"כובזה יובן מה שאומר 
במשל בא לחלק בין אצילות לבריאה. כי אפשר  ז"אדהנוגע לנמשל, כי 

לפרש המשל גם לענין הבריאה כמו שפירש המהר"ל, והוא שהניצוץ וכדור 
השמש הם שני ענינים, כי הניצוץ הוא מחוץ לכדור השמש, ולכן כשהוא 

 ז"אדהכלול בתוך השמש אינו עולה בשם אור רק ב"שם אין ואפס" כלשון 
 בפרק ג':

 

בפרק י'( לענין האצילות הוא שהאור בתוך המאור הוא אבל פירוש המשל )
בתוקף יותר, ועם זה אינו עולה בשם אור רק ב"שם מאור" מחמת שהם 
בתכלית היחוד. ולפי זה אין המשל ראיה נגד השלילה, ויהיה אפשר לחזור 
ולפרש את היחוד לפי מ"ש הרמב"ם בענין ידיעת השלילה, וכמ"ש בפרק ח' 

 ת"(, וז"ל:)לפני שכתב "אבל באמ
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ולכן, יהיו הספירות אחר היחוד בבחינת "לית מחשבה תפיסא בהן", כמו 
 הא"ס, כמ"ש באגה"ק )סימן כ'( איהו וחיוהי:

 

וכן אחר היחוד נקראו הספירות עצמן בזהר הקדוש "רזא דמהימנותא" )סוף 
 פרק ט'(:

 

ועל פי זה יובן היטב מה ששינה הצמח צדק בספר דרך מצותיך מצות 
וכותב שכינו לו חז"ל ג"כ כמו  ז"אדההאמנת אלקות ריש פרק ד' מלשון 

 שנקרא בכתוב כגון חכם וחסיד, והשמיט את ענין מדרגת ומעלת החכמה:

 

כי שם הצמח צדק מבאר לפי דעת הגאון שהוא המהר"ל, ולפי דעתו ליתא 
ושג של "מדרגת ומעלת החכמה" כפי שנת"ל באורך. ולכן שינה באמת להמ

וכינו לו חז"ל גם כן כגון חכם וחסיד" "וכתב:  ז"אדההצמח צדק מלשון 
שהם תוארים חיוביים, כי חז"ל כאן הם ג' הדעות המהר"ל והראב"ד ור' 

 חסדאי קרשקש החולקים על ענין תוארי השלילה.
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 :בפרק ט' בהגה"ה, וז"ל ז"אדהוכותב 

 

הנה מה שכתב "אפילו מבחינת וגדר חכמה", נראה כי אחר שכתב בפנים 
הפרק שהוא מרומם לבדו רוממות אין קץ מבחי' "חכמה ושכל והשגה", ונראה 
לפרש: "השגה" בבחי' "משיגי הגוף" והשגת הגלגלים שהם "כח בגוף" ו"שכל" 

ו"חכמה" זה הספירות, מוסיף על זה הוא השגת המלאכים )שכלים נבדלים(, 
 בהגה"ה שהוא למעלה אפילו מבחינת ו"גדר חכמה".

ומעלת החכמה"( כמבואר כי "גדר חכמה" הוא ענין השלילה )"מדרגת 
 :בד"ה באתי לגני תשט"ו

 

כלומר, שהוא לא רק למעלה מהשגה אלא גם למעלה מגדר השגה, ו"גדר 
והנה בידיעת השלילה יש ריבוי השגה" מבאר שם שזהו ענין השגת השלילה. 

 :)ו, ג( מדרגות "אין קץ ממש גבוה מעל גבוה", כמ"ש בלקו"ת פקודי

עצומות אין קץ ממש גבוה  ידיעות שייך שלילה שבדרך ומ"מ גם בבחי' ידיעה זו
 מעל גבוה כמ"ש הרמב"ם כ"ז
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ולפי זה מה שכתוב "מדרגת ומעלת החכמה" הוא באמת "מדרגות ומעלות 
 :)מג, ג( "ש בלקו"ת בהרהחכמה" וכמ

בחי'  יש ופי' קדושים לשון רבים וכמאמר וקדושים בכל יום יהללוך סלה היינו כי
חכמה עד רום המעלות היינו חכמה דאצילות חכמה דעקודים חכמה דא"ק ועוד 

מאד בחי' חכמה זה למעלה מזה וזהו  הרבה מדריגות יש נמצא .למעלה מבחי' א"ק
מאין כי לגבי  יש והתהוותן נק' בורא קדושים שהם בריאהקדושים לשון רבים. 

עצמות המאציל נקראים בשם בריאה ממש שהרי הוא ית' הוא למעלה מעלה אין 
 קץ מכל בחי' ומדרגות היותר עליונות שבבחינת חכמה כמ"ש בסש"ב ח"ב פ"ט

ומונה שם ג' דרגות של חכמה: חכמה דאצילות וחכמה דעקודים וחכמה 
עלה מזה מדרגות הרבה מאד בחי' חכמה זה למעלה מזה, וג' דא"ק. ועוד למ

 מדרגות אלו הוא מ"ש בפרק ט' בהגה"ה, וז"ל:

 

והנה מ"הצמצום באור א"ס ב"ה" נתהווה אדם דבריאה שזהו חכמה דא"ק. 
ומ"צמצום א"ק" נתהווה אדם דיצירה חכמה דעקודים ומ"סוד הדיקנא" אדם 

 דעשיה חכמה דאצילות.

הא"ס ב"ה יש ג' דרגות של חכמה כי הצמצום הוא וגם לפני צמצום 
התכללות האור במאור עד שאינו עולה בשם חכמה אפילו לא חכים ולא 
בחכמה ידיעא, היינו חכמה בתואר השלילה. וזהו דרגה "שאינו ניכר ומורגש 

 אפי' בכח", כמ"ש בתורה אור ד"ה פתח אלי':

והתעלמות זו  האור בשם מקום פנוי שהוא התעלמות במאור האור שנכלל מה
עד שאינו עולה בשם כלל להיות נק' בשם חכמה ואפי' חכים  האור היא העדר

ולא בחכמה ידיעא כו' )שאינו ניכר מורגש אפי' בכח( עד אחר כמה ירידות 
 והשתלשלות המדרגות
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והוא בחי' יחיד, שהוא דרגה הג' הנעלית ביותר, ודרגה הב' הוא שאינו 
בחי' אחד, ודרגה הא' שניכר ומורגש בכח הוא מורגש אבל ניכר בכח וזהו 

 בחי' קדמון. וכמ"ש בהגהות אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לפתח אלי'.

את שני הדעות, דעת הרמב"ם בהפלגת מהות החכמה  ז"אדהובכך מקיים 
עד שהיא מתייחדת עם האור הפשוט. וכלשון הצמח צדק בפרק ד' מהאמנת 

 אלקות )מהדו"ת(: 

 

ומדרגות  ית' עצמו למעלה מעלה אין קץ מכל בחי' ודעת המהר"ל, כי הוא
היותר עליונות שבבחי' חכמה עד שחכמה לגביו כעשיה גשמית. כלומר, 
כמשל היחס בין חוש המישוש לחכמה שאין שום יחס כלל, כי אינו מתייחס 
ונופל אלא על עשיה גשמית, ולא שייך ליחסו לחכמה אפילו בדרך שלילה 

דים מפני עומק המושג. וכשם שלא מצינו תואר ולומר שאי אפשר למששה בי
המישוש ביחס להשי"ת בתורה כי אינו יכול להתפרש גם בשלילה, שהרי אינו 
בגדר מעלה ומדרגה כלל, באמת כך ממש נחשבו כל המדרגות והמעלות הכי 

 נעלות של השלילה לגבי הקב"ה.
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