
 פרדוקס  השלמות  
 
 

 אורות קכד . .  1
והרצון ואפילו האלהות עצמה ושם  אפילו הגדרת השכל, א אליליות רוחניתיההגדרה ה, באלהות מביאה לידי כפירה כל הגדרה

אם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה היו גם הם -שכל אלה אינם כי ומבלעדי הידיעה העליונה, אלהים הגדרה היא
 .   לידי כפירה מביאים

 .ח פדשמונה קבצים . 2
ודוקא אותו העתיד להיות גבולי גם בעמדתו בעצמו הרי הוא כלול בזיו , בעצם הבלתי גבוליות מצד עצמה כלול התוכן הגבולי

, וליועומד להיות יוצא בצביון גב ,מתגמר בציורו ,הגנוז בתוך הזיו הבלתי גבולי ,וכשהתוכן הגבולי הפנימי .הבלתי גבוליות
וממלאים הם זיו חיים גדול גבולי , ומתעלים למעלה למעלה ,מתעלים הם כל הערכים המתפשטים של הגבוליות שבבלתי הגבולי

 . שעתיד להיות עומד לעצמו ,את הככר המוכן להחזקת התוכן הבלתי גבולי
 חלק ג פרק טו  -ספר מורה נבוכים . 3

כן היות ...ול זה אלא מי שלא יבין המושכלותולא יסכ, אחד מאנשי העיון כלל ואין חולק על זה. לא יתואר האלוה ביכולת עליו
כל זה מכת הנמנע ולא יתואר האלוה ביכולת על דבר  -או שישתנה , או שיתגשם, או משיב עצמו להעדר, האלוה ממציא כמותו

 .מכל אלה
 פרק ה משנה יז  -ספר דרך חיים  .  4 

כי אף אם , ום ואף כי הם הפכים כי הוא יתעלה ויתברך הוא המאחד שני הפכיםמחלוקת שהיא לשם שמים יש לה קי ...
ומה , י הם מתאחדים כי הוא יתברך שהוא אחד הוא סבה לשני הפכים"מחולקים והפכים הם בעצמם מכל מקום מצד הש

 ...שהוא סבה לשני הפכים דבר זה בעצמו אחדותו יתברך
 פרק ס  -ספר גבורות השם  . א4

כי ההפכים הם גם כן הכל בעבור , אחד הוא הכל שהרי אין בלתו ולפיכך מאתו באו ההפכים כמו שהתבאר למעלהשהוא  מפני
ולפיכך ראוי שיצאו ההפכים מן אותו שהוא מיוחד כי ראוי שיהיה ממנו הכל כי , שלא ימצא עוד חלק ועל ידי הפכים יש הכל

  .מהם  ץההפכים הם הכל ואין חו
 ערפילי טוהר צה .ב4
לרבים כדברים חלוקים והפוכים הוא רק מפני קטנות שכלם  כי כל הנראה   , ן להיבהל מקיבוץ הפכים גדולים כפי המפורסםאי

אבל . וגם זה החלק בצורה מקולקלת מאד , שאינם רואים כי אם חלק קטן מאד של השלימות העליונה, השקפתם וצמצום  
, אוצרות הטוב שבכל מקום ותופשים את , ות שונים ומרחבים גדוליםמחשבתם מתפשטת למקומ ,  בעלי הדיעה המחוורת

 .   ומאחדים את הכל ביחד ביחודא שלים
 תקלב, ק ב"אוה .5
         שני ערכי השלמות 

גדלה וגמירתה אין שייך בה  שמצד  , השלמהערך אחד של . ערכים של השלמה ית המוחלטה שני  מבינים אנו בשלמות האלה    
ההולכת ונוספת תמיד יש  כי השלמות. היתה האפשרות של הוספה היה זה בעצמו ענין חסרון אבל אם לא   . של מעלהספה הו

על כן לא תוכל השלמות האלהית   אשר, הליכה מחיל אל חיל, שאנו עורגים לה כל כך, העלאה רון ותענוג ואיזה מין בה ית
, הבלתי מוגבלה ההתהוות העולמית , ן של היצירהעל זה יש באלהות הכשרוו. הכח  היות חסרה זה היתרון של הוספת ל

שהוא הוא , שלה המחיה אותה הוא העילוי התמידי  האלהית העצמית שבהויה ונמצא שהנשמה, ה ומתעלהההולכת בכל ערכי
 …ולהשתכלל הקורא אותה להמצא   ,יסודה האלהי

 מהדורא קמא סימן פט  -ן "ליקוטי מוהר.  א5
ֵרהּוו   סְּ ח  ֵרהּו  תְּ טְּ ע  ָהָדר תְּ ָכבֹוד וְּ ט ֵמֱאֹלִקים וְּ ע  ִהִלים ח)מְּ ִמי, ִהֵנה ָידּוע  (. תְּ שְּ ג  רּוָחִני ֵהן בְּ ָחֵסר ָלָאָדם ֵהן בְּ ה שֶּׁ ִחָסרֹון הּוא , ִכי ָכל מ  ה 

ִכיָנה שְּ ה  ִחינ ת ֱאֹלִקים, בְּ הּוא בְּ תְּ . שֶּׁ הּו ו  זֶּׁ ֵרהּווְּ סְּ א, ח  ד  ו  ט ֵמֱאֹלִקיםבְּ ע  אי ֵמֱאֹלִקים, י מְּ ד  ו  ִחָסרֹון בְּ נּו ה  יְּ ִכיָנה, ה  שְּ ה  נּו בְּ יְּ  . ה 
  פרק יז פסוק טו -ספר גור אריה על שמות  . ב5

ואם כן איך יתכן שימצא בעולם הזה השם המיוחד , וכל חלוק במה שהוא חלוק אין בו שלימות, ונמצא כי יש כאן חלוק
ואין הפירוש חס ושלום שאין . ולפיכך אין השם שלם, יש בו השלימות שאין עוד זולתו -זה הוא מיוחד  כי במה שהשם, בשלימות

איך יתכן שימצא , ואם כן… אך אין השם בשלימות נמצא אצלינו, כי שלימתו בעצמו, חס ושלום לומר כך, השם שלם בעצמו
אין 'לכך , שר השניות בעולם אין שלימות מלכותו נמצאוכא, כי מלכותו יתברך נמשך אחר אחדותו, מלכותו אצלינו בשלימות

 (:ט, זכריה יד" )אחד ושמו אחד' יהיה ה"ואז , ואז לא יהיו שניות בעולם, עד שיכלה כל זרעו של עשו' הכסא שלם
  תסד,ק ב"אוה.  ג5

של איזה  על ידי יסוד  כן אין מקום לחקר התכליתי של ההויה בכללה כי אם על   , כל מטרה צריך להקדים לה איזה מניעה
 . מניעה קדומה

 תקכח,ק ב"אוה . ד5
. עומק הדר עז על השלמות המתעלה מכל  , כי מה יוסיף על אין סוף, התוספת  באין סוף מונחה היא השלילה של אפשרות      

 .המכשיר את ההרחבה,ם בצמצו, בגרעון המכשיר את התוספת, פוסקת המתעלה לכונן השלמה בלתי  , ויש מכון לריכוז מלכותי
    תסה,ג,ק"אוה .ה5 

 ההולכת ומשתלמת, ומצד ההויה, הבלתי מתואר בתוספת מצד שלמותו , מצד אין סוף, שהשלמות כלולה משני הצדדים, ונמצא
          .            במעשיו' לעולם ישמח ד' יהי כבוד ד. ברכה הקדש טעון     , וזאת היא ברכת הקודש עצמה. ומתברכת תמיד

 פרק ב משנה ח  -ספר דרך חיים  .  6
בעצמו  וזהו שלימתו בהשלמה ולא נמצא האדם בהשלמה אבל האדם לא נברא, כל הנמצאים הם נבראים ויש להם שלימתם

 ...ודבר זה הוא שלימתו , שהוא מתנועע אל הפעל ומוציא שלימתו תמיד אל הפעל
 


