
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 מתחילת פרק ל"ח עד אמצע פרק ל"טהשבוע לומדים 

 חשיבות הכוונה  –פרק ל"ח 

בהכנת  המעשיותלאחר שהוסברה חשיבות המצוות 
הדירה לקב"ה והבאת ימות המשיח, יוסבר כי לא פחות 

 במעשה המצוות. הכוונהמכך, חשובה 

ההפרש בין ה'אור' שנמשך על ידי קיום מצווה לעומת 
משך על ידי הכוונה, הוא כמו ההבדל שבין ה'אור' שנ

ה'אור' שבנשמה ל'אור' שבגוף; בכל דבר בעולם יש את 
 ה'גוף' שלו ויש את ה'נשמה' שלו. 

אמנם גם בגוף הגשמי ישנה 'חיות' אלוקית )אפילו 
 –ב'דומם' שנראה שאין בו חיות(, אך החיות שבנשמה 

 ברוחניות שבכל דבר היא באין ערוך נעלית יותר.  

למרות שה'אור' שבגוף וה'אור' שבנשמה שניהם 'אור' 
גדול, כדי להתלבש בעולם הזה, בכל זאת  הסתרשעבר 

שיש על ה'אור' שמחיה  הצמצוםיש הבדל גדול ביניהם: 
הוא גדול יותר מהצמצום שיש על ה'אור' שמחיה  הגוףאת 
 .הנשמהאת 

בפרטיות, נחלק האור לארבע מדרגות, כנגד ארבע 
י', ומארבע מדרגות אלו נמשכת חיות אותיות של הו

 דומם, צומח, חי ומדבר.  –לארבעת סוגי הנבראים 

 במקביל לכך, ישנן גם ארבע דרגות בקיום המצווה: 

 דומם.  –א. קיום מצווה מעשית 

ב. קיום מצווה התלויה בדיבור ומחשבה, כמו תלמוד תורה 
 צומח.  –

 חי.  –ג. כוונת מצווה שיש לנו באופן טבעי 

 מדבר.  –כוונת מצווה שמגיעה על ידי התבוננות שכלית  ד.

הדרגה הגבוהה היא, כאשר הכוונה, רגשות האהבה 
 והיראה כלפי הבורא, נובעות מהתבוננות שכלית בגדולתו. 

דרגה זו דומה ל'מדבר', כמו שהאדם הוא בעל שכל ובעל 
בחירה, כלומר הוא יכול להתבונן ולהחליט בשכלו מה 

דרגה זו כאן האדם בוחר מה יהיה בליבו, לעשות, כך גם ב
  הדרגה הנמוכהומעורר את הרגשות על ידי ההתבוננות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הטבעיים  יא כאשר האדם רק מעורר את הרגשותה
מה שמכונה בתניא ה'אהבה המסותרת' והיראה  שליבו,

י"ט. דרגה זו -הכלולה בה, עליה הוסבר בפרקים י"ח
י החיים פועלים באופן טבעי, מקבילה ל'בעל חי', שכן בעל

אינסטינקטיבי, ללא שליטה של השכל על הרגש ]של 
המוח על הלב[. כך גם הכוונות בדרגה זו, הן טבעיות ולא 
 מגיעות מבחירה או מהתבוננות, אלא ירושה לנו מאבותינו.

 שכר הכוונה  –פרק ל"ט 

בפרק זה ממשיך ההסבר על דרגות הכוונה השונות, 
המצוות. בפרק שלפנינו מפרט שמלובשות במעשה 

אדמו"ר הזקן גם, מהי פעולת הכוונה על המצוות בכל 
 אחת מהדרגות.

הצדיקים שעובדים את השם עם רגשות שכליים הנובעים 
מהתבוננות, מגיעים לעולם הבריאה )שהוא גן עדן העליון, 
כיוון שעולם הבריאה הוא עולם ה'שכל', שם שוכנת 'אימא 

 מצאים כביכול, ה'מוחין' של ה'. )בינה( עילאה'. שם, נ

המלאכים נמצאים בדרגה נמוכה מהנשמות שלנו, והם 
מגיעים רק עד עולם היצירה, שם שוכנות המידות של ה', 
בזוהר מובא ש'שית ספירן )שש הספירות( מקננין 
)שוכנות( בעולם היצירה', כיוון שעבודתם היא רק באהבה 

'חיות', כיוון ויראה טבעית. לכן, גם המלאכים מכונים 
שעבודתם היא בדוגמת בעל חי, שחי בצורה טבעית ולא 
שכלית )ישנם גם מלאכים בדרגה גבוהה יותר, שזוכים 

 להגיע לעולם הבריאה(.

מי שעבד את השם רק באופן טבעי, ללא התבוננות 
  -שכלית, זוכה גם נשמתו לעלות, גם רק עד עולם היצירה 

. המדובר הוא על ימי עולם המידות )שהוא גן עדן התחתון(
חול רגילים, היות ובעיתים מיוחדים )שבתות וראש חודש( 
יכולות גם אותן נשמות, לעלות לעולם הבריאה, הסיבה 
ליכולתן לעלות לעולם הבריאה, נובעת מכך שלמרות 
שהן עבדו את ה' רק באופן טבעי ולא על ידי התבוננות, 

ת ה' מכל מקום, הרי היו יכולות לבחור שלא לעבוד א

שלישי, מחזור 121עלון מס'  תשע"ה ניסן ח' – 'ב  ב"ה          



 

ובחרו שכן לעובדו, והשכר על בחירה זו הוא בעלייתם לגן 
 עדן העליון )עולם הבריאה( בעיתים מיוחדים.

כלומר, השכר לנשמה בעולם הבא, הוא לפי הכוונה של 
הנשמה במצוות בעולם הזה. ככל שהכוונה הייתה נעלית 

 מזיו ונהנית, יותר גבוה לעולם הנשמה מגיעה כך, יותר

השכינה בדרגה גבוהה יותר. 'עבודת הנשמה', התורה 
והמצוות עצמן, לא רק נמצאות באותו עולם, אלא 
מתאחדות עם עשר הספירות שבאותו עולם ועל ידי כך 

 מתאחדות עם אלוקות. 

 

 

 אל תוך התניא

 פרק ל"ח

 מעשה וכוונה –דירה בתחתונים 

 רצון העליון אינו רק במעשה המצוות גרידא, כי אם גם
המצוות. שכן ב'דירה לו בתחתונים' יש שני  בכוונת

, ו)גם( שהעצם יהיה לעצמותועניינים: צריך לעשות דירה 
, בכדי שהדירה תהיה מאירה, שתהיה דירה בגילוישם 

צריכים להיות מצוות מאירות, מצוות המאירות  מוארת
 ומזככות את האדם ואת העולם שמסביבו.

 ח()ליקוטי שיחות חלק ד', פרשת קור

... ההתקשרות חיותכוונת ורצון העליון הם שיהיו מצוות 
של האדם עם הקב"ה חייבת להקיף את כל הכוחות שלו, 

עד לפנימיות הנפש. ואם כן, כאשר יקיים את המצוות רק 
לצאת ידי חובתו, ללא חיות, הרי תיעשה אז המצווה בכוח 

 בכלהאדם  שכלאבל רצון העליון הוא,  –המעשה בלבד 
יהיה קשור לקב"ה, על ידי שכל כוחותיו יקיימו את  כוחותיו

 המצווה...

, ויראה אהבה, הפנימיים בכוחות העבודה זאת בכל אבל
, היא ויראה אהבה של התכלית שכן, לעצמו עניין אינה

: היא הכוונה תכלית כי. בפועל המצוות בקיום חיות להביא
 התחתון כוח ידי על הבאה, דווקא בתחתונים דירה

הכוונה של דירה  שלימותמעשה המצוות. אבל  –שבאדם 
כאשר קיום המצוות הוא בכל  –בתחתונים נשלמת 

 כוחותיו. 

 )ליקוטי שיחות חלק ג', שבת הגדול(
 

 (ב"ל חלק) בהמשכים סיפור – הארוך המכתב

 לגמרי שכח מרדכי' ר. אותותיה נותנות ויראה אהבה לו שיהיו הרבי של ברכתו, מיוחד רוח במצב מרדכי' ר התפלל זו בשבת
 ובפרצופים העליוניות בספירות ריחפה ונפשו, תפילה בדברי והתבונן אחר בעולם בהגיגיו עסוק היה הוא, נמצא הוא היכן

 . הקבלה פי על ידע אותם העליונים

 שדומה עד ובהתלהבות בהתפעלות זו בשבת היה הוא, בקרבו פועל עליון שכח במוחש וראה זו בתפילתו חי מרדכי' ר
 למנגינה בהתאם שמפעיל תנועותיו ואת מרדכי' ר של תפילתו את ורואה הצד מן לעומד. נשמתו תפרח מעט עוד כאילו
 ומרגישים מהתרגשות מתמוגג הגוף גם, געגועיו מרוב נפשו תכלה מעט ועוד אלו האחרונים רגעיו והנה ונדמה, שר שהוא

, כסיד לבנים הפנים בהם כליון של רגעים רואים. הגוף ייאתהח ומאידך נפש כיליון אחד מצד;  המתרחש במאבק במוחש
 . מתפורר כאלו הגוף וכל חיים תנועת ללא שקועות העיניים

 שפוך עונג, מתאדמות העיניים. צבע מקבלות" מתות"ה – הלבנות הפנים, חיות המביעה תנועה, הופכית התנועה רגע ואחרי
 .הניגון כללי ילפ. ובנחת לאט אך, מתנועע, חי הגוף וכל עליהם

 ברוחניות כי מרדכי' לר חדשים וחיות כח הביא מפיו תורה ושמע" טוב שם הבעל"  רבו את שראה מרדכי' ר של הלילה חלום
 ביותר העליונה בדרגתה היום היא ותפילתו רבו יד על עומד שהוא כי מרגיש מרדכי' ר, פיזיים תנאים עקב ריחוק של ענין אין

 .דושהק רבו ורוצה שדרוש כפי

 )מעובד מתוך אגרת קודש של הרבי הריי"צ, חלק ג', אגרת תשנ, מתורגם מאידיש(  

 

 לע"נ הרה"ח ר' משה בן יוסף חיים חיזקיהו ז"ל(   יו"ל ע"י "אחדות ישראל בהפצת המעיינות" )ע"ר
 , כל הזכויות שמורותעריכה: נדב כהן|          450-9994959קדשות לה

: למייל" הרשמה" המילה את שילחו שבוע מדי העלון לקבלת
tanyavideoart@gmail.com  

 
 
 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


