
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 השבוע מסיימים את חלק א' בספר התניא!

 בתורה השם התגלות –פרק נ"ב 

בנשמה יש : בהסבר הנמשל אדמו"ר הזקן ממשיך ,כעת
 התגלותהואת  ,נמצאת בשווה בכל מקוםש מציאותהאת 

אך יש גם את עיקר גילוי  .מאיבר לאיברמשתנה ש
מופשט לחלוטין  וכבר אינ שם ,הנשמה המלובש במוח

הכוחות אינם נחלקים לכוחות  ,מצד שניאך  מצד אחד,
 פרטיים, אלא הם עדיין בהתכללות. 

שהוא  ,נמצא ב'מוח' שלו 'עיקר גילוי החיות של ה ;ובנמשל
בפרטות, ו בכללות בספירת החכמה של עולם האצילות

הגילוי הוא בכתר )רצון( ובספירות החב"ד )חכמה, בינה 
ודעת( המהווים את "המוחין" של הבורא בכלל ושל כל 

 עולם בפרט. 

חסד, גבורה, תפארת,  –גילוי זה יורד גם לשאר הספירות 
נצח, הוד ויסוד, ודרך הספירה התחתונה ביותר, ספירת 

ות המלכות, נעשה המעבר לעולם הבא. ספירת המלכ
למעשה בוראת את העולם שאחרי עולם זו שהיא 

 עולם הבריאה.   - האצילות

כלומר, , 'שכינה'מכונה , ספירת המלכות בעולם האצילות
היא ראשית הגילוי האלוקי לעולמות. היא נקראת שכינה 

 לו הייתהבעולמות.  'שוכנת ומתלבשת'על שם שהיא 
היו ז ו אהייתה בגילוי, א – מקור העולמות – השכינה

הרגשה  כל לעולם תהיימתבטלים בפניה ולא ההעולמות 
 של מציאות עצמאית. 

, היא מסתתרת בתוך רצון 'להסתתר'השכינה צריכה  ,לכן
בתורה, וכך העולם אינו מתבטל  -השם וחכמתו 

מ'חכמה דאצילות' ירדה  ששורשהבמציאות. התורה 
לעולם ונתלבשה בדברים גשמיים, ובתוכה גם מסתתרת 

 השכינה. 

לכל עולם ישנו ה'מוחין' שלו המסתיר על השכינה וממנו 
נמשכת השכינה לשאר העולם. בעולמות העליונים אלו 

נמשכות שאר הספירות, ובעולם  ןהם ספירות החב"ד, מה
שלנו )בזמן בית המקדש( זהו בית קודש הקודשים, ממנו 

 נמשכת חיות לכל העולם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 המעשה הוא העיקר – פרק נ"ג

בקודש השכינה שרתה  ,בזמן בית המקדש הראשון
התבטא בהנהגה הניסית הדבר הקודשים באופן גלוי, 

בבית שני כבר לא ובארון והלוחות שהיו שם.  בו ששרתה
גילוי היה ולכן  ,קודשיםה לוחות בקודשהארון וההיו 

 בדרגה נמוכה יותר. השכינה 

 לכן נאמר: השכינה בתורהשורה  ,מאז חורבן בית שני
 "ואפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו". 

נמשכת השכינה על ידי הלימוד ובעיקר על  ,בתורה עצמה
עיקר התורה היא המצוות , היות וידי קיום המצוות

גם מצוות תלמוד תורה, תפילה וברכות . מעשיות דווקאה
'רוחניות' יותר, מחייבות תזוזת שפתיים, הנחשבים  שהינן

 כמעשה, ולולא זה לא יצא ידי חובה. 

המשכת השכינה הוא גם על ידי תורה שבעל פה, כי  ,ולכן
מבואר ומפורט בעיקר  ,שהוא רצון השם ,המעשה בפועל

 בתורה שבעל פה.  

, לפיו אור השכינה 'ינוקא'מאמר ה טוב יותרמובן  ,כעת
 – השמן הוא החכמהבזכות השמן.  דולק על האדם

, הפתילהמצוות.  –התורה, המתבטאת גם במעשים טובים 
היא הנפש הבהמית, הופכת לאש ומאירה כאשר היא ש

 .)התורה( ספוגה בשמן

אף שאינו צדיק ולא הפך את הרע שבו  , עלגם ה'בינוני'
על ידי מעשים  ,לטוב, גם הוא מאיר את נפשו הבהמית

 טובים. 

ני מאיר ומזכך רק את הלבושים )מחשבה, אמנם הבינו
דיבור ומעשה( ולא את כוחות הנפש כמו הצדיק, אך בכך 

 הארת העולם. -גם הוא מקיים את התכלית 

 

 בעלון הבא בע"ה – חוד והאמונההקדמה לשער הי
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 התוועדות לסיום התניא

אנו מסיימים שכן לחיים לחיים! השבוע הוא שבוע מיוחד, 
 –התניא ספר של בינונים את החלק הראשון בספר 
 ליקוטי אמרים, ובו ג"ן פרקים. 

אחד המשתתפים היה בעל בשיעור שמסרתי פעם, 
תשובה 'טרי' בתחילת דרכו. הוא היה אז בהתלהבות 

ד את כולו וכמה שיותר ספר התניא ורצה ללמוגדולה מ
, אבל סוד ההצלחה טובו שהרצון שלו הוא מהר. אמרתי ל

 . ובמינון המתאיםהוא בלימוד מסודר 

אתה רוצה לדעת את כל התניא? אין בעיה תחלק אותו 
חודשים  לחלקים קטנים, תלמד כל יום קצת ותוך ארבעה

לא צריך לעשות זאת  תסיים את החלק הראשון.וחצי 
תוך  ם קצת התמדה,ע.. .את בשבילנולבד, כבר עשו ז

ם את כל ספר התניא כולו. כל מה שצריך מיסיישנה מ
 לעשות הוא להקדיש כמה דקות ביום.

 מעט מעט אגרשנו מפניך

כאשר אנו ניצבים מול משימה גדולה קשה רבות, פעמים 
 ,לנו להאמין שנוכל לבצע אותה. אדם שניצב מול הר גבוה

גם אדם שניצב מול  .ותומתקשה להאמין שיוכל לטפס א
לפעמים מתקשה להאמין  ,'הר' של טפסים במשרד

שיוכל לסיים אותו )מעניין שכאשר אדם ניצב מול 'הר' של 
אוכל בצלחת, הוא לא חושב כיצד יצליח להתגבר עליו, 
אלא פשוט מתחיל לאכול, ביס ביס ובסוף זה נגמר..(. 
חסיד נדרש ללמוד את כל התורה שבכתב, כל התורה 

בעל פה, פנימיות התורה, ולעיתים נדמה כי זו משימה ש
בלתי אפשרית. אך ראו זה פלא, כולנו עושים זאת מדי 
שנה בשנה, והשיטה לא כל כך מסובכת. פשוט צריך 
לחלק לחלקים קטנים ולהתחיל ללמוד. אם היינו מודיעים 

ילמד את כל התניא, כל  למישהו כי בשנה הקרובה

! ספרי הרמב"ם, זה ישמע לו 41סיום על  החומש, ויעשה
מסוגל ללמוד כל כך הרבה. אבל  כיצד הוא ;לא הגיוני

רואים שכאשר יש לימוד מסודר ושיטתי, במינונים קטנים 
ועם הרבה התמדה, הכל אפשרי. גם המשימות הגדולות 

 ביותר הופכות להיות קטנות ופשוטות.

כשהרבי הורה להתחיל ללמוד רמב"ם לפי החלוקה של 
קים ליום, הוא גם ביקש שכל פעם שמסיימים שלוש פר

יערכו התוועדות ויחגגו את  ,נושא )כל כמה פרקים(
הגדול, אז  לכאורה אפשר היה לשאול, מה הענייןהסיום. 

)לפעמים זה  ?מדוע לערוך התוועדותאבל סיימנו נושא, 
אך מצד שני אפשר  .יכול לקרות כמה פעמים בשבוע(

הוא מעין 'סיכום', זאת דות לראות איך ציון הסיום בהתווע
מוסיף חיות בלימוד ונותן כוחות מלבד העבודה שזה 

 להמשיך ללמוד עוד ועוד. 

 המעשה הוא העיקר

חוזר מסר  בפרקים האחרונים המסיימים את הספר
אך הפעם אדמו"ר הזקן מסביר אותו באופן  ,שכבר למדנו

, על אף ההדרכה המעשה הוא העיקר :עמוק יותר
 ההמפורטת שקיבלנו על כל דרגות הכוונה )כעשר

המעשה הוא העיקר. המשכת שפרקים(, צריך לזכור 
השכינה לעולם נעשית דווקא על ידי קיום מצוות מעשיות. 
נכון שצריך להתבונן ולהתכוון, אבל "לא המדרש עיקר 

. המעשה הוא זה שמזכך את הנפש אלא המעשה"
אמנם הבינוני לא מזכך את הנפש הבהמית  .הבהמית

, גם הוא מזכך אותהבאופן פנימי כמו הצדיק, אבל גם 
, ואת זה הוא עושה בעיקר על ידי 'הוא מאיר אותה באור ה

ולכן צריך להתרכז בעשיה, וגם אם כרגע אין  המעשה.
את הכוונה הראויה, לא צריך להיחלש בעניין העשיה, 

ובע"ה בהמשך כבר נמלא את העשיה  ,לעשות ולעשות
 בכוונות הראויות.

 

 (מ' סיפור בהמשכים )חלק –המכתב הארוך 

' הגאון והצדיק, פעלו רושם חזק על רהדברים הללו שאמר ר' מרדכי כי יש עבורו שליחות מיוחדת מרבו  "הבעל שם טוב" 
והנה מתקרבים הימים הנוראים. ר' חיים רצה ביותר  חיים והוא היה מוכן לעשות כל כדי להיות מוכשר לקבל שליחות זו.

 האריז"ל והתמיד לשנן את  ה"כוונות" כדי להיות בקי בהם.שבימי ראש השנה ויום הכיפורים יוכל להתפלל על פי כוונות 

מעריב בכל יום ומעורר לתשובה. הוא ביאר והסביר מאמרי חז"ל שוב ושוב בימי הסליחות היה ר' מרדכי דורש אחרי תפלת 
בערב ראש השנה הדביקו  עד שהבינו גם פשוטי העם ובמיוחד את מצות תקיעת שופר, והפשוטים כמו הלומדים נהנו מאד.

מרדכי כמגיד מודעות ובהם הודיעו על סדר הדרשות של המגיד בשני הלילות וכן לפני תקיעת שופר, כששכרו את ר' 
הקבוע של העיר, היו מוכנים לשכור דירה ולתת אש"ל על חשבון הקהל, אבל ר' מרדכי סירב לזה, ועל כן גדרו פינה  ב"חדר 

 שקלים לשבוע כתשלום, בנוסף להכנסתו מיחידים. 2נסת ושם התאכסן ר' מרדכי והכנסתו היתה  שני"  של בית הכ

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

 
 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|          450-1994151קדשות לה

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

 
 
 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


