
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאמצע פרק ל"ח עד סוף פרק ל"טהשבוע לומדים 

 שתי דרגות בכוונה –)מהאמצע(  חפרק ל"

בקטע האחרון שלמדנו בשבוע שעבר הסביר כי יש שתי דרגות 
בכוונות, שההפרש במדרגת ה'אור' הנמשכת על ידי כל אחת 
מהן, הוא כמו ההפרש בין 'בעל חי' ו'ְמַדֵבּר' )אדם(, כעת מסביר 

הדרגה הגבוהה היא כאשר הכוונה, רגשות האהבה ויראה  זאת.
כלפי הבורא, נובעות מהתבוננות שכלית בגדולתו, כפי 
שהוסבר בפרקים ג', ט' וי"ב. דרגה זו דומה ל'מדבר', כי כמו 
שהאדם הוא בעל שכל ובעל בחירה, כלומר שיכול להתבונן 
ולהחליט בשכלו מה לעשות, כך כאן האדם בוחר מה יהיה 

ו, ומעורר את הרגשות על ידי ההתבוננות. הדרגה הנמוכה בליב
היא כאשר האדם רק מעורר את הרגשות הטבעיים שליבו, 
ה'אהבה המסותרת' והיראה הכלולה בה עליה הסביר בפרקים 

י"ט. דרגה זו מקבילה ל'בעל חי', שכן בעלי החיים פועלים -י"ח
ש באופן טבעי, אינסטינקטיבי ללא שליטה של השכל על הרג

)של המוח על הלב(. וכך גם הכוונות בדרגה זו הן טבעיות ולא 
 מגיעות בחירה או מהתבוננות, אלא ירושה לנו מאבותינו.

 

  כוונה ושכרה – טפרק ל"

בפרק זה ממשיך ההסבר על דרגות הכוונה השונות 
המלובשות במעשה המצוות, ומפרט גם מהי פעולת הכוונה על 

 המצוות בכל אחת מהדרגות.

הצדיקים שעובדים את השם עם רגשות שכליים )שנובעים 
מהתבוננות( מגיעים לעולם הבריאה )הוא גן עדן העליון(, כיוון 
שעולם הבריאה הוא עולם ה'שכל', שם שוכנת 'אימא )בינה( 
עילאה', שם, כביכול, המוחין של השם. המלאכים הם בדרגה 

רק עד עולם היצירה, שם שוכנות נמוכה מהנשמות ומגיעים 
המידות של השם, 'דשית ספירן )שש הספירות( מקננין 

ת( בעולם היצירה', כיוון שעבודתם היא רק באהבה מאירו)
ויראה טבעית. לכן גם המלאכים מכונים חיות, כיוון שעבודתם 
היא בדוגמת בעל חי, שחי בצורה טבעית ולא שכלית )ויש גם 

 תר שזוכים להגיע לעולם הבריאה(.מלאכים בדרגה גבוהה יו

מי שעבד את השם רק באופן טבעי ללא התבוננות שכלית, אז 
נשמתו זוכה לעלות גם רק עד עולם היצירה )הוא גן עדן 
התחתון(, עולם המידות. מלבד בעיתים מיוחדים )שבתות וראש 

 חודש( אז הן גם יכולות לעלות לעולם הבריאה, אף על פי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רק באופן טבעי ולא על ידי התבוננות, מכל מקום הרי שעבדו 
הם היו יכולים לבחור שלא לעבוד את השם ובחרו שכן, והשכר 
על בחירה זו הוא בעלייתם לגן עדן העליון )עולם הבריאה( 

 בעיתים מיוחדים.

כלומר, השכר לנשמה בעולם הבא הוא לפי כוונה של הנשמה 
ה נעלית יותר, כך במצוות בעולם הזה, ככל שהכוונה היית

הנשמה מגיע לעולם גבוה יותר, ונהנית מזיו השכינה בדרגה 
גבוהה יותר. 'עבודת הנשמה', התורה והמצוות עצמן, לא רק 
נמצאות באותו עולם, אלא מתאחדות עם עשר הספירות 

 שבאותו עולם ועל ידי זה מתאחדות עם אלוקות. 

והיא דרגה ישנה דרגה )שלישית( גבוהה יותר מכוונה שכלית, 
של ביטול במציאות למעלה מטעם ודעת. דרגה זו שייכת 
ל'צדיקים הגדולים' שהם בבחינת מרכבה להשם, בטלים אליו  
למעלה מהשכל. גם שכרם הוא בהתאם והם מגיעים לעולם 
האצילות, עולם שכל מהותו ביטול, עולם בו מאיר אור השם 

בד את בדרגה שלמעלה מיכולת הנבראים להשיג )ולכן מי שע
השם עם השגה והבנה לא יכול להגיע לשם(. מי שעבד את 
השם עם כוונה שכלית אבל לעיתים היה גם בביטול במציאות, 
כמו בזמן תפילת שמונה עשרה )ובפרט בהשתחוואות שהם 
בבחינת עולם האצילות(, עיקר קביעות נשמתו בעולם הבריאה, 

 אך בעת רצון תעלה נשמתו גם לעולם האצילות.

אדם לומד תורה ללא כוונה כלל, פשוט כי הורגל לכך כאשר 
'מצוות אנשים מלומדה' אז התורה שלמד לא עולה לעולמות 
העליונים ואינה נכללת בעשר הספירות, אלא נשארת למטה 
בעולם הפירוד, עד שהאדם יחזור ללמוד תורה עם כוונה ואז 

 גם התורה שנשארה למטה תתעלה למעלה.

א לשמה' ממש, כלומר לומד בשביל וכאשר  עושה מצווה 'של
עצמו לאיזה אינטרס אישי, למשל כדי להיות תלמיד חכם 
ולזכות בכבוד, אז התורה שלמד היא בבחינת גלות בתוך אותו 
אינטרס אישי שמגיע מקליפת נוגה. כל זה הוא רק לפי שעה 
עד שיעשה תשובה, שאז )כאשר יעשה תשובה( גם התורה 

 הגלות ותתעלה למעלה.שלמד שלא לשמה 'תשתחרר' מ

לכן רז"ל אמרו 'לעולם יעסוק אדם וכו' שמתוך שלא לשמה 
יבוא לשמה', תמיד יש ללמוד תורה גם אם אין את הכוונה 
המתאימה, כי בסופו של דבר עושים תשובה )אם לא בגלגול 
הזה, אז בגלגול אחר( ואז כל התורה שלמד, גם זו 'שלא 

 לשמה' תתעלה למעלה.

 

61עלון מס'  גהתשע" ניסן  י"ב – ו' ניסןב"ה      

  גרידיש שמעון בת כוכבה נשמת לעילוי



 

 דשית ספירן מקננין בעולם היצירה
 

ארבעת העולמות הם כנגד ארבעת אותיות שם הוי', וגם כנגד 
 עשר הספירות, כדלהלן:

ספירת  –אות י'  –עולם האחדות, ביטול   –עולם האצילות 
 .החכמה

 .ספירת הבינה –אות ה'  –עולם השכל, הבנה  –עולם הבריאה 
 .שש המידות –ו' אות  –עולם המידות, רגש  –עולם היצירה 

ספירת  –אות ה'  –עולם המעשה, עשיה  –עולם העשיה 
 .המלכות

 
עבודה בלי התעוררות דחילו )יראה( ורחימו )ואהבה(...הרי 

 עבודה זו נשארת למטה

מסופר על הבעל שם טוב שביקר בבית מדרש בו לא למדו 
חסידות, ואמר להם ש'יש כאן הרבה תורה', המארחים שמחו 

הרבה תורה, כלומר  כאןך הוא התכוון כי יש לשמוע זאת, א
 ...למעלהולא עולה  למטהשהלימוד נשאר 

 עבודת התפילה היא יסוד הכל

בכדי שההשכלה וההבנה וההתעוררות שבלב תאיר בחיי היום 
יום, בהנהגה טובה ובמידות טובות הוא על ידי הקדמת עבודת 

עבודת ידי עבודת התפילה, להיות כי  התפילה... הכל הוא על
 א יסוד הכל.התפילה הי

 )קונטרס תורת החסידות, הרבי הריי"צ(

 זכה נעשה לו סם החיים

זכה לחבר את התורה בעץ החיים והיינו שעסק התורה שלו 
 –היא באהבה ויראה לשמה שזהו על ידי עסק פנימיות התורה 

נעשה לו סם חיים. לא זכה, שאינו מחברה בעץ החיים, שאינו 
תורה וממילא אין לו אהבה ויראה, ולומד עוסק בפנימיות ה

תורה סתם בלי אהבה ויראה ולא לשמה, נעשה לו סם המוות 
רחמנא ליצלן. כי יורד ונופל על ידי זה שנעשה 'יש' ודבר גדול 

 ומתגשם ביותר..

 )קונטרס עץ החיים, הרב הרש"ב(

 תביעת הדור הצעיר מהמנהיגים

אל כל מנהיגיו, ימים יבואו ודור צעיר יבוא בתביעה נפשית 
 ובפרט אל מנהלי הישיבות וראשיהם, לאמר:

מפני מה לא הוכחתם אותנו על דרכינו. מפני מה לא אמרתם 
לנו את האמת, אמיתה של תורת אלוקים חיים, במילואה... איך 
עלינו להתפלל בכל יום לפני אבינו מלך מלכי המלכים הקב"ה. 

מצוותיו וכמצווה איל עלינו ללמוד את תורתו... איך לקיים את 
עלינו 'בשמחה ובטוב לבב' אשר עבודה גדולה היא... ומה נאמר 

 ובמה נצטדק ביום ההוא?

 )קונטרס עץ חיים בתחילתו, הרבי הריי"צ(

 ללימוד תורה מתוך יראה ואהבההמקור בש"ס 

שוכב בביתו לנוח. הציגו לגאון את לאחר שהשתחרר אדמו"ר הזקן ממאסרו, נסע אל הגאון רבי יהושע צייטלין משקלוב ומצאו כשהוא 
האורח שהגיע לביתו, אך הגאון לא קם ממיטתו אלא שאל אותו בעודנו שוכב: האם כבודו יודע ללמוד? אם כן, יאמר לי, כמה פעמים 

 בש"ס מוזכרים אביי ורבא ? השיב לו אדמו"ר הזקן תשובה ונקב את המספר המדויק. 

הזקן: עוד פעם אחת נמצא שמו של רבא, אבל שם כתוב רבה במקום רבא )ואמר לו את המקום ענה לו רבנו שאל הגאון שוב: ותו לא? 
 המדויק(.

לאחר מכן שאלו הגאון מדוע הוא כותב בספרו ש'אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחא לעילא )שתורה ללא אהבה ויראה לא מתעלה 
 למעלה(? רבנו ענה לו כי כך כתוב בזוהר. 

א פוסקים מהזוהר, אלא אם יש רמז מהתלמוד הבבלי או הירושלמי. ענה לו רבנו, כי הדבר אינו רק מרומז, כי אם אמר לו הגאון כי ל
כתוב בפירוש במסכת פסחים! כאשר שמע זאת הגאון מיהר לרדת ממיטתו, ניגש לארון הספרים, הוציא את מסכת פסחים וביקש 

ן את הגמרא בדף נ' עמוד ב' והראה לו את הנאמר שם: רבא רמי, כתיב מאדמו"ר הזקן להראות לו היכן זה כתוב. פתח רבנו הזק
שמים חסדך', הא כיצד ? )כלומר עד היכן מגיע חסד  עדשמיים חסדך' וכתיב )תהילים נז, יא( 'כי גדול  מעל)תהילים קח, ה( 'כי גדול 

מה. ומפרש על כך רש"י שכאשר 'עושין השם עד השמים או מעל השמים(  עונה הגמרא: כאן בעושים לשמה וכאן בעושים שלא לש
 לשמה' אז 'חסדך' הוא 'מעל השמים', וכאשר עושים 'שלא לשמה' אז חסדך הוא רק 'עד שמים'.

 רק אז נוכח הגאון לראות את גודל גאונותו של אדמו"ר הזקן, והתפעל ממנו מאוד.
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