
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אמצע פרק נ"ג עד פרק נ"א אמצעמהשבוע לומדים 

 ממלא את העולם –)מהאמצע(  נ"אפרק 

בחצי הראשון של הפרק שאל אדמו"ר הזקן מדוע אומרים 
שהשכינה נמצאת בקודש הקודשים והלא 'מלא כל הארץ 
כבודו'? התשובה התחילה ממשל אודות הנשמה, עליה 

יבר בגוף, מכל הוסבר כי על אף שהיא נמצאת בכל א
מקום מדובר על מציאותה ולא על התגלותה. כעת 
מתחיל להסביר את הנמשל, לפיו מה שנאמר כי הקב"ה 
הוא בכל מקום מתייחס למציאות שלו, ומה שנאמר שהוא 

 בקודש הקודשים מתייחס להתגלות שלו. 

מהותו ועצמותו של אין סוף ברוך הוא נמצאת בשווה בכל 
נים, כמו שעצמות הנשמה מקום, בעליונים ובתחתו

נמצאת בכל איבר בגוף בשווה. ההבדל בין העולמות 
העליונים והתחתונים הוא בגילוי שלו, בעולמות העליונים 
הוא גלוי יותר מאשר בעולמות התחתונים. בדרגה זו כל 
נברא מקבל חיות מהשם ב'התאמה אישית', לפי הצורך. 

י התוצאה של כל הצמצומים היא בריאת עולם חומר
וגשמי בו הקב"ה אינו נראה כלל, אף על פי שהוא מהווה 
את העולם יש מאין תמיד ולולא זאת העולם היה חוזר 

 להיות 'אין ואפס' כמו שהיה לפני הבריאה.

 התגלות השכינה – "בפרק נ

ממשיך בהסבר הנמשל. בנשמה יש את מציאותה אשר 
נמצאת בשווה בכל מקום ואת התגלותה אשר משתנה 

יבר, אך יש גם את עיקר גילוי הנשמה המלובש מאיבר לא
במוח אז כבר אינה מופשטת לחלוטין מצד אחד, אך 
הכוחות אינם נחלקים לכוחות פרטיים מצד שני, אלא הם 
עדיין בהתכללות. ובנמשל, עיקר גילוי החיות של השם 

בספירת החכמה של נמצא ב'מוח' שלו שהוא בכללות 
וא בכתר )רצון( בפרטות, הגילוי ה עולם האצילות.

ובספירות החב"ד )חכמה, בינה ודעת( המהווים את 
"המוחין" של הבורא בכלל ושל כל עולם בפרט. גילוי זה 

חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד  -יורד גם לשאר הספירות 
ויסוד, ודרך הספירה התחתונה ביותר, ספירת המלכות, 
 נעשה המעבר לעולם הבא. ספירת המלכות היא למעשה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האצילות, עולם  זו שבוראת את העולם שאחרי עולם
  הבריאה.

ספירת המלכות בעולם האצילות היא המכונה שכינה, 
לכן היא נקראת  היא ראשית הגילוי האלוקי לעולמות.

שכינה על שם שהיא "שוכנת ומתלבשת" בעולמות. 
במידה  והשכינה, מקור העולמות, הייתה בגילוי, אז 

תבטלים בפניה, ולא היה לעולם הרגשה העולמות היו מ
של מציאות עצמאית. לכן השכינה צריכה להסתתר, היא 

בתורה, וכך העולם  -מסתתרת בתוך רצון השם וחכמתו 
אינו מתבטל במציאות. התורה שרשה מ'חכמה דאצילות' 
והיא ירדה לעולם ונתלבשה בדברים גשמיים, ובתוכה גם 

 מסתתרת השכינה. 

מוחין' שלו המסתיר על השכינה וממנו לכל עולם ישנו ה'
נמשכת השכינה לשאר העולם. בעולמות העליונים אלו 
הם ספירות החב"ד, מהם נמשכות שאר הספירות, 
ובעולם שלנו )בזמן בית המקדש( זהו בית קודש 

 הקודשים, ממנו נמשכת חיות לכל העולם.

 קודש הקודשים –)עד האמצע(  גפרק נ"

שכינה שרתה בקודש בזמן בית המקדש הראשון ה
הקודשים באופן גלוי, וזה התבטא בהנהגה הניסית הגלויה 
ששרתה שם ובארון והלוחות שהיו שם.  בבית שני כבר 
לא היו ארון ולוחות בקודש בקודשים ולכן גילוי השכינה 
היה בדרגה נמוכה יותר. מאז חורבן בית שני השכינה 

כינה שורה בתורה, "ואפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ש
שכת השכינה על ידי הלימוד עמו". בתורה עצמה נמ

ובעיקר על ידי קיום המצוות כי עיקר התורה היא המצוות 
מעשיות דווקא, וגם מצוות תלמוד תורה, תפילה וברכות 
שהינן 'רוחניות' יותר, מחייבות תזוזת שפתיים, הנחשבים 
כמעשה, ולולא זה לא יצא ידי חובה. ולכן המשכת 

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

 שבעל פה.  
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 נ"אפרק 

 דאיהו סתימו דכל סתימין

שלא רק שאינו בגילוי בעולמות התחתונים, אלא אפילו 
בעולמות הנעלמים שלמעלה הוא אינו בהתגלות. כיוון 
שאין מחשבה שיכולה לתפוס אותו, ולכן מצידו אי הבדל 

 יונים ותחתונים.בין עולמות על

 "בפרק נ

 ומקור זה הוא הנקרא עלמא דאתגליא

בספרי הקבלה נקרא המקור לעולמות 'עלמא דאתגליא' 
)העולם המתגלה(, בזוהר זה נקרא 'מטרוניתא' )מלכה, 
גבירה( המקבלת מהמלך הוא הקב"ה, או 'אימא תתאה', 
בלשון חז"ל נקרא המקור לעולמות שכינה מלשון ושכנתי 

 סידות נקרא מלכות דאצילות.בתוכם, ובח

עלמא דאתגליא כי הוא מקור לראשית התגלות אור אין 
סוף, מטרוניתא כי הוא ממשיך ומאיר לעולם בגילוי, אימא 
תתאה כי הוא מאיר לכל נברא בהתאם לצורך שלו 

 ושכינה כי הוא שוכן ומתלבש בתוך העולמות. 

 וההלכות עצמן הן ממידותיו של אין סוף ברוך הוא שהן
 חסד דין רחמין וכו'

מה  –מה הקשר בין פסקי הלכה ומידות? פסק הלכה 
מותר ומה אסור, הוא בעצם ביטוי של אהבה ויראה. 
במילים פשוטות, הלכה אומרת מה הקב"ה אוהב ומה הוא 
לא אוהב. הקב"ה אוהב ככה ומי שאוהב אותו עושה כך, 
וכן להיפך. חסד הוא מעשה אהוב, דין מעשה שנוא 

 הוא ממוצע וכן הלאה.ורחמים 

 

 גפרק נ"

 והלוחות מעשה אלוקים המה

אף על פי שהלוחות היו עשויים מחומר גשמי, הם אינם 
חלק מהמהות של העולם הגשמי. הלוחות הם למעלה 
מהחוקיות של העולם הגשמי, הם נוצרו ישירות על ידי 
הקב"ה ולא עברו תהליך השתלשלות כמו שאר הנבראים 

הכתב בלוחות עמד בנס באופן  בעולם הגשמי. ולכן
שלמעלה מהטבע. האותיות מ"ם וסמ"ך עמדו )אף על פי 
שלא היה מה שיחזיק אותם(, הכתב היה חקוק בלוחות 
מקצה אחד לקצה השני ובכל זאת ניתן היה לקרוא את 
עשרת הדיברות משני צדי הלוחות ) אף על פי שמהצד 

 השני היה אמור להיות כתב הפוך(.

 

 א נכתבה במסירות נפשכל מילה בתני

ממה  –חדווה תקיעא בליבא )מצד אחד יש שמחה( 
שלומדים בתניא, ו'בכיה תקיעא בליבא' )מצד שני יש 

ממה שמחשיבים את התניא לספר מוסר. אם  –עצב( 
אינני  –מחשיבים את התניא כספר מוסר, כספר השכלה 

מרוצה מכך כלל. תניא אינו ספר מוסר, תניא אינו ספר 
ניא הוא תורה שבכתב, כל מילה בתניא נכתבה השכלה. ת

בזיעה של מסירות נפש. אתם לומדים תניא, ועליכם 
להתבונן איך נראיתם לפני לימוד התניא ואיך אחרי לימוד 
התניא, מה השפיע ומה פעל התניא עליכם ב"עוצם עיניו 

 ואוטם אזניו".

     , הרבי הריי"צ(063)ספר השיחות חורף ת"ש עמוד 

 בות באור התניאפרקי א

 נוהגין ללמוד פרקי אבות פרק אחד בכל שבת שבין פסח לעצרת... ויש נוהגין כך כל שבתות הקיץ.

 ', משנה א'ופרק 

 "...אין טוב אלא תורה..."
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