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Spreading the waters from the spring of the 
Holy Baal Shem Tov requires much 

time, effort and great detail.   

We need your financial support.  

To donate via paypal please use the link 
below: 

 לתרומות והנצחות
http://paypal.me/ashavrick 

  

 

 

Akiva Shavrick  

aShavrick@gmail.com 
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 ותפילה תורה ענין להביןמאמר 

 כ"ק אדמו"ר הזקןמ

 ע"מ זי"ה נבג"זצוקללה

מה הנשמה ממלא את כל  ,על פי מאמרם זכרונם לברכה ,ענין תורה ותפילה 1להבין
כי הם  ,האיך הוא ,כו'. הנה ענין התפשטות הנשמה בגוף הוא אף הקדוש ברוך ,הגוף

 ,בחינת השתלשלות ,כי יש בזה שני ענינים ,יובן ,חניותוגשמיות ור ,תרי הפכים
ראשית הגילוי  ,הוא מבחינת חכמה שבנפש ,כי התחלת התפשטות .ובחינת דילוג

אינו ערך לבחינת  ,והגם שהמוח גשמי .הוא במוח גשמי ,והתגלות בחינת חכמה
יש בו  ,שלפי מזגו והרכבתו ,מוכרח הוא ,עם כל זה ,וזהו שינוי ממהות למהות ,חכמה

 ,ל שהואשניקב קרום של מוח בכ ,והראיה .איזה דוגמא או דוגמא דדוגמא להמוח
 .לא יהיה מקום להחזיק האור ,שמחמת פגימת הכלי ,שהטעם הוא ,ובודאי הוא .טרפה

  .נעשה הכלי ,מהתעבות האור ,הוא על דרך משל ,למעלה .וזה נקרא בשם אור וכלי

 .ראיית השכל ,שבה התפשטות כח רוחני מבחינת חכמה ,וכן על דרך זה בבחינת העין
 ,אלא על כרחך .והעין גשמי בעצמו אינו רואה ,והאיך יהיה יוכל לראות בגשמיות
 ,ת החיך מתיקות כו'כמו טעימ ,וכן בכל החושים .צריך לומר על דרך זה הנזכר לעיל

דהיינו מבחינת חכמה  ,בבחינת הרוחני בעצמו ,והנה .כמו שמבואר מקום אחר
אך שזה נקראת בשם  .שייך גם כן בחינת מעלה ומטה ,התגלות הנפש ,ולמטה

הגם  .שמסביר שכל קטן לפחות ממנו ,אדם רב שכל ,על דרך משל ,תהשתלשלו
 ,שכלו של קטן ,עם כל זה ,עדיין הוא בחינת מקיף להשכל קטן ,שמבחינתו התחתונה

יש לה  ,ששלשלת התחתונה .כשלשלת הקשורה זה בזה ,הוא מעין שכלו של גדול
  .קצת אחיזה לעליונה

ובחינת חסד  .במוחין ,חכמה בינה דעת בחינת .עשר ספירות ,בנפש יש ,ועל דרך זה
 .וכח המעשה שבאברי הגוף בבחינת תנועות ,ונצח הוד יסוד .בלב ,גבורה תפארת

על בחינת  ,הוא במעלה יותר ,כי הרוחניות שבמוח .שייך בחינת מעלה ומטה ,ובזה
כמו  ,דעייל נפקבהי  ,כידוע ,הגם שאינו בבחינת מקום וגבול גשמי .הרוחניות שבלב

מוחא  ,יטין אינוןלשוזהו תלת  .הוא כנזכר לעיל ,כל זה עם ,שמבואר במקום אחר
בחינת נצח הוד  ,ףלהחיות בשר הגו ,הוא בחינת דם שבנפש ,כי כבדא .וליבא וכבדא
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 ,הוא ליבא ,כי עיקר המנהיג ,הוא מוחא וליבא ,אך בחינת הרוחניות .כח המעשה ,יסוד
 ,הוא בחינת חכמה בינה דעת שבמוחין ,מקורםו .מקום המדות חסד גבורה תפארת

 ובדעת חדרים ימלאון.  ,כמו שכתוב

וזה נקראת בשם  .בשוה ,כולו ףעל הגו ףהוא בבחינת מקי ,בחינת רצון שבנפש ,אך
 .לישיככי אין שום כלי  ,ףבמזג והרכבת אברי הגו ,ולא בשם התייחדות ,הלבשה
כי אין זה  .כשרה ,שניקב ,הנזכר לעיל תל בחינעשהוא רומז  ,עצם הגולגולת ,והראיה

 ,הרצון שבעשיה ,למשל .הוא בכל בשוה ,והרצון .שיהיה מניעת הלבשה ,חסרון נגדו
כמו שאר בחינות הנזכר  ,ואינו בבחינת מעלה ומטה ,הוא אותו הרצון שבמוח ולב

ל העשר כ ,בזאת העשייה שי ,מייתשכשעושה איזה פעולה ג ,לעיל. והנה למשל
 ,וגמר הרצון .נתהווה החמדה והתשוקה בלב ,כי מחמת שהשכיל בשכלו .ספירות

אנו  ,הוא למעלה מחיות. והנה ,אך הרצון ,ל המדות וחיותםכ  וזהו ש   .עשיית הכליב
יש כל  ,שגם בשרשו בלב ,מוכרח ,על כן .התחלקות הפעולות עד אין קץ ,רואים

דהנה  .ניכר כח אחד בפני עצמו הוא אינו ,םאך ש   .כי הלב הוא עיקר המנהיג ,הבחינות
אהבה לעשות צדקה וחסד  ,כמו למשל ,יש גם כן כמה בחינות ,במדת אהבה שבלב

 ,הוא בבחינת רוחני יותר ,ואהבת איש לחבירו .וזהו בחינת חסד שבעשיה ,עם רעהו
 .כמו גבורות אכזריות כו' ,בכל הבחינות ,וכן על דרך זה .כי הוא בלי אמצעות הכלי

ו נאי ,ולגבי הרצון .לגבי כח הפועל שבנפעל ,ענין הביטול במקורם ,ומבואר הוא
 בבחינת תפיסת מקום כלל.

כל  ,בחינת ממלא כל עלמין ,ממלא את כל העולםהוא הקדוש ברוך  ,והנה על דרך זה
ובבחינת  .בחינת בריאה יצירה עשיה ,הנקרא בשמי לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו

 .כל חד וחד לפום מה דמשער בלביה ,הוא בחינת נודע בשערים בעלה ,הנזכר לעיל
 ,בענין התהוות העולמות וחיותם ,להעמיק שכלו ותבונתו ,וזו היא בחינת התפלה

 ויתבונן מעולם .כמו שמבואר במקום אחר ,איך הוא ענין הביטולה ,ממטה למעלה
 ,והענין הוא .פירותיה יש גם כן כל העשר סשעכי ב ,שזה יותר קרוב אלינו ,העשיה
ששה  ,וזהו ששה קצוות ,שתמליכוהו בשמים ובארץ ובארבע רוחות העולם ,דאיתא
כי בבחינת  ,כמבואר ,הוא בחינת חסד גבורה תפארת ,והעיקר .והם המדות ,ימים

הוא משפיע  ,ח הוד יסודובבחינת נצ ,הוא מקבל משלמעלה ממנו ,עתחכמה בינה ד
  .לתחתונים

הוא צריך להפשיט  ,ומתחילה .דומם צומח חי מדבר ,בחינותוהנה יש ארבע 
ונקרא  .משמרי האופנים וכו' ,כי מהתעבות האור וכו' ,כמו שנתבאר ,מגשמיות

 ,והנה בחינת רוחניות שבבחינת דומם וצומח .בשם גשם הדבר ההוא ,רוחניות כל דבר
 ,בחינת חיורוחניות שב .בחינת נצח הוד יסוד שבעשיה ,הוא בחינת עשיה שבעשיה
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דהיינו שהבהמות יש להם  .תפארת שבעשיה החסד גבור ,הוא בחינת יצירה שבעשיה
הוא בריאה  ,ובחינת הרוחניות שבבחינת חי מדבר .כידוע ,מדות אהבה ושנאה

וצריך להתבונן ענין  .אתואדם עליהם בר ,שבעשיה חכמה בינה דעת ,שבעשיה
 ,אר במקום אחרובמכ ,בואה כו'יש ארץ מגדלת ת .רטי הנבראים וצמחיםהתחלקות פ
  .וזאת כך ,למה זאת כך

 .מורה על שפעו ,ם המלאךואותיות ש   .שעל כל דבר יש מלאכים ומזלות ,אך הענין
 ,אר במקום אחר הכל בארוכהובכמ ,מורה כו' ,כמו מיכאל וגבריאל ,ול שבסופם א  ש  ו  
 ,בה אשכומים מ ,אש בוער ,כמו למשל ,המדות שלמטה מהתחלקות ,והנה .וכו' בּוה  

 ,וזהו למשל .ושר של מים ,של אש הוא בחינת שר ,ושורשם .יות לזה שורשוצריך לה
 ,גשמי שבעשיית הידה חכ ,כמו למשל ,והנה יש הרבה עשיות .כח המעשה שבעשיה

כי  .הוא בחינת חסד וגבורה ,ושורשם ומקורם למעלה .כמה עשיותביכול להתפשט 
ולמעלה  .הם ביצירה נקראים מיכאל וגבריאל ,אותם השרים בעצמם שבעולם העשיה

 ,כמו במשל הנזכר לעיל ,והכל הוא מהתפשטות חסד וגבורה .בשם דק יותר ,יותר
 ,והמקור לזה .נקרא ליבא דכל עלמין דייקא ,קודשא בריך הוא כי .מה אהבותשיש כ

ונקרא בשם  ,באופנים החיהורוח  וכל זה הוא בחינת .הוא בחינת חכמה שבעשיה
  .ממלא כל עלמין

 ,כי הנה כתיב .אדון כל המעשים ,הוא בחינת אדני ,שרשא ומקורא דכל מקורין ,אך
הוא ענין התחלקות  ,כי ענין מה רבו מעשיך .כולם בחכמה עשית ,מה רבו מעשיך ה'

מקורה  ,כי בחינת חכמה .הוא בחינת כולם בחכמה עשית ,פרטי הנבראים עד אין קץ
בטל  ,סובב כל עלמין ענין שהוא ,ָךמ  דהיינו ע   ,מקור חיים ָךמ  וזהו כי ע   .ו עלמיןהדכול

רצה  ,ָךר  או  רק ב   .מעלה ומטה שוים ,כחשיכה כאורה ,כי קמיה .במציאות מקור חיים
ר וזהו יוצ ,ובחינת מאור ,כי יש בחינת אור .נראה אור ,אחר ההתפשטות הזיו ,לומר

הוא ענין  ,דהיינו זהרי ,עה הכין ופעל זהרי חמהל ברוך גדול דוזהו כי א   .המאורות
ומקורו  .בדעת חדרים ימלאון ,כדכתיב .מבחינת גדול דעה ,מקורם ,התגלות העולמות

  .ל אלקי הרוחות לכל בשרהוא בחינת א   ,ל ברוךהוא בחינת א   ,דכל מקורין

 ,הוא בבחינת מעלה ומטה שוים ,כל זהעם  ,כי הוא לבדו וכו' ,ם כתיב גם כןהגם כי ש  
אחר שיש כמה עולמות ופרטי  ,שייך ,דבחינת אחד .וזהו בחינת אחד ,כחשיכה כאורה

שהוא  ,קודם הבריאה ,איהו בעצמותו ומהותו ,אך .הוא אחד ,ועם כל זה ,הנבראים
וזהו בחינת המלך המרומם  .בחינת יחיד חי העולמים ,למעלה מבחינת סובב כל עלמין

מיין נוקבין  ,שם לא שייך בחינת מעלה ומטה שוה ,ןהוא קודם בריאת עלמי ,לבדו מאז
 . ומיין דכורין
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ענין ביטול העולמות  ,כותירשיתבונן בא .הוא ממטה למעלה ,התפלהבחינת  ,והנה
 ,יםרמוזהו ענין השירה שהמלאכים או .שיהבבחינת בריאה יצירה ע ,וכל הנבראים

מחמת  ,כי אנשי כנסת הגדולה .הגדול הגבור והנורא ,ם וכו'את ש   ,וכולם משבחים
הוא בחינת  ,כי המקור .סדרו לנו בקיצור היותר אפשרי ,בקיאותם מאד בענין הביטול

מרא יעל מ ,וכולם הם ענין על פי ה' יחנו וכו' .ליבא דכולהו עלמין ,גדולה וגבורה וכו'
 .בעלה וזהו נודע בשערים .הוא ענין השגחה פרטית וכו' ,ויסעו .יחנו ,דה' שראן כו'

לפום שיעורין  ,לכל חד וחד ,נודע ונתחבר אליו ,הוא ענין סובב כל עלמין ,בעלה
  .הגם שהשגתו הוא בבחינת קטנות מאד ,דיליה

 ,כי ענין כל העולמות והמלאכים .וירם קרן לעמו וכו' ,אין מזל לישראל ,דהנה כתיב
 יומי בכל מעש ,כמו שכתוב ,אזני ה' וכו' ,אברים דשכינתא ,מותלוהם חיצוניות הע

הוא  ,ומקורם .הם פנימיות העולמות ,אבל ישראל .כמו שמבואר במקום אחר ,ידיך כו'
ו האיהו תפיס בכול ,איתא בזהר ,והגם שבבחינת סובב .ינת סובב כל עלמיןחמב

 ,כמו שמבואר במשל ,כי אינו בבחינת ממלא כל עלמין ,ולית מאן דתפיס ביה ,עלמין
מיין דכורין  ,בתפילתו ,שלו ןבבחינת מיין נוקבי ,יכול איש הישראלי לעורר ,עם כל זה

חינת מעלה נשיאים וזהו ב .רוח ואמשיך רוח יכי רוח איית ,מבחינת סובב כל עלמין
כל אשר חפץ בה וזהו  .שהוא העלאת מיין נוקבין ,קים למטר עשהרמקצה הארץ ב

  .המלך ונקראה בשם

מחמת שמעורר אהבה בלבו  ,אהבת איש לרעהו ,למשל ,וזהו מאן דאתרעי ביה כו'
וזהו  .וזהו בחינת כמים הפנים לפנים כו' ,אליו כן נתעורר גם כן בלב חבירו ,לחבירו

 ,כי זהו רצון דלמטה .וזהו אית רצון ואית רצון .איש ברעהו ,מחמת התערבות החיות
 ,נתעורר התשוקה והרצון מלב והתגלות בחינת מיין דכורין ,מת חכמה בינה דעתמח

  .וזהו בחינת ליחדך באהבה כו' ,נגדו יתברך ,הוא רצון דלתתא

 ,שהוא בחינת שבועות ,שהוא בחינת אנכי מי שאנכי ,אבל בחינת התגלות רצון העליון
כי  .כי אם על ידי התורה ,בלתי אפשרי לקבל בחינת הנזכר לעיל ,הטהוא מלמעלה למ

 ,שהוא ענין צירופי אותיות ,תדשא הארץ כו' ,יהי אור ,בעשרה מאמרות כו' ,הנה איתא
כי התורה  .וזהו עשרה מאמרות ,והתורה ניתנה בעשרת הדברות .התגלות ,המשכות

הוא השורש לבחינת חסד  ,ענין אסור ומותר ,למעלה ,כי התורה ,האינו בבחינת בריא
כל האומר אין לו אלא  ,וזהו .בעצמותו ומהותו ,מו יתברךע לית היחודבתכ ,וגבורה
צריך להיות  ,מקודם ,רק .אפילו תורה אין לו ,כמו שהיא בגשמיות ,רצה לומר ,תורה

הקדוש ברוך הוא  ,כך אחרו .בבחינת מי לי בשמים וכו' ,לצאת ממהותו ,ענין התפלה
 ודי למבין. ,מלמעלה למטה ,יושב ושונה כנגדו


