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עשר הספירות
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	ג

צלם אלוקים
לאחר שערכנו היכרות ראשונית עם שתי הנפשות שבתוכנו ועם מקורותיהן, אנחנו ממשיכים להתוודע 

אל התכונות שלהן וללמוד כיצד הן פועלות.

אנחנו מתחילים בנפש האלוקית:

האדם נברא "בצלם אלוקים", ופירוש הדבר הוא שהכוחות שבהם האדם פועל ומביע את עצמו הם 

אותם הכוחות שבהם ה' ברא את העולם ושדרכם הוא מוריד את השפע לבריאה. כוחות אלה נקראים 

"עשר ספירות": חכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. 

והן מהוות את התכונות של כל אחת מן המדרגות  עשר הספירות האלוקיות הוטבעו בנפש האדם 

שבה: הנפש, הרוח והנשמה. עשר הספירות מתחלקות לשני חלקים: החלק השכלי-מחשבתי, שאליו 

משתייכות הספירות הגבוהות יותר: החכמה, הבינה והדעת, והחלק הרגשי המכונה "מידות", וכולל את 

שבע הספירות התחתונות. 

מאפשרת  הזאת  ההכרה  לה,  ומעבר  שמחוץ  מה  את  ומכיר  הקולט  באישיות  החלק  הוא  השכל 

לרגשות השונים - אהבה, פחד, רחמים וכו' - להופיע בתגובה להתבוננות במציאות החיצונית. היחס 

בין השכל למידות הוא יחס של הולדה. ההתבוננות השכלית מעוררת במידות תגובה רגשית, הנראית 

כיצירה חדשה ודומה לוולד היוצא ממעי אמו לאוויר העולם.

והנה כל בחינה ומדרגה משלש אלו נפש רוח ונשמה כלולה מעשר בחינות 
כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן...

וכך בנפש האדם שנחלקת לשתים: שכל ומדות. 

          –              :                       ,   
 ...                          ,  

 .      :              ,          
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ויראתו  ופחדו  ה'  אהבת  הן  והמדות  ודעת.  בינה  חכמה  כולל  השכל 
ולפארו כו' 

וחב"ד נקראו "אמות" ]כמו: אמהות[ ומקור למדות כי המדות הן תולדות חב"ד:

חכמה, בינה ודעת
זו הוא בשלושת כוחות הנפש  הנפש האלוקית נקראת גם "הנפש המשכלת". עיקר העבודה בנפש 

העליונים: חכמה, בינה ודעת. שבע המידות הן, כפי שנאמר, תולדות של כוחות אלה, ומגיעות בדרך 

ממילא אם נעשתה עבודה נכונה בכוחות השכל והמחשבה, בתהליך ששותפים לו שלושת הכוחות 

שבמוח:

החכמה היא השלב הראשון, המפגש של רעיון, הבנה או הברקה עם השכל. בשלב זה עוד לא ניתן 

להסביר מהו בדיוק אותו רעיון שנקלט. זהו שלב ראשוני ונקודתי ללא הרחבה והעמקה. הרף עין של 

תפיסה שכלית חדשה. לכן אותיות המילה 'חכמה' הן אותיות 'ּכַֹח-ָמה', הכוח הגרעיני של רעיון, שאין לו 

עדיין שם או צורה, אלא רק קיום, ולכן הוא נקרא: ָמה. 

השלב הבא הוא שלב הבינה. לאחר התפיסה בחכמה, מתחילה ההתבוננות ברעיון החדש באמצעות 

העמקה, קישור לרעיונות נוספים, הרחבה והבחנה בפרטים הנכללים בתוכו. כל אלו הן עבודות של 

לנו, שבו מתעסק השכל במרבית הזמן. לעומת עבודת החכמה  כוח המחשבה המוכר  זהו  הבינה. 

שהיא קצרה וממוקדת, עבודת הבינה היא ארוכה, רחבה ומפורטת.

ידע את חוה אשתו". ההבנה  "והאדם  הדעת. דעת פירושה חיבור, כמו בפסוק  השלב השלישי הוא 

השכלית אינה שלמה כל עוד אין חיבור והזדהות אישית. אדם יכול לדעת רבות על מניות בבורסה, 

על העליות והירידות בערכן, אולם התחושות שייווצרו בנפשו יהיו שונות בתכלית אם כל הונו מושקע 

באותן מניות. כך גם בעבודת ה': ההתבוננות וההעמקה אינן מספיקות, נדרש חיבור עמוק והזדהות עם 

ההתבוננות השכלית. נדרשת הבנה שעיסוק בגדלות ה' איננו הליך מחשבתי מופשט ורחוק מאיתנו, 

יוצרת את  נוגע לעצם קיומנו, לזהות העמוקה ביותר בנפש שלנו. תחושת החיבור הזאת  אלא הוא 

הקישור בין השכל לרגש, ומאפשרת את "הולדת" האהבה והיראה בנפש.

החכמה והבינה נקראות גם "אב ואם". החכמה דומה לכוח הראשוני המגיע מן האב להולדה, שהוא 

מתומצת ומלא חיים. הבינה, לעומת זאת, דומה ליכולת האימהית להרות, לגדל ולפתח, להביא את 

הפוטנציאל לידי מימוש. שני הכוחות הללו הם ה"הורים" של כל הרגשות, המתבטאים בשבע המידות 

שבנפש.

כאשר אדם משתמש בכוחות השכל ומתבונן איך העולם כולו מלא בחיות אלוקית שממנה מתקיימים 

כל החיים, ואיך החיות האלוקית היא גדולה ורבה יותר מכל גילוי שיש לה בעולם, עד שכל העולם כולו 

הוא כאין וכאפס לעומת הקיום האלוקי האינסופי - מולידה התבוננות זו בלב האדם יראה, הנובעת 

מהפנמת העוצמה האלוקית האינסופית המתגלה למולו. יחד עם היראה הגדולה מתעוררים בנפש 

גם געגועים אל ה', רצון עז להתקרב אליו ולדבוק בו מתוך אהבה גדולה.

           '       :          ,              :        
 .'    
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האהבה והיראה, הנולדות מתוך ההתבוננות בגדלות ה', באות לידי ביטוי ביתר המידות: התפארת, 

הנצח, ההוד, היסוד והמלכות. המפתח לקשר בין כוחות השכל למידות נמצא בדעת, בחיבור.

פעמים רבות עולה השאלה: איך אפשר לצוות על הלב לאהוב? מה אפשר לעשות על מנת שתתעורר 

בנו אהבת ה'?

ה', ככל שנרגיש עד כמה  ומבינים על  התשובה היא שככל שנחבר את עצמנו למה שאנו לומדים 

הקשר עם ה' שייך לעצם הקיום שלנו, כך יתחיו בתוכנו רגשות הקודש של אהבת ה' ויראתו, והמידות 

האחרות הנגזרות מהן. 

דבר  כל  המשכיל  שהוא  המשכלת  שבנפש  השכל  הנה  כי  הענין  וביאור 
נקרא בשם חכמה כ"ח מ"ה

וכשמוציא כחו אל הפועל שמתבונן בשכלו להבין דבר לאשורו ולעמקו 
מתוך איזה דבר חכמה המושכל בשכלו נקרא בינה

והן הם אב ואם המולידות אהבת ה' ויראתו ופחדו

כי השכל שבנפש המשכלת כשמתבונן ומעמיק מאד בגדולת ה' איך הוא 
ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולא קמיה כלא חשיב ]ממלא את כל העולמות, 

וסובב את כל העולמות והכול איננו נחשב לעומתו[ 

נולדה ונתעוררה מדת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו לירא ולהתבושש 
מגדולתו יתברך שאין לה סוף ותכלית ופחד ה' בלבו

ושוב יתלהב לבו באהבה עזה כרשפי אש בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש 
שוקקה לגדולת אין סוף ברוך הוא

"צמאה  וכתיב  וגו'  נפשי"  כלתה  וגם  "נכספה  כדכתיב  הנפש  כלות  והיא 
נפשי לאלהים" וגו' וכתיב "צמאה לך נפשי" וגו'...

שנאמר  כמו  ותולדותיהן  והאהבה  היראה  ענפי  הן  כולן  המדות  ושאר 
במקום אחר.

והדעת הוא מלשון והאדם ידע את חוה והוא לשון התקשרות והתחברות 

שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד ויתקע מחשבתו בחוזק בגדולת אין 
סוף ברוך הוא ואינו מסיח דעתו

כי אף מי שהוא חכם ונבון בגדולת אין סוף ברוך הוא הנה אם לא יקשר 
ואהבה  יראה  בנפשו  יוליד  לא  ובהתמדה  בחוזק  ויתקע מחשבתו  דעתו 

אמיתית כי אם דמיונות שוא
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פירוש  וגבורה  חסד  כולל  והוא  וחיותן  המדות  קיום  הוא  הדעת  כן  ועל 
אהבה וענפיה ויראה וענפיה

מושגים בחסידות

"כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן"

השתלשלות
נתיב ההתקדמות של האור האלוקי אל תוך העולם הוא הדרגתי. תפקיד הדרגה זו 

הוא צמצום האור האלוקי האינסופי כך שיוכל להתקבל בתוך העולם המוגבל שלנו. 

ועד  העליון  מהעולם  לדרגה  מדרגה  ירידה  אחד  מצד  מציין  "השתלשלות"  הביטוי 

העולם הגשמי, ומצד שני מבטא את המשך הקישור התמידי שיש לרבדים התחתונים 

של המציאות אל מקורה ושורשה - בדומה לשרשרת, שבה מחוברות הטבעות זו לזו 

מתחילתה ועד סופה.

עשר הספירות
שלוש הספירות העליונות, השכליות: חכמה, בינה ודעת התבארו לעיל.

שבע הספירות התחתונות, המידות, שייכות לעולם הרגש. אדמו"ר הזקן מתאר אותן 

בחלקו הרביעי של ספר התניא, אגרת הקודש סימן ט"ו:

חסד - החשק הפנימי להשפיע, לתת ולהעניק. רגש זה נובע מן האהבה שיש באדם 

לסובב אותו. השפעת החסד היא לפי ערך הנותן, ואינה מתחשבת ביכולת ההכלה 

של המקבל. מידה זו באה לידי ביטוי באהבת ה' ובחסד עם הבריות.

מדת החסד להשפיע בלי גבול... 

מחמת אהבת ה' ומרוב חפצו לדבקה בו הוא חפץ חסד כדי לדבוק במדותיו

את  המשלים  הצד  את  מבטאת  והיא  שבנפש,  היראה  מקור  היא  הגבורה   - גבורה 

מידת החסד, צד הדין. הגבורה מודדת את הזכות של המקבל ומצמצמת בהתאם 

את השפע של מידת החסד. הגבורה שבקדושה מתגלה במשפט הצדק, ביראת ה' 

ובהתגברות על היצרים והתאוות. 

מדת הגבורה לצמצם מלהשפיע כל כך או שלא להשפיע כלל... 
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להיפרע מן הרשעים ולענשם בעונשי התורה וכן להתגבר על יצרו ולקדש 
את עצמו במותר לו ולעשות גדר וסייג לתורה מפני פחד ה' ויראתו פן יבא 

לידי חטא חס וחלילה

תפארת - היופי של מידת התפארת נוצר מן המיזוג בין הגוונים המנוגדים של החסד 

כוללים  אך  חסד,  מתוך  הנובעים  הרחמים,  רגש  את  יוצר  ביניהן  השילוב  והגבורה. 

התייחסות למציאות שבה נמצא המקבל. 

היבט נוסף של מידה זו הוא היכולת לשבח ולפאר.

ומדת הרחמים לרחם על מי ששייך לשון רחמנות עליו והיא מדה ממוצעת 
בין גבורה לחסד

מפני  כלל,  עליו  רחמנות  לשון  שייך  שלא  למי  גם  לכל,  להשפיע  שהיא 
שאינו חסר כלום ואינו שרוי בצער כלל

ולפי שהיא מדה ממוצעת נקראת תפארת כמו בגדי תפארת על דרך משל 
ונוי. מה  בגוונים הרבה מעורבים בדרך שהוא תפארת  צבוע  בגד  שהוא 

שאין כן בגד הצבוע בגוון אחד לא שייך בו לשון תפארת... 

לפאר את ה' ותורתו בכל מיני פאר ולדבקה בשבחיו בכל בחינות נפשו 
דהיינו בהתבוננות שכלו ומחשבתו גם בדיבורו

ולהוביל את המציאות מתוך עקשנות, עקביות  - הכוח להתגבר על מכשולים  נצח 

המנצח  כמו  וגם  במלחמה,  המנצח  כמו  הנצח.  מידת  של  הכוח  הוא   - והתמדה 

אף  על  ורצונותיו  כוחותיו  את  לבטא  לאדם  מאפשרת  הנצח  מידת  בתזמורת, 

ההתנגדויות והקשיים שבדרך.

לנצח ולעמוד נגד כל מונע ההשפעה והלימוד מבנו מבית ומחוץ...

לעמוד בנצחון נגד כל מונע מעבודת ה' ומלדבקה בו ונגד כל מונע מלהיות 
עליו  דוד המלך  נלחם  ה' אשר  ה' מלא את כל הארץ כמלחמות  כבוד 

השלום

ובעומק  לה',  תודה  אמירת  יש  ההוד  במידת  והביטול.  הווידוי  ההודיה,  כוח   - הוד 

אליו.  וביטול  הוא,  ברוך  הקדוש  של  ובנוכחותו  במגבלותינו  הודאה  קיימת  התודה 

ספירת ההוד נותנת את הכוח לראות את הטוב שבמציאות, ולהאמין שהכול לטובה. 

הענווה והביטול מגלים יופי והוד.

להשתחוות ולהודות לה' אשר מחיה ומהוה את הכל, והכל בטל במציאות 
אצלו וכולא קמיה כלא חשיב ]לעומתו הכול איננו נחשב[ וכאין ואפס ממש 
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ואף שאין אנו משיגים איך הוא הכל אפס ממש קמיה ]לפניו[ אף על פי כן 
מודים אנחנו בהודאה אמיתית שכן הוא באמת לאמיתו

ובכלל זה גם כן להודות לה' על כל הטובות אשר גמלנו ולא להיות כפוי 
ופעולותיו  ומדותיו  שבחיו  כל  על  להודות  זה  ובכלל  וחלילה  חס  טובה 
באצילות ובריאות עליונים ותחתונים שהם משובחים עד אין תכלית ונאים 

וראוים אליו יתברך ויתעלה 

והוא מלשון הוד והדר

יסוד - הכוח המרכז בתוכו את כל השפע שבספירות שלפניו על מנת להוציא אותו 

אל הפועל ולהביא אותו לידי ביטוי במציאות. מידת היסוד מאפשרת את התקשרות 

האדם עם מה שמחוץ לו.

בחינת יסוד היא על דרך משל ההתקשרות שמקשר האב שכלו בשכל בנו 
בשעת למודו עמו באהבה ורצון שרוצה שיבין בנו 

גם אם היה הבן שומע דבורים אלו עצמם מפי אביו שמדבר  זה  ובלעדי 
בעדו ולומד לעצמו לא היה מבין כל כך 

כמו עכשיו שאביו מקשר שכלו אליו ומדבר עמו פנים אל פנים באהבה 
וחשק 

שחושק מאד שיבין בנו 

יוכל  שהבן  גדול  והלימוד  ההשפעה  כך  גדול  והתענוג  מה שהחשק  וכל 
לקבל יותר והאב משפיע יותר 

כי על ידי החשק והתענוג מתרבה ומתגדל שכלו בהרחבת הדעת להשפיע 
וללמד לבנו

היא הקבלה,  כוח שעומד בפני עצמו, תכונתה הבלעדית  איננה  - המלכות  מלכות 

ומממשת  כוחות הנפש, מורידה אותם אל המציאות החיצונית  והיא מנקזת את כל 

אותם. בעבודת ה' ספירת המלכות מביאה אל העבודה בפועל. 

במדת מלכות לקבל עליו עול מלכותו ועבודתו כעבודת כל עבד לאדונו 
באימה וביראה
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פרקים בתניא

"כשמתבונן ומעמיק מאד בגדולת ה' איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולא 
קמיה כלא חשיב"

אדמו"ר הזקן מביא שלוש התבוננויות ביחס שבין הקדוש ברוך הוא לעולם.

ממלא כל עלמין 
– ממלא את כל העולמות. 

העולם מלא אלוקות. כל פרט בעולם הוא גילוי של האור האלוקי שהצטמצם לתוך 

הגדרים המוגבלים של העולם. כשם שהנשמה מחיה את הגוף ופועלת דרכו, מעניקה 

לעין את היכולת לראות ולאוזן את היכולת לשמוע, כך האור הממלא כל עלמין שרוי 

בעולם ומתגלה בו באופנים שונים, מעניק לכוכב את היכולת להאיר ולעץ את הכוח 

לצמוח.

סובב כל עלמין
– סובב את כל העולמות. 

דרגה נעלית יותר באלוקות שאינה מוגבלת כמו העולמות, אלא היא אינסופית. האור 

הסובב כל עלמין אינו מצטמצם למגבלות של העולם ולכן הוא אינו מתגלה בעולם, 

וממשיך  ה' בקיום העולמות, אשר הביא לבריאת העולמות  בו הרצון של  אך מאיר 

לקיים אותם בכל רגע ורגע.

כולא קמיה כלא חשיב 
– לעומתו הכול איננו נחשב.

יחד עם זאת שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם וסובב אותו, האלוקות היא גדולה 

ואינסופית כל כך, עד שאין תואר שיוכל לתאר אותה. ביחס לה' הכול נחשב כאין, והוא 

המציאות הבלעדית.

שאלות לסיכום ולחזרה:
מהן עשר הספירות?  .1

מה היחס בין ספירות ה"שכל" לספירות ה"מידות"?  .2

כיצד התבוננות בגדלות ה' יוצרת רגשי קודש?  .3


