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ִויִתי    ּ ְלֶנְגִדי ָתִמיד 'הּׁשִ

  הקדמה
   : 'ח, ז"מתהילי� ט' נושא השעור שלנו יהיה פסוק ח

  

  : ְלֶנְגִ$י ָתִמיד ִ!י ִמיִמיִני ַ ל ֶא�ֹוט'ה ִ�ִ�יִתי 

  

המילי� . נפתח בו" השולח* ערו("עד כדי כ( ש. 'הפסוק הזה הוא אחד הפסוקי� המכונני� בהוויה של עובד ה

  .ודווקא משו� כ( כדאי להתבונ* מקרוב ולגלות פני� חדשות, ות על פינושגור

מעניי* להתבונ* מקרוב . בדרשתו של רבי זושא מאניפולי" שויתי"י "מיוצגת ע, באותיות התשובה " ש"האות 

'  רמדוע בחר". אחד' אלקינו ה' שמע ישראל ה", פסוק יסודי ביותר', יש פסוק נוס, שמתחיל באות ש. בבחירה זו

  ?"שיויתי"דוקא ב) או המגיד(זושא 

הרב גנזבורג בהתבוננותו בשני הפסוקי� הללו מראה כי האותיות הראשונות , "לחיות במרחב אלקי"בספרו 

נית* לומר ששני . שהוא א, הקרוב ללב, המילה שד מבטאת את חלק הגו, הקדמי. שדוהאחרונות בשניה� ה* 

ומגדלות אותה לבגרות , ות את המודעות הקדמית של הנשמה היהודיתפסוקי� אלו ה� השדיי� הרוחניות המיניק

  .שהיא תוכל בכל עת לחוות את אלקי ישראל האחד שמהווה את העול� ומשגיח עליו תמיד

שמשה רבינו מלמד את ישראל ערב הכניסה ) מלשו* תורה(הוראה , מודעות כללית.  כנגד שד ימי*0"שמע ישראל"

של , זוהי מודעות של יחיד. תפילה הבוקעת ועולה מעומק ליבו של דוד המל(. ד שמאלכנגד ש" ' שיויתי ה. "לאר1

  .שתי המודעיות הללו ה* משלימות זו את זו. בכל בחינה בחיי� הפרטיי� שלו' שמבקש לראות ה, פרט

הוא , ח� עולה מידדו, אחד' ה עולה אלדד. י"פ הסוד לשני השדיי� של עמ"ג� שני הנביאי� אלדד ומידד מקבילי� ע

כוללת " שיויתי"המודעות של . בקדמת המודעות שלנו' כאשר אנו מציבי� את ה) ואד�(' הח* שאנו מוצאי� בעיני ה

יש בה צד ניכר . בחייו הפרטיי� ולהתאחד עמה' קשורה ע� עבודת היחיד לראות את אחדות ה, את שתי המודעיות

  .חר דוקא פסוק זה לאותיות התשובהועל כ* נב, מעבר לעובדה כללית קיימת, של עבודה ותפילה

  

  :בהתבוננות קצרה בפסוק עולות מספר שאלות

 ?מה זה שויתי .1

 ?"עמי"בנגוד ל, "לנגדי"מה באה לדייק המילה  .2

 .שהרי לכאורה זה מוב* מאליו, "תמיד"מה באה לחדד המילה  .3

 ?תמיד' כיצד נית* לשוות ה .4

 ?הא� זה פסוק של יראה או של אהבה .5

  

  

  

  

  



  'שיויתי הוי
  

  :שני מובני�" שיויתי"מילה ל

  . 'אני תמיד רואה לנגד את עיני את ה. תארתי לעצמי , דימיתי, ראיתי  .א

ה* ולאו , לנגדי ואני רואה בעי* האמונה שבלב שהכל מאתו יתבר(' מתו( זה שה. שיויתי מלשו* השתוות  .ב

 .ג� מה שנראה ברגע הראשו* כרע. הכל טוב . שווי* אצלי

  

   דימיתי-הפירוש הראשון 
. וזוהי ההלכה הראשונה בשולח* ערו(, � ממורה נבוכי�"א את לשונו של הרמב"בתחילת השולח* ערו( מביא הרמ

  .בעצ� באות לקיי� הלכה זו) קבלה וחסידות(כל התורה שבנגלה וכל התורה שבנסתר 

  

  ע אורח חיי� סימ� א"שו

פ לא יאחר זמ* התפלה "ה ועכהג: יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר) א (
   :שהצבור מתפללי* 

לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקי� אשר הולכי� לפני האלהי� כי אי* ישיבת '  שויתי ה
האד� ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מל( גדול ולא דבורו 

ש כשישי� האד� אל לבו שהמל( "שי ביתו וקרוביו כדבורו במושב המל( כוהרחבת פיו כרצונו והוא ע� אנ
ה אשר מלא כל האר1 כבודו עומד עליו ורואה במעשיו כמו שנאמר א� יסתר איש במסתרי� "הגדול הקב

ג "מורה נבוכי� ח(ת ובושתו ממנו תמיד "מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי' ואני לא אראנו נא� ה
ת ג� בהצנע לכת ובשכבו על משכבו ידע לפני "יתבייש מפני בני אד� המלעיגי� עליו בעבודת השיולא ) ב"נ' פ

  :מי הוא שוכב ומיד שיעור משנתו יקו� בזריזות לעבודת בוראו יתבר( ויתעלה 

  

ופותח ', א נות* את הל( המחשבה הנכו* לעובד ה"הרמ. האד� נדרש להתגברות ,כבר ע� תחילת הבקר, ראשית הכל

והוא אינו אד� פרטי אלא עבדו ושליחו של , מתחילה כאשר מבי* שמל( גדול עומד עליו' כל עבודת ה". 'יויתי הש"ב

. ומכא* ואיל( כל ההשתלשלות של היו� אמורה להתפתח מתו( תודעה זאת, "ואני נבראתי לשמש את קוני. "המל(

  ... ודוומלוא כל האר1 כב, ולא זאת בלבד אלא שהמל( ג� משגיח ועוקב וצופה

  . שמעוררת לחריצות ותשומת לב בכל ההתהלכות בעול�' תודעה של דריכות ויראת ה

  : א ושואל"מוסי, האדמור על דברי הרמ, בשולח* ערו( האדמור הזק*

וג� ישוב בתשובה שלימה על כל . יעמיק הרבה בעני* זה עד שיגיע אליו, וא� לא יגיע אליו מיד היראה "

  ".עוונותיו היו מבדילי�:"כמו שכתוב , גיע אליו היראהעוונותיו שה� המונעי� מה

  . וישוב� יעמיק: לאדמור הזק* יש שתי עיצות למי שלא מגיעה ללבו היראה

מידה של מודעות לנוכחות אלקית וחיבור אליה שמשיגי� . יראה היא סוג של אוצר. היראה היא לא מובנת מאליה

תשובה (וכ* עבודה של תשובה , ובנוכחותו' בגדלות ה) תשובה עילאה(העבודה היא עבודה של התבוננות . אחרי עבודה

' עוט, את עצמו בקליפות והמודעות שלו לה', אד� שמכור לעצמו ולהרגליו ושקוע בחייו בנגוד לרצו* ה). תתאה

ולכ* צרי( לעשות תשובה , העני* האלקי לא מצליח לחדור מבעד לשומני� שלו. נעשית מגושמת ומרובת מסכי�

  .וד הרבה על התנקות וזכו( הנפשולעב

כנראה שאני מאד רחוקה , א� אני לא בשיוויתי ובחריצות ובדיוק הנגזרי� מכ(: אפשר לומר זאת ג� בדר( אחרת

התקו* הוא מתו( בחינת היחס . בדברי� קטני� וגדולי�. לתק*. ועלי לעשות תשובה, ועדיי* מכורה לארציות שבי

אני נבראתי לשמש את "את התגובות שלי למציאות ולמצוות מתו( ההבנה שהא� אני גוזרת . שלי למציאות שלי



ההתבוננות באמונת היסוד . או שאני מתנהלת מתו( הרצו* לשלוט ולשרוד בכוחות עצמי, ושמל( גדול ניצב עלי" קוני

  . שלי תשפיע על שינוי המעשי� והמידות

כ( הדבר , יתבר(' יעמיק בדעתו ויתבונ* בגדלות הככל ש. ההתבוננות שהאדמור הזק* דיבר עליה קשורה ע� האמונה

  .יחדור יותר לתודעה ויפזר את ענני השכחה

ועל כ* הכל , הוא מקור החיי� וחי העולמי� והכל ממנו יתבר(' האמונה שה. זה ג� להאמי* בטובו' אמונה בה

  .היא המולידה בנפש את מידת ההשתוות, לטובה

   השתוות–הפרוש השני 
  : ט מהי מידת ההשתוות "סיר הבעשש מ"בצוואת הריב

  רבי ישראל בעל ש� טוב  � ש "ספר צוואת הריב

בכל דבר המאורע הכל שוה אצלו בי* בעני* שמשבחי* אותו , שויתי לשו* השתוות, לנגדי תמיד' שויתי ה. ב
י� בני אד� או מבזי* אותו וכ* בכל שאר דברי� וכ* בכל האכילות בי* שאוכל מעדני� בי* שאוכל שאר דבר

וכל דבר שיארע לו יאמר הלא זה מאתו יתבר( וא� , ר ממנו מכל וכל"הכל ישוה בעיניו כיו* שהוסר היצה
  :וכל כוונתו לש� שמי� אבל מצד עצמו אי* חילוק וזה מדרגה גדולה מאד' בעיני( הגו* וכו

  

.  המאמי* באמתוכיצד היא משפיעה על', בספר התניא מצייר האדמור הזק* כיצד נראית האמונה האמיתית בה

המאמי* לא יחוש משו� יסורי* . האמונה היא שאי* רע יורד מלמעלה והכל טוב רק שאינו מושג לגודלו ורוב טובו

. 'אחדות ע� ה". אחד"זוהי מידת ההשתוות מצב נפשי של . ה* ולאו שוי* אצלו בהשואה אמיתיתבכל ענייניו , בעול�

  . מגיע להשתוות, ונזכר בטובו' ניו את ה משווה לנגד את עי–מתו( שווה , האד� המאמי*

  

   פרק יא � אגרת הקודש �ספר התניא 

ראשית חכמה והיא חכמתו שאינה ' רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית דהיינו שהבריאה יש מאי* הנק
המחיה ' מושגת לשו� נברא הבריאה הזאת היא בכל עת ורגע שמתהוי� כל הברואי� יש מאי* מחכמתו ית

תבונ* האד� בעומק הבנתו ויצייר בדעתו הווייתו מאי* בכל רגע ורגע ממש האי( יעלה על דעתו את הכל וכשי
כי רע לו או שו� יסורי� מבני חיי ומזוני או שארי יסורי* בעול� הרי האי* שהיא חכמתו יתבר( הוא מקור 

או יסורי� אבל ב רק מפני שאינו מושג לכ* נדמה לו רע "החיי� והטוב והעונג והוא העד* שלמעלה מעוה
באמת אי* רע יורד מלמעלה והכל טוב רק שאינו מושג לגודלו ורב טובו וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא 

כ עוז וחדוה במקומו הואיל והוא רק טוב כל "ובאור פני מל( חיי� וע' האד� להאמי* דלית אתר פנוי מיני
המחיה ומטיב עמו בכל ' מש באמונתו בהכ ראשית הכל שישמח האד� ויגל בכל עת ושעה ויחיה מ"היו� וע

ו "רגע ומי שמתעצב ומתאונ* מראה בעצמו שיש לו מעט רע ויסורי* וחסר לו איזה טובה והרי זה ככופר ח
אבל המאמי* לא יחוש משו� יסורי* בעול� ובכל עניני . כ הרחיקו מדת העצבות במאד חכמי האמת"וע

 שאי* שוי* לו מראה בעצמו שהוא מערב רב דלגרמייהו  ומיהעול� ה* ולאו שוי* אצלו בהשוואה אמיתית
  ...ע"ג בשביל אהבתו א"ולחיות בחיי עו' ע לצאת מתחת יד ה"עבדי* ואוהב א

  

באמונה . אברה� אבינו עמד בכל הנסיונות וקיבל כל מצב וכל הוראה בהשתוות. אחדנאמר על אברה� אבינו שהיה 

מבטא אברה� , חסרו* הב*, בנסיו* הקשה ביותר שלו. צרי( להיותועל כ* זה מה ש' שלימה שזה הטוב וזה רצו* ה

  " .ה* לי לא נתתה זרע" :את מידת ההשתוות שלו, בדר( רמז

  

  בראשית פרק טו 

ֵ ה ֶאל :ְבָר� ַ ַ�ֲחֶזה ֵלאֹמר :ל ִ?יָרא :ְבָר� <ֹנִכי ָמֵג* ָל= ְ>ָכְר; ַהְר' ה:ַחר ַהְ$ָבִרי� ָהֵא8ֶה ָהָיה ְדַבר ) א(
  :ְמֹאד

  : ַמה ִ?ֶ?* ִלי ְו<ֹנִכי הֹוֵל= ֲעִריִרי �ֶב* ֶמֶ�ק ֵ יִתי ה�א ַ$ֶ�ֶ>ק ֱאִליֶעֶזר'הַוAֹאֶמר :ְבָר� ֲאֹדָני ) ב(

  : ְוִהCֵה ֶב* ֵ יִתי יֹוֵר� ֹאִתיֵה� ִלי �א ָנַתָ�ה ָזַרעַוAֹאֶמר :ְבָר� ) ג(

  



איזה תועלת יש לי בכל אשר תת* לי א� את הכל יירש ב* . 'טענה כלפי הפ פשט פסוקי� אלו מבטאי� תלונה ו"ע

  ? משק ביתי ואני ערירי

הה* : כלומר . ֵה� ִלי �אאברה� אומר . א� מדייקי� בהתנסחות של אברה� נכרת מידת ההשתוות שלו, בפנימיות

וההשתוות המוחלטת ' האמונה בהמתו( . זאת נקודת המוצא של תפילתי. אני מקבל את שניה�, והלא ה� שווי� לי

  .ָנַתָ�ה ָזַרעיהיה ג� 

.  תפילה0מצד שני,  השתוות0 מצד אחד. 'יש כא* נשיאת הפכי� שנושא אברה� אבינו ובה טמונה ההוראה לעבודת ה

  ?לכאורה איזה מקו� יש לתפילה כאשר יש בנפש השתוות

ה "כלומר הקב. ה לתפילת� של צדיקי�"הקבל שהתאווה "ומסירי� חז. ה עשה שכל האמהות שלנו היו עקרות"הקב

  . על חסרו* השכינה. ה בעצמו"התפילה היא על הקב. בורא את החסרו* על מנת שנתפלל

ועל כ* עלי להרבות בתחנוני� , וענ, הנשמות שקשורות אלי ייגדע, תתמעט' דמותו של ה, א� לא יהיו לי ילדי�

א� לא יהיו לי ". וא� אי* מתה אנכי:" יה של רחל אמנו כ( מפרשי� את דבר. ימלא את החסרו*, שלמענו יתבר(

רק הבני� ה� מה שמשמר את הנצחיות . הקיו� שלי יהיה חול, וכל הרוח שלי והפנימיות ימותו. אני אמות, בני�

  . וההמשכיות

ממקו� שמכוו* לתכלית בריאת . ה אוהב את תפילת� של הצדיקי� כיו* שה� מתפללי� ממקו� מאד מיוחד"הקב

. ומתו( כ( מושכי� את אור הרחמי� ואת אור אינסו, שלפני הבריאה להתממש ולהתגש� פה בעול�, למותהעו

מתו( .כל חסרו* רק מעמיק את הדעת והחיבור . ' הדעת המיוחדת של הצדיקי� יוצרת חיבור וזיווג ע� ה

  .נולדות תולדות חדשות בעול� ומגיע שפע וברכה מיוחדת' ההתייחדות ע� ה

  

  ה ויעתר " פרשת תולדות ד�חנה אפרי� ספר דגל מ

יש בזה דברי� עמוקי� על דר( שאמר , ותהר רבקה אשתו' ויעתר לו ה' לנוכח אשתו וגו' ויעתר יצחק לה
ה כי כל הדברי� ה� באי� מהשכינה כביכול וכל החסרונות שיש לאד� יבי* שה� חסרו* "ע זללה"ז נ"אא

ר עינינו בזה העני* בהרחבת הדעת לכ* כל התפלות צרי( השכינה כביכול ברו( הוא וברו( שמו כמו שהאי
להתפלל שתתמלא חסרו* השכינה כביכול וממילא יתוק* חסרונו וזהו צדיקייא אינו* שלוחי דמטרוניתא כי 
הצדיקי� על ידי חסרונ� מביני� שיש חסרו* בשכינה דוגמת חסרונ� ומיחדי� אותה ביחוד גמור והוא גלוי 

  ..'והאד� ידע וגו) 'א', בראשית ד(ת ולכ* נקרא זיווג בש� דעת כמו כי כל הזיווגי� ה� בדע

  

    הלכות מילה הלכה ה�ליקוטי הלכות 

ִ!י ִעDַר ְ�ֵלמ�ת ַהְ?ִפ8ָה ה�א ַרק ְ!ֶ�ִ�ְסַ?ְ!ִלי* ַעל , ֲאָבל ִעDַר ַהְ?ִפ8ָה ָצִרי= ֶ�ִ?ְהֶיה ֶ ֱאֶמת ִ ְ�ִביל ַ?ְכִלית ַהCְִצִחי
ְוֵכ* ָ!ת�ב , ִ!ְבָיכֹול, ְוֶזה ְ ִחיַנת ַמה Eִֶאיָתא ֶ�ִעDַר ַהְ?ִפ8ָה ָצִרי= ֶ�ִ?ְהֶיה ִ ְ�ִביל ֶחְסרֹו* ַהEְִכיָנה. ל"ַ?ְכִלית ְוַכCַַה

. 'ת ְלַסְלָ?ֵאי ְו:ְנֵחי ְ ַכָ�ָתא ְ$ָרִקיַע ְוכ�ְוַ�ְקִלי, ַעל ַמה Eֶ<ְמר� ַר ֹוֵתינ� ִזְכרֹוָנ� ִלְבָרָכה' ְלַהְמִ�י= ָ�לֹו�'ְ ַה?ֹוָרה 
ְוֶזה� ְ ַעְצמֹו ַמה ְ$ִאיָתא ֶ�ִעDַר ַהְ?ִפ8ָה ִיְהֶיה . 'ֶ�ִעDַר ַהְ?ִפ8ָה ִיְהֶיה ְלֹצֶר= ַהCְָ�ָמה ֲאִפ�8 ְרָפֵאנ� �ָבֵר= ָעֵלינ� ְוכ�

Cַ!ַ ִכיָנהEְִכיָנהִ!י , ל"ַעל ֶחְסרֹו* ַהEְָ�ָמה ֵה� ֶחְסרֹו* ַהCְִכיָנה, ָ!ל ַהֶחְסרֹונֹות ֶ�ל ַהEְָ�ָמה ִהוא ֵחֶלק ַהCְי ַה!ִ ,
ַוֲעִ�יר�ת ְ!גֹו* ְ!ֶ�ִ�ְת8ֵFַל ַעל Fְַרָנָסה , ל ֶ�ִעDַר ַהְ?ִפ8ָה ָצִרי= ֶ�ִ?ְהֶיה ִ ְ�ִביל ַהַ?ְכִלית"ַהְינ� ַ!Aָ!ַ ,Cַד�ַע, ִ!ְבָיכֹול

 ְיֵדי ֶזה ִויַתDֵ* ְוGא ְיַקְלֵקל ַחס 0ִיְתָ ַר= ִיֵ?* לֹו Fְַרָנָסה אֹו ֲעִ�יר�ת ְ ֶזה ָהֹאֶפ* Aֵ�ֶיִטיב ַמֲעָ>יו ַעל ' ִיְת8ֵFַל ֶ�ה
�ַב�Dֵ �ִמְת8ֵFַל ְוַכCַ,  ְיֵדי ֶזה0ְוָ�לֹו� ַעל ְEֶ ל"ְוֵכ* ְ ָכל ַמה.  

  

  "הלל"ראשי תיבות , "אני" סופי תיבות – �אֵה� ִלי 

כמו שהיא , נשמת הלל. כתוב בספרי הקבלה שהלל הוא גלגול של אברה� אבינו ושמאי הוא גלגול של יצחק אבינו

התבוננות זו תגלה . ת הלל" ר– ֵה� ִלי �אמתבטאת ברמז בשלש המילי� שאומר אברה� , מושרשת באברה� אבינו

  . הגה אצל הלל שעליה� מרחפת מידת ההשתוות של אברה� אבינובפנינו מידות ודרכי הנ



מידה זו מזכירה את יחסו של . כתוב שהלל היה הענו מכל התנאי�". לעול� יהיה אד� ענוות* כהלל "–ענוה  •

ולתת בחסד גדול ג� למי , הענווה של שניה� אפשרה לה� לקרב רחוקי�". ואנכי עפר ואפר"אברה� לעצמו 

 . (שלא נראה ראוי לכ

אמרה שכביכול סותרת את הענוה .  ידועה אמרתו של הלל משמחת בית השואבה– " הכל כא*0א� אני כא*"

הוא אומר "אני"כאשר הלל אומר . דוקא מבטא את שיא הענוה שלו" אני"ההסבר לכ( הוא שהביטוי . שציינו

אינו מתכוו* לאני הפרטי הוא אינו מייחס מילה זאת לעצמו ו. זאת מתו( ביטול גמור לשכינה שמתגלה דרכו

בדומה לכ( ג� רבי נחמ* היה מדבר על עצמו בלי שזה יהיה נוגע לישות עצמו . אלא לשכינה שמתגלה דרכו, שלו

  .כיו* שבעצ� זה שבח לשכינה, מכיו* שכ( ששלימות הענווה היא שאד� יכול לשבח את עצמו. כלל

ל על עבודת הגיור של הלל מעלי� "יפורי חזס.  בדומה לאברה� אבינו הלל עסק רבות בגיור–הלל מגייר  •

 . קושיות רבות על האופ* בו היה הלל מגייר

  

  א /תלמוד בבלי מסכת שבת ד& לא

תנו רבנ* מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו כמה תורות יש לכ� אמר לו שתי� תורה שבכתב ותורה 
רני על מנת שתלמדני תורה שבכתב גער בו שבעל פה אמר לו שבכתב אני מאמינ( ושבעל פה איני מאמינ( גיי

   ...גייריה 0  בא לפני הלל .והוציאו בנזיפה

שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל 
ל התורה אחת דחפו באמת הבני* שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעל( סני לחבר( לא תעביד זו היא כ

  :כולה ואיד( פירושה הוא זיל גמור

שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ושמע קול סופר שהיה אומר ואלה הבגדי� אשר יעשו 
חוש* ואפוד אמר הללו למי אמרו לו לכה* גדול אמר אותו נכרי בעצמו אל( ואתגייר בשביל שישימוני כה* 

  0  על מנת שתשימני כה* גדול דחפו באמת הבני* שבידו בא לפני הללגדול בא לפני שמאי אמר ליה גיירני 
 הל( וקרא כיו* . אמר לו כלו� מעמידי* מל( אלא מי שיודע טכסיסי מלכות ל( למוד טכסיסי מלכות.גייריה

 נשא אותו גר קל .שהגיע והזר הקרב יומת אמר ליה מקרא זה על מי נאמר אמר לו אפילו על דוד מל( ישראל
עצמו ומה ישראל שנקראו בני� למקו� ומתו( אהבה שאהב� קרא לה� בני בכורי ישראל כתיב וחומר ב

עליה� והזר הקרב יומת גר הקל שבא במקלו ובתרמילו על אחת כמה וכמה בא לפני שמאי אמר לו כלו� 
ו ל( ראוי אני להיות כה* גדול והלא כתיב בתורה והזר הקרב יומת בא לפני הלל אמר לו ענוות* הלל ינוח

  .ברכות על ראש( שהקרבתני תחת כנפי השכינה

  

מצב ההשתוות אצל הלל בא משורש נשמתו כמו שהיא מושרשת אצל אברה� אבינו ועל כ* הוא מסוגל לקבל גרי� 

. המהווה את כל המציאות, הלל כל הזמ* מחובר לכח האלקי המרח, מעל לזמ* ולמקו� . יותר בקלות מאשר שמאי

שמאי מחובר יותר למציאות ולהעל� שישנו . ציאל הטמו* בכל אחד בלי קשר לזמ* ולמקו�ועל כ* רואה את הפוטנ

  . ואינו ער לרובד של העל� שאינו במציאות ועל כ* דוחה את הגויי� ואת גסי הרוח, במציאות

אברה� אבינו והלל הזק* " . מי ית* טהור מטמא"כתוב . ה� תולדות חדשות של טהור מטמא. גרי� ה� בני�

  .ולעזור לפוטנציאל הזה להתממש, לי� לראות ב* אד� בפוטנציאל הכי גבוה שלומסוג

מידת . ברא את כל� בצלמו ושהפוטנציאל האלקי טמו* בכל אחד' בזכות האמונה בכ( שה. זה בזכות החסד והענוה

רי( לדחות  אי* מישהו שצ0"לא ידח ממנו נדח. "ועל כ* כל� טובי� וראויי�', כל� מאת ה',  כל� של ה0ההשתוות

ומכל מקו� . כי בעצ� הכל מאתו יתבר(, ג� אד� שהגיע למקו� הכי נמו( יכול להתחזק. אי* מצב שלא ייתכ*. אותו

  .'אפשר להוולד ולצמוח מחדש באור ה

מכיו* שזוכר את חולשותיו . אינו מקפיד א, פע� על א, אחד, שבענוונותו הרבה יודע שג� הוא מועד לנפילה, הלל

כ( מסביר האדמור הזק* באגרת התשובה את הפסוק . ס על א, אחד על א, שדרכו אינה שלימהאינו כוע, שלו

  . יכול לקבל בהשתוות אנשי� אחרי�, אד� שיודע את חסרונותיו תמיד". וחטאתי לנגדי תמיד"

  



  

  תמיד" שיויתי"הדרך לשמר את 
  : בחסידות קושרי� את שני הפסוקי� , בהמש( לדברי� אלו

   ֶנְגִ$י ָתִמיד ְל'הִ�ִ�יִתי 

   'ה,תהילי� פרק נאע� הפסוק ב

   :ִ!י ְפָ�ַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחHָאִתי ֶנְגִ$י ָתִמיד

   

אלו ה* שתי . על שער היראה מדבר על הקשר בי* הפסוקי� הללו" מבחר שערי התבוננות "הרב גנזבורג בספרו 

  . מודעויות שצריכות ללכת כל הזמ* ע� האד�

  תמיד = 'הוי + טאתיח: והרמז בגימטריה

והמודעות לחטא מעוררת את הרצו* ,  מגבירה את מודעות החטא והרצו* לשוב בתשובה ולתק*0'המודעות לה

  .השילוב של בטול ושפלות שמהווי� יחד את האד� התוק*. 'להתקרב לה

  . תמיד של בקר ושל בי* הערביי�. בכל יו� ישנ� שני תמידי�

  )ביטול, מודעות משה. ( והכל של� וחדש ושוה בטובו  כאשר האד� ק� בבקר0תמיד של בקר  .א

  )שפלות , מודעות דוד. ( בצאת היו� מודע האד� לחטאיו ולפגמיו–תמיד של בי* הערביי�   .ב

  

  ?מה באה לדייק המילה לנגדי 

 .אני עומד כמו עבד בפני מלכו. יש עי* צופיה שמשגיחה עלי. הוא מל( גדול וניצב מולי' ה. תחושה של יראה •

וג� א� אני . בהשגחה פרטית מלווה אותי ומותא� בדיוק אלי. הוא כמו עזר כנגדי' ה. ה של אהבהתחוש •

  .מבקש לרומ� אותי למקו� גבוה וקרוב יותר אליו' זה רק כנגד האני הנמו( שלי וה, חווה אותו שהוא כנגדי

  סיכום
, ככל שב* אד� יותר בהשתוות. יתיההשתוות מתאפשרת מתו( החיבור ע� האי* האמ". אי*" סופי תיבות –ה* לי לא 

 .ומש� הוא ממשי( שפע לעולמות כל�, הוא נמצא יותר מקושר ע� האור האלקי שלפני הצמצו�


