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 רמח"ל, מסילת ישרים, פרק א' .1

יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך 
שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא, 
שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל 

העידונים שיכולים להמצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת 
לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זכרונם לברכה 

  )אבות ד(: העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא

 בלבבי משכן אבנה אות י' .2

אם בשעה שאדם בירר לעצמו זאת שתכלית חייו היא ה"קרבת אלקים לי טוב" נראה לו מחשבתו מהרהרת, 

ורה, ידע שבכדי להיות דבוק בבורא ית"ש, צריך להיות פרוש כמשה רע"ה ולהתנתק מכל עניני עוה"ז התנתקות גמ

 שמחשבה זו היא מפרי עצתו של היצה"ר שרוצה להרחיק את האדם מן האמת מן הבורא ית"ש...

אי אפשר שלא ישתנו האמצעים המגיעים אותם אל התכלית, כל אחד לפי ענינו.  וכבר יכול להיות חסיד גמור, איש 

ל זאת בתנאי שכל מעשיו לש"ש שמפני צורכו הוא בעל מלאכה פחותה, כמו מי שלא יפסוק מפיו הלימוד"... כ

באמת, והוא עוסק בתורה כפי כוחותיו וזמנו, וכל מלאכתו אינה אלא באופן המוכרח לגמרי, וגם זאת לש"ש.  מ"מ 

 למדנו שכל אדם יכול להיות דבוק בבורא ית"ש ואין זה שייך ליחידים שפרושים מכל עניני העולם.  

הר' שמשון דוד פנקס, נפש שמשון, סדור התפיל .3  

 

... התפילה המיוחדת המתרכזת בנקודה זו של קישור בין שמים לארץ, היא קדושה.  רמז לכך, שכאשר 

כדי לקשר שמים וארץ.  זוהי עצם מהות תפילת  –אומרים "קדוש קדוש קדוש" קופצים מהמקום 

 קדושה...

המושג של קדושה מכוון כלפי הקב"ה כי הוא המופרש מהכל. אדם נמצא בעוה"ז, ובתור שכזה הוא 

הוא פורש מענייני העוה"ז ומקדש  –חומרי, גשמי.  אבל האדם הקדוש מתרומם מעל כל חיי המעשה 

חיבור שמים וארץ.   –את השי"ת.  משמעות הדבר היא   

 

 ויקרא רבה לה:ז –  .4

ֹּא ִנְבָרא ל ֹּא ַלע  ׂשֹות נֹוַח לֹו שֶׁ ל  ַהָלֵמד שֶׁ

 

5. Aggadah, p.211 

The only thing which the physical world has which is lacking in the higher realms is the ability to 

perform physical mitzvos.  This takes spirituality and injects it into a medium which is ostensibly 

antithetical to any spiritual state.  The ultimate triumph of human endeavor is to take Hashem’s 

world and use it to elevate physical living.  If not for this possibility, entering the physical world 

could only be viewed as a terrible setback for the soul.   



 ר' שמשון דוד פנקס, סדור התפילה, דף תכח .6

לאמיתו של דבר אנו נמצאים במדרגה גבוהה יותר ממלאכים.  אמנם "נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים 

אותו בשמי מרום," "נקדישך ונעריצך כנועם שיח שרפי קודש", אבל את מה שהם עושים אנו עושים הרבה יותר 

"מלוא כל  –מקדישים אותו כאן יפה.  המלאכים מקדישים אותו שם בשמים וזה עדיין לא חידוש גדול, אבל אנחנו 

 הארץ כבודו"

היתה מידתו של יוסף הצדיק.  'צדיק' הוא מי שחי באופן כזה שכל  –לקשר שמים וארץ  –מידה זו 

מאווייו, רצונותיו ותשוקותיו בנויים על ההרגשה שהקב"ה נמצא אתו כל הזמן.  "יוסף הצדיק" היה 

שמקשר שמים וארץ בעומדו בקודש הקדשים בבית  התגלמות של מידת "היסוד", שהרי אינו דומה מי

 המקדש, לבין מי שמקשר שמים וארץ בהיותו שקוע בערוות מצרים, כמו יוסף.

 

 דברים ד:ד .7

ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום   

 ישמח משה, נצבים א׳:ה׳ .8

 
כולכם היום כי הדביקות בה' הוא חיים אמיתי חייםאז ואתם הדבקים בה' אלקיכם   

 

 בלבבי משכן אבנה אות י"ב .9

על האדם להבין שכל חיותו תלויה בכך, שלנגד עיניו יעמוד תחילה הידיעה הפשוטה, שתכלית חייו הוא להיות 

 קרוב לבורא עולם. שהידיעה הזו לא תהיה ידיעה בעלמא אלא שיבין שכל חיותו תלויה בידיעה זו.  

 בלבבי משכן אבנה אות י"ד .10

בשכלנו בירור גמור, שיהיה ברור לנו בירור גמור ממש שזה כל מהות החיים קרבת  ... תחילה נברר את הדברים

ה' ודבקות בה', וזולת זה תו לא.  וכל מעשי האדם הן הגשמיים הן הרוחניים הם אינם אלא כלי לדבק את האדם 

 בקונו...

ולדבקה בו -ספורנו דברים יא:כב  .11  

ל דרכיך דעהושיהיו כל מעשיכם מכוונים לעשות רצונו כאמרו בכ   

 

 נתיב התורה, פרשת קדשים, דף סב  .12

ויסוד דבריו הם כמו שבארנו לעיל במאמר "קדושים תהיו", שמטרת מצווה זו היא שירגישו ישראל שהם מתייחדים  

 לשם ה' ושייכים לו, וכל מטרתם ושאיפתם היא קיום רצונו.  

 

 

 



13. The Six Constant Mitzvos, p.26 

However, the Vilna Gaon, quoted by his brother, taught that the number 613 cannot mean that those 

are the only acts that the Torah either requires or forbids.  From the beginning of the Torah until Parshas 

Bo – a total of sixty-one chapters – there are only three commandments.  In addition, there are many 

other chapters that contain no commandments.  It is illogical to say that so much of the Torah is without 

any expression of G-d’s will. 

Rather, the Gaon explains, the 613 commandments are like the roots of a tree.  From the roots grows 

the trunk, from which grow branches, twigs, leaves and fruits.  So too, every word of the Torah is an 

expression of G-d’s will, so that “everyone with a discerning eye and an understanding heart” can obey 

G-d’s will constantly at every moment.  Thus, every activity in life should be an emanation of G-d’s will, 

even though it is not technically one of the 613 commandments.   

 שפתי חיים, מדות ועבודת ה' .14

מיד," להרגיש יתירה מזו, כל מעשה המצוות ולימוד התורה מטרתם להחדיר בלב האדם "שויתי ה' לנגדי ת

שתמיד הוא עומד לפני ה'.  נרחיב את הדברים:  תכלית עסק כל המצוות היא להביא את האדם לכך שירגיש 

שכל פרט במעשה המצוות, ואפילו כל תנועה שאדם עושה בינו לבין עצמו, יש להם חשיבות כי הוא עושה 

 אותם לפני הקב"ה, ובגלל חשיבותם יש להם גדרים והלכות וכוונות איך לעשותם כדבעי.

 

 

 


