
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גפרק ל" סוףועד  ל"אהשבוע לומדים מאמצע פרק 

 יציאה מהשבי –)מהאמצע(  ל"אפרק 

הוסבר כי את העצבות יש להפוך למרירות, לאחר בתחילת הפרק 
מכן יש לשמוח על כך שבכל מצווה מוציאים את הנפש האלוקית 

 מהגלות.

 ומסביר כי עבודת האדם כל ימיו צריכה להיות מתוך שמחה. כמשל
בן של מלך שהיה בשבי והוכרח לעבוד בעבודות קשות וכעת יצא 

לחופשי ונפגש שוב עם אביו, כך כל מצווה מוציאה את הנפש 
האלוקית מהשבי ומפגישה אותה עם הבורא. והגם שהגוף עדיין 

נשאר גוף, את הנפש הבהמית הבינוני לא שינה במהות שלה, 
השמחה על 'שחרור'  ולכאורה עדיין יש לו סיבה להיות בעצבות, אך

הנפש האלוקית מהשבי, גוברת על העצבות מכך שעדיין יש לו נפש 
בהמית 'משוקצת ומתועבת'. כך גם היה ביציאת מצרים, המצרים, 
המסמלים את הרע, לא התבטלו, אלא רדפו אחרי עם ישראל, כפי 
שהנפש הבהמית ממשיכה 'לרדוף' אחר האדם )בשונה מהגאולה 

סה' נברח, כיוון שלא יהיה יותר 'רע' לברוח העתידה אז 'לא במנו
ממנו(. וגם על כך יכול האדם לנחם את עצמו בכך שזה שהנפש 

הבהמית רחוקה מהבורא, זה לא באשמתו, זה מצב נתון שהבורא 
קבע אותו. זה חלק מהתכנית, הנשמה יורדת למטה לתוך גוף ונפש 

לצורך עליה. בהמית 'נמוכים', על מנת שתהיה להם עליה, זוהי ירידה 
ומזה עצמו שמקיים תכלית זו יכול להיות בשמחה, ולכן יתמסר 

האדם לקיום תורה ומצוות במחשבה, דיבור ומעשה ועל ידי כך יפעל 
  עליה גם בנפש הבהמית. 

 אהבת ישראל –פרק ל"ב 

לאחר שהוסבר בפרק הקודם כי ניתן לשמוח את שמחת הנפש 
שתנתה, יוסבר כי זוהי האלוקית, אף על פי שהנפש הבהמית טרם ה

הדרך הקלה והישרה לקיים את מצוות 'ואהבת לרעך כמוך'. הקושי 
בקיום מצווה זו נובע מהגוף והנפש הבהמית. מצד הנפש הבהמית לא 
ניתן לאהוב מישהו אחר כפי שאנו אוהבים את עצמנו. אהבה אמיתית 

יכולה להיות רק מצד הנפש האלוקית, כיוון שמצד הנפש האלוקית 
לדעת מי בדרגה נעלית יותר, ובעומק יותר מצד הנפש האלוקית  אין

כולנו מאוחדים. רק הגופים מחולקים. לכן, כאשר הגוף עיקר והנפש 
טפלה אין אהבת ישראל אמיתית, ורק כאשר הנפש עיקר והגוף טפל 
ניתן לקיים מצוות 'ואהבת לרעך כמוך'. ולכן מצווה זו היא כל התורה 

כולה הוא להגביה ולהעלות את הנפש מעל  כולה, כי עניין התורה
הגוף. עניין נוסף הוא שעל ידי התורה ממשיכים אור אינסוף בכנסת 

 ישראל, וכדי שאור אינסוף ישרה יש צורך באחדות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ומה שנאמר בגמרא כי על פי תורה יש לשנוא חבר שחטא, המדובר 
קיים בו מצוות שם על מי שבאותה דרגה כמוהו בעבודת השם וכבר 

הוכח תוכיח את עמיתך, וזה לא השפיע עליו לחזור תשובה. אך בכל 
מצב אחר יש להרבות באהבה, וגם אם לא יראה מכך תוצאות, לא 

 יפסיד, כיוון שאת השכר על מצוות אהבת ישראל מקבל בכל מקרה.

ובאמת גם מי שצריך לשנוא אותו על החטאים, צריך גם לאהוב אותו 
לרע שבו ואהבה לטוב שבו. וזה שהרע שבו מודגש  במקביל. שנאה

יותר צריך לעורר בנו רחמים עליו, ורחמים אלו יבטלו את השנאה 
 ויעוררו אהבה גדולה יותר אליו.

 שמחה עצמית – גפרק ל"

עצה נוספת לזיכוך הנפש היא התבוננות באחדות השם. התבוננות 
א 'שינתה בכך שהקב"ה נמצא בכל מקום כל הזמן, בריאת העולם ל

אותו' והוא נשאר כשהיה קודם בריאת העולם. הנבראים לא 'תופסים 
מקום' אצלו, כשם שאצל אדם אותיות הדיבור אינן תופסות מקום 
ביחס לנפש עצמה. המסקנה מהתבוננות זו היא שהקב"ה נמצא 

בעולם הזה ממש וקרוב לאדם )וללא ההתבוננות עלול לחשוב כי 
בעולם הבא(.  כשאדם מעמיק ומתבונן הקב"ה רחוק ממנו ונמצא רק 

בכך הוא ישמח מאוד מכך שהקב"ה קרוב אליו ממש, כמו שמחת 
אדם שפל מכך שמלך בשר ודם מוכן לבוא ולגור איתו בביתו. באמונה 

זו שהבורא נמצא בכל מקום כל הזמן, והעולם הגשמי הוא 'דירתו' 
)על כך הסבר נרחב בפרקים הבאים(, צריך האדם לשמוח כפי 

ששמחים בירושה גדולה שמקבלים ללא כל מאמץ. שמחה זו עוזרת 
לאדם להתגבר על כל המניעות והעיכובים בקיום תורה ומצוות, ולכן 

אמר חבקוק כי ישנה רק מצווה אחת והיא להאמין. כלומר, כשיש 
 לאדם אמונה חזקה, אז ממילא מקיים את כל התרי"ג מצוות.

רצון השם ועושה לו נחת  שמחה נעלית יותר היא מכך שמקיים את
רוח על ידי התגברות על חושך הקליפות, ובפרט מחוץ לארץ הקודש 

בארצות בהם יש חושך גדול יותר, ואין שמחה כשמחה ביתרון האור 
 הבא מן החושך. 

הוא שמח בהשם, השם שמח ממנו מכך שעושה את תפקידו וכעת 
 הוא שמח עוד יותר מכך השם שמח ממנו.

 

 

 

 

 

 

 

21עלון מס'  התשע"ג  י"ג אדר –ז'ב"ה           

   רחלבת  חנהלזכות 



 

 

 

 ל"אפרק 

ולהיות תשובה זו ביתר שאת ויתר עוז...וגם שמחת הנפש תהיה 
 בתוספת אורה ושמחה

ככל שהתשובה הנובעת מהרגשת השפלות והמרירות היא 
כך גם השמחה תהיה גדולה יותר. ועל זה נאמר  –עמוקה יותר 

'ובכל עצב יהיה מותר' שזה היתרון שמרוויחים מהעצב 
, כי התשובה האמורה כאן שמגיעים לשמחה גדולה יותר. ומובן

אינה על עבירות, אלא על כך שהנפש הבהמית במהותה עוד 
 רחוקה מהשם.

אולי בזה אפשר גם לענות קצת על השאלה העולה מפרק א', 
 כיצד אדם יכול לראות את עצמו כרשע ולא ליפול לעצבות

מכך ? כיוון שהאדם לא עשה את עצמו, והרע שבו הוא מהשם, 
ריאה )שיתגבר על הרע ויעלה אותו וכו' וזה חלק מתכנית הב

 כמבואר בהמשך(. 

 "בפרק ל

 העושים גופם עיקר ונפשם טפלה

אם אצל היהודי הגוף עיקר, אז גם כאשר הוא מסתכל על יהודי 
אחר, הוא מסתכל בעיקר על הגוף שלו. אבל כאשר אצל יהודי 

הנפש עיקר והגוף טפל, אז גם כשהוא מסתכל על יהודי שני 
ל בעיקר על הנפש שלו, ורק אז יוכל להגיע לאהבת הוא מסתכ

 ישראל אמיתית.

 אהבת ישראל

רבינו הזקן אמר: מצות אהבת ישראל הוא ליליד עם ישראל 
אשר מעולם לא ראה אותו, ומכל שכן לחבר עדת ישראל אשר 

 במקום מגורו, שהוא בן או בת עדתו. )היום יום, ג' אדר א'(

 אהבת חינם תיקון לשנאת חינם

ר מילתי אמורה בהתוועדות...שכיון שהגלות היא בגלל כב
שנאת חינם, הנה עתה תקנתינו צריכה להיות ההיפך מזה, 

אהבת חינם, ופירוש שכמו ששנאת חינם, היינו שאין כל יסוד 
להשנאה ואין כל טעם בזה, לא בשכל דקדושה ולא בשכל 
סוד אנושי, הרי התיקון צריך להיות...אהבת חינם... אף שאין כל י

לזה לא רק בשכל אנושי אלא אפילו בשכל דקדושה )שנדמה 
לו שזהו שכל דקדושה( היינו שאף אינו מוצא זכות לחברו 

שיאהבנו... הנה בכל זאת אוהבו הוא, ובאהבה שוקד עד שאינו 
רואה חובתו, שזהו אהבה אמיתית, ועל ידי התקנה בקצה הזה 

ם, ונזכה דאהבת חינם, יתוקן הגלות שבא על ידי שנאת חינ
לגאולה אמיתית ושלימה במהרה בימינו אמן. )אג"ק, חלק ד', 

 תמ(

 

 

 

 אהבת השם או אהבת ישראל  ?

החסידים שאלו את אדמו"ר הזקן: איזה עבודה נעלית יותר, 
אהבת השם או אהבת ישראל ? ויען: אהבת השם ואהבת 

ישראל שתיהן כאחת חקוקות הנשמתו רוחו ונפשו של כל אחד 
מקרא מלא דיבר הכתוב "אהבתי אתכם אמר ה'" מישראל. ו

)השם אומר כי הוא אוהב את ישראל, ולכן( הרי דגדולה אהבת 
ישראל, שאוהב מה שאהוב אוהב )כלומר שאם אוהבים את 

 את עם ישראל(. –השם אוהבים מה שהוא אוהב 

 הרחמנות מבטלת השנאה

השנאה היא הרי לרע שבו ומדוע לבטל שנאה זו ? מסביר הרבי 
מה"מ שהרחמנות מבטלת את השנאה לכללות האדם, לאותו 
אדם בכלל. כלומר, מאחר שהוא אומר שצריכה להיות שנאה 

לרע שבו ואהבה לטוב שבו, אפשר היה לחשוב שהן צריכות 
להיות במידה שווה, ואז הרגשה הכללית כלפי אותו אדם יכולה 

להיות שלילית. זהו שהרחמנות מבטלת השנאה, שאז 
לאותו אדם באופן כללי, היא מתוך רגש ויחס של  ההתייחסות

אהבה. כשיהיה צורך לעשות טובה לאדם כזה, יעשה לו את 
 הטובה ולא יהיה מושפע מהשנאה לרע שבו.

 גפרק ל"

עוד זאת ישמח בכפליים...באמונה זו דאתכפיא סטרא 
.ובפרט בחוץ לארץ שאוויר ארץ העמים... טמא ומלא אחרא..

 קליפות וסטרא אחרא

גם כשהאמונה שבלב יהודי היא בבחינת 'שינה' יש בה כדי 
להתגבר על הקליפות, כפי שמובא ביום יום )בחלק השני(: 
"בשם הבעל שם טוב ז"ל: נתפזרו ישראל בכל מקומות הארץ 

ך בעיירות, הוא באיים הרחוקים, וגם מה שתועים בדרך להתהל
כדי לטהר ארץ העמים שאווירם טמא וישראל באמונתם 
הפשוטה בלב כל אחד ואחד מישראל אף שהוא בבחינת שינה 
אפילו הכי מטהרת טומאת האוויר מפני שהוא עטרת בעלה 

  וכו'.
 

 ? באיזה הקשר נלמד בפרק ל"ג
 

ת טמטום הלב יאפשר ללמוד את פרק ל"ג כפתרון נוסף לבעי
, אפשר ללמוד אותו כפתרון לעצבות שהועלתה בפרק כ"ט

המשך לפרק ל' )-בות החשבון נפש של פרקים כ"טשהגיע בעק
נוספת דרך  –ואפשר ללמוד אותו כפרק בפני עצמו  (,ל"א

להגיע לשמחה / דרגה חדשה בשמחה. והקוראים מוזמנים 
 דעתם בנושא.להביע את 
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