
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 דפרק מ" סוףעד  גאמצע פרק מ"מע לומדים ובהש

 רבה ואהבת עולםאהבה  –צע( פרק מ"ג )מהאמ

מתחיל להסביר דרגות שונות באהבה, ובפרק זה  ,כעת
'אהבה רבה' היא דרגה מאוד  :'אהבה רבה' ו'אהבת עולם'

נעלית ולא ניתן להגיע אליה לבד, רק מי ששלם ב'יראה' 
 עשוי לקבלה ב'מתנה'. 

מגיעה על ידי התבוננות ש היא אהבה 'אהבת עולם'
בגדולת השם, ההתבוננות מתמקדת בכך שהקב"ה נמצא 

אין משמעות  לגביובכל מקום, בורא ומהווה את הכל, ו
 ו קיים כלל. נכאילו אינהעולם לשום נברא ו

כי כל התענוגים ומושאי האהבה  ,מהתבוננות זו יבין האדם
 – הם חסרי משמעות ביחס למקור החיים ,הגשמיים

הוא -ברוך-סוף-להימשך רק לאין בכך יצליחו – הקב"ה
 במקום לתאוות גשמיות.

שתחילה יגיע האדם ליראה תתאה  ,הסדר הרצוי הוא
ומשם יתקדם ל'אהבת עולם'. אך מכיוון שישנה 
'התכללות' וב'אהבת עולם' כלולה גם 'יראה', יכול להיות 
שגם מי שהוא בעל עבירות )או שאינו שומר תורה ומצוות 

עוד קודם שעורר את  –יתעורר באהבת השם  ,לעת עתה(
 מידת היראה, ועל ידי זה יחזור בתשובה.

 אהבת 'נפשי איוויתיך' ו'כברא דאשתדל' –פרק מ"ד 

בפרק הקודם היא 'אהבה  וסברעליה ה ,'אהבת עולם'
שתי מדרגות באהבה  תוסברנהבפרק זה  .שכלית'

טבעית. הדרגה הראשונה נקראת 'נפשי איוויתך' לפי 
פירוש הזוהר על הפסוק בתהילים "נפשי איוויתיך בלילה". 

דוד המלך לקב"ה פונה מצד אחד ש ,בזוהר כתוב
 .פונה לנפשו )נפשי(, הוא )איוויתיך(, אך מצד שני

שכשם שאדם מתאווה לנפשו כך הוא  ,מכאן מסיק הזוהר
התאוות גם לקב"ה. כלומר, כשם שבטבע כל אדם יכול ל

יש רצון עז להמשיך לחיות, כך יש בו גם רצון עז לדבוק 
היא  ,הדרגה השנייה בקב"ה, רק שצריך לגלות את זה.

 ומוכן לעשות  ,הדרגה שבה האדם מתייחס לקב"ה כאביו

 

 

 

 

 

 

 

 

הכל בשבילו, כמו בן שמוכן לעשות הכל בשביל הוריו, 
 , ובלשון הזוהר:והב את עצמושאוהב אותם יותר ממה שא

"כברא דאשתדל בתר אבוהי ואימיה דרחים לון יתיר 
שנאמר מגרמיה". אמנם זוהי מדרגה נעלית ביותר )

 מת, קייהדרגה הזובמקור על משה רבנו!(, אך משהו מ
על ידי שאדם ירגיל את עצמו לומר  .בכל אחד מישראל
 ההרגל להיות הטבע שלו.   יהפוך שהקב"ה הוא אביו,

ונדמה לאדם שהוא  ,אף על פי שלא מרגישים זאת באמת
 ,כיוון שבפנימיות הלב ,לחשוש מכך אל לו, כך מדמייןרק 

 האדם צליחיאהבה זו היא האמת לאמיתה. גם אם לא 
 הדבר אפשרי וקרובכנ"ל, אהבה זו )למרות ש להרגיש

על אהבה זו, הקב"ה  הוא רק יחשובמאוד לכל אחד(, אלא 
כאילו שהגיע  ,חשיב לוהוא יו, למעשהמצרף מחשבה הרי 

 למדרגה זו )כפי שהוסבר בפרק ט"ז(.בפועל 

שני סוגי אהבה אלו הם תחת הקטגוריה של  ,לכאורה
על ידי היהודי מגלה אותם כאשר 'אהבה מסותרת', אך 

 'הוא חיינו'תבוננות איך ההדעת, תקיעת המחשבה וה
 יש בהם גם המעלה של אהבה שכלית, – 'הוא אבינו'ו

וביכולתם להעלות את המצוות )כפי שהוסבר בפרק ל"ט( 
 לא רק לעולם היצירה, אלא עד לעולם הבריאה.

גם המעלה של  נהיש ,יתירה מזו, בשני סוגי אהבה אלו
מעלה את היא הנעלית מאהבה שכלית, ו –'אהבה רבה' 

 המצוות עד לעולם האצילות.

כדי ב ,יש לעסוק בהתבוננות בגדולת השם ,ובכל זאת
 הגיע למדרגת 'אהבת עולם', משתי סיבות: ל

תלהבות אהבה שכלית, מביאה לאהבה ברשפי אש, ה א.
בעוד שאהבה טבעית מביאה  – גדולה וכלות הנפש

יורחב  לאהבה כמים, הרגשה של קרבה לבורא )בפרק נ'
 (. ההסבר

בזוהר כתוב כי תכלית בריאת האדם היא להכיר את  ב.
וזה נעשה על יד  ",בגין דישתמודעון לי'ה"הבורא 

 התבוננות.

שלישי, מחזור 561עלון מס'  תשע"ה אייר ו' –ל' ניסן  ב"ה           

 הכהן חביבבן  ניסיםלעילוי נשמת 



 

 לחיות אלוקות -אל תוך התניא 

, ומצוות לתורה להתקרבמתחילים שרבים  יהודים
יות גם בחיי היום יום להרגיש רוחנ אפשר כיצד שואלים

 תות וחגים.ולא רק בשב

 היהודי היום סדר. יהודי יום סדר :פשוטה לכך התשובה
 בבוקר הראשון מהרגע, התבוננות סביב כולו בנוי

 הולכים בו האחרון הרגע ועד, העיניים את שפוקחים
 עוד. לבורא הודאה', אני מודה'ב מתחיל שלנו יוםה. לישון
 את ומקדשים ידיים נוטלים כבר מהמיטה שקמים לפני

 השחר ברכותאומרים  הבא בשלב. השם לעבודת עצמנו
 גם אלא, נוילא חזרה שהנשמה כך על רק לא 'לה ומודים

 עם ממשיכים. וברוחניות בגשמיות, לנו שיש מה כל על
 כמה לפחות להקדיש יכול אחד כל ואז, שחרית תפילת

 נמצא ה"הקב איך, קודםאותה פירטנו  להתבוננות דקות
 את מנשקים היום בהמשך. בנו וצופה ממש מקום בכל

", אחד השם אלוקינו 'ה ישראל שמע"ש ונזכרים המזוזה
 על מברכים..." וזכרתם אותם וראיתם" הציצית את רואים

 שנהנים מה כל על ובכלל, שותים או שאוכלים מה כל
. כך יש לנו אלף ואחת הזדמנויות במשך היום ממנו

 .הזמן כל איתנו ה"הקב איך להיזכר

 אימון מלשון אמונה

 בכל הבורא את למצוא אותנו מלמדת החסידותתורת 
 לחיות, דבר בכל פרטית ההשגחה את לראות, מקום

 צריך .אימון מצריכה זו מודעות אבל. אלוקית במודעות
 מצליחים – יותר שמתאמנים וככל, כך על להתאמןפשוט 

 .יותר נצליח כך יותר שנתאמן ככל ,אומנות בכל כמו. יותר

 היה שכאשר סיפר התקרבותו שבתחילת יהודי לי זכור
 הגיע הוא. גיטרהללמוד לנגן ב חשקה , נפשוצעיר נער

 כבר. בתחום מהגדולים מומחה מורה אצל לשיעור
 באמת תהא אם" מורה אותו לו אמר הראשון בשיעור

. לכך להתמסר צריך אתה, בגיטרה לנגן לדעת רוצה

 עם ישן, הגיטרה עם שותה, הגיטרה עם אוכל אתה מהיום
 ". הגיטרה

, זאת לעשות שצריך" בחור אותו , הפטיר"מבין אני עכשיו"
 לחיות". אמונה היא להשקיע צריך בה האומנות אבל

 .ישניםכשו שותיםכש, כשאוכליםגם . אלוקות

 אהבת עולם

 אך, 'ה בגדולת יע לאהבת עולם מתבונניםם כדי להגג
 הוא כולו ולםהע איך, לעובדה בעיקר מתייחסים הפעם

, העולם כל. הוא ברוך סוף האין לעומת וכאפס כאין
 ולא ;והגלקסיות הכוכבים כל, הארץ כדור רק לא, הגשמי

, השרפים, הרוחניים העולמות כלאלא , הגשמי העולם רק
 לעומת ואפס איןהם  כולם כולם, הקודש וחיות האופנים

 אין' הם העולם תענוגות כל גם איך זוכרים כאן. הבורא
 בדומה. אינסופי . זהו קשרהבורא עם קשר לעומת' ואפס
 מיני כלל ונמשך מתלהב הוא קטן הוא שכאשר לילד

 הוא גדל הוא כאשר אך, ילדים של ואטרקציות צעצועים
 לשכנע צריך לא. מבוגרים של' צעצועים'ל כבר נמשך

 מתבייש הוא, צעצוע לאופנוע יימשך שלא 02 בגיל אותו
 של תכונה בו יש עדיין. שלו ברמה לא זה כי, זאת לעשות

 דברים'ל אותה מפנה הוא עכשיו אך ,ומשיכה התלהבות
 '. גדולים של

 בטלכולו  והעולם, בורא יש שאם להבין יכול אחד כל כך
 בעוד', ילדים בשביל' הם הגשמיים התענוגות כל אז, אליו

 .למבוגרים והיחידי האמיתי התענוג הוא, אלוקי שתענוג

 אליהן ונתייחס נוספות דרגות בינו הזקןר מפרט בהמשך
 בכל כמו כי, להדגיש חשוב. הקרובים בשבועות ה"בע

. אחת בבתהרבדים  כלב להצליח אפשר אי, אחר דבר
 ופשוטה קלה התבוננותלאט, מתוך  לאטצריך להתחיל 

 המשפיע עם להתייעץ ורצוי) אליה מתחברים שאנו
 קדמיםשמת לפני, תקופהבמשך  בה ומתמידים(, בנושא
 .הבא לשלב

 

 (ול" סיפור בהמשכים )חלק –המכתב הארוך 

גבאי בית המדרש הנק' בית המדרש הקר שהוא בית המדרש הגדול שבעיר דובראבנע קנאו בגבאי בית המדרש של הקברנים ובקשו 
וא אליהם ללמדם עין יעקב ור' מרדכי הסכים ובא, לבית המדרש התאסף קהל גדול, ר' מרדכי שאל היכן מחזיקים את ר' מרדכי שיב

 בלימוד ואמרו לו במסכת סנהדרין דף ק"ה ע"ב ששם מדובר אודות בלעם בכלל וכוונות הברכות שבירך את בני ישראל בפרט.

אמר ר' שמואל בר נחמוני  היטב, ובהסבר מיוחד הסביר את במאמר  ; ר' מרדכי באר היטב את כל המאמרים עד שכולם הבינו אותם
אמר ר' יוחנן מאי דכתיב נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא, טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה 

 שברכם בלעם הרשע.

הקהל האזין לו  רך כקנה ואל יהא קשה כארז",  ר' מרדכי הסביר ההבדל שבין קנה לארז והסביר גם את המאמר "לעולם יהא אדם
 בשמחה ואחדים מן הקהל הציעו לשכור את האורח הדרשן כמגיד קבוע של העיר.

 ריי"צ, חלק ג', אגרת תשנ, מתורגם מאידיש( )מעובד מתוך אגרת קודש של הרבי ה 

 לע"נ הרה"ח ר' משה בן יוסף חיים חיזקיהו ז"ל(   יו"ל ע"י "אחדות ישראל בהפצת המעיינות" )ע"ר 
 , כל הזכויות שמורותעריכה: נדב כהן|          410-9994919קדשות לה

: למייל" הרשמה" המילה את שילחו שבוע מדי העלון לקבלת
tanyavideoart@gmail.com  

 
 
 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


