
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועד אמצע פרק מ" דמאמצע פרק מ"השבוע לומדים 

אהבה טבעית משולבת באהבה  –)מהאמצע(  דפרק מ"
 שכלית

 סביר אודות שני סוגי אהבה מסותרתבתחילת הפרק ה
החבויה בלב, ואמר כי גם אם לא מרגישים אותם יש 
להרגיל את עצמנו להתנהג כאילו שאנו מרגישים אותם 

ע שני. כעת ממשיך ומסביר שאף על וההרגל יהפוך לטב
פי שלא מרגישים זאת באמת והוא כעין דמיון, אין לחשוש 

אהבה זו היא האמת לאמיתה.   ,מכך כיוון שבפנימיות הלב
וגם אם לא מצליח להרגיש אהבה זו )למרות שזה אפשרי 
וקרוב מאוד לכל אחד(, אלא רק חושב על אהבה זו, 

כאילו שהגיע  הקב"ה מצרף מחשבה למעשה ומחשיב לו
 למדרגה זו )כפי שהוסבר בפרק ט"ז(.

לכאורה שני סוגי אהבה אלו הם תחת הקטגוריה של 
'אהבה מסותרת', אך מכיוון שמגלה אותם על ידי הדעת, 
תקיעת המחשבה והתבוננות איך הוא חיינו והוא אבינו, יש 
בהם גם המעלה של אהבה שכלית, וביכולתם להעלות 

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

יתירה מזו, בשני סוגי אהבה אלו יש גם המעלה של 
'אהבה רבה' הנעלית מאהבה שכלית, ומעלה את המצוות 

 עד לעולם האצילות.

ובכל זאת יש לעסוק בהתבוננות בגדולת השם כדי להגיע 
, אהבה שכלית א.למדרגת 'אהבת עולם', משתי סיבות: 

מביאה לאהבה ברשפי אש, התלהבות גדולה וכלות 
הנפש, בעוד שאהבה טבעית מביאה לאהבה כמים, 
          הרגשה של קרבה לבורא )וירחיב על כך בפרק נ'(. 

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

  מעוררים אהבהרחמים ה –הפרק מ"

 בסוף הפרק הקודם ציין שיש אהבה כמים ויש אהבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

כאש, שהם כנגד חסד )מידתו של אברהם אבינו( וגבורה 
)מידתו של יצחק(, כעת מסביר כי יש אהבה הנובעת 

רחמים )מידתו של יעקב(. והיא על  –מהמידה השלישית 
ידי שאדם מעורר רחמים על נשמתו שירדה מהעולמות 

יונים, שם הייתה בקרבה לקב"ה , והתלבשה בגוף, העל
בעולם הגשמי, עולם המלא קליפות והסתרים על הבורא. 
בפרט כאשר אינו מתעסק בעניינים של קדושה שאז הוא, 
כביכול מוריד גם את הקב"ה למקום הטומאה. מתוך 

 רחמים אלו יבוא להרגשת האהבה.

ובכה. לפי זה יובן בעומק מה הכוונה שיעקב נשק לרחל 
קב מייצג את מידת יעו רחל מייצגת את כנסת ישראל

זה שיעקב בכה, המשיך רחמים על ידי  ,הרחמים העליונה
ישראל, ועל ידי זה הוציא אותם מהגלות רבים לכל נשמות 

, 'נשיקה'הביא אותם לייחוד עם הקב"ה שהוא בבחינת ו
ם לבוראו, שנפעל כיום בעיקר על כלומר דביקות בין האד

נוסף והוא בפרט הלכה. ישנו ייחוד וידי לימוד תורה, 
הוא נפעל בעיקר על ידי מעשה הצדקה  ,'חיבוק'בבחינת 

 וחסד.

 כמים הפנים לפנים –)עד האמצע(  ופרק מ"

ישנה אהבה נוספת החבויה בלב כל אחד מישראל ואותה 
ניתן לגלות בקלות, והיא קרובה מאוד מאוד לכל אחד 

 ואחד, עד שתהיה בהתגלות וכאש בוערה. 

אדם כאשר מישהו מגלה לנו אהבה אנו מגלים  בטבע בני
אליו אהבה בחזרה, בפרט אם מי שמגלה לנו אהבה הוא 
בדרגה נעלית מאיתנו. למשל, מלך גדול שמראה אהבה 
לאיש פשוט, יורד אליו למקום מגוריו, מוציאו משם ולוקחו 
לארמון המפואר ובתוכו לחדר הפרטי שלו, בוודאי ובוודאי 

תתעורר אהבה גדולה למלך, ואף  שבלב אותו איש פשוט
מובן, והנמשל עם ליבו כ'אבן', הוא ימס מ'מחווה' שכזו. 

המלך זה הקב"ה והאיש הפשוט זה עם ישראל. הקב"ה 
ם ירד ממקום כבודו, והניח את כל העולמות העליוני

ולתת לנו את  , והתחתונים כדי להוציא אותנו ממצרים
, ובוודאי שכתוצאה מהתבוננות זו תתעורר בנו התורה

 אהבה אליו.
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 דפרק מ"

 אהבה זו במחשבה שבמוחועל ידי ציור עניין 

חוש הציור, הוא אחד מחשובי כוחות וחושי הנפש המביאים 
לעניינים גדולים, הן בעניין של 'השכלה' והן בעניין של 'עבודה'. 
הוד כבוד קדושת רבותינו הקדושים הוקירו מאוד את בעלי חוש 

 הציור.

 , הרבי הריי"צ(222)ליקוטי דיבורים, עמוד 

ור בדברים טובים, ביכולתו של אדם באמצעות הציור וההרה
להגיע למדרגות גבוהות ביותר ולרגשות כאלו, שבאמצעות 
השכל הוא אף פעם לא יוכל להגיע אליהם. והנה, בעוד 
שהעמקת הדעת, למשל, פועלת במקרים רבים התנתקות 

הוא מתקרב יותר  ,חשבהמהעולם, הרי שעם ציור העניין במ
לעולם, והעניין המצטייר נחקק בו לא רק בחושיו הרוחניים אלא 

 (252)שם, עמוד   גם בחושיו הגשמיים.

 פרק מ"ה

 ליעקב אשר פדה את אברהם

בגמרא )סנהדרין י"ט, ב( מוסבר שבזה שיעקב היה זה שממנו 
יצאו כל שבטי ישראל, הוא פדה את אברהם מצער גידול בנים 

ל פי שהובטח לו 'והרביתי את זרעך', יצא ממנו רק יצחק, )אף ע
 רק מיעקב התחיל הריבוי בבנים(.

במדרש )בראשית רבה ס"ג, ב( מוסבר כי הקב"ה הציל את 
אברהם מכבשן האש באור כשדים בזכות יעקב שהיה עתיד 

 לצאת ממנו.

 -מידת הרחמים, פודה את אברהם  -בתניא מוסבר, שיעקב 
רגש האהבה לבורא נמצא בהעלם, ניתן  מידת האהבה. כאשר

לגלות אותו על ידי רגש הרחמים. וכן הוא גם בנוגע לאהבה 
ליהודי אחר )תניא פרק ל"ב(, על ידי שמרחמים עליו ועל מצבו 

 הירוד מעוררים בתוכנו את האהבה אליו.

 ומ" פרק

 כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם )משלי כ"ז, י"ט(

שכאשר אדם מסתכל במים הוא רואה  הפירוש הפשוט הוא,
כאשר הוא מחייך הוא רואה במים דמות  –את ההשתקפות שלו 

מחייכת וכאשר הוא כועס הוא רואה במים דמות כועסת. כך גם 
בין בני אדם. האופן שבו אדם מתנהג ומרגיש כלפי אחרים יוצר 
את התגובה שלהם כלפיו, את ההתנהגות וההרגשה שלהם 

 אליו.

וק הוא, שכך הוא גם ביחסים עם הקב"ה. כפי הפירוש העמ
שאנחנו מתנהגים אליו הוא מתנהג אלינו בחזרה, וכפי שהוא 

כאשר נבין באיזו  מתנהג אלינו כך גם אנחנו נתנהג אליו חזרה.
 אהבה עצומה הוא נוהג כלפינו, נתעורר באהבה כלפיו.

 מה ללמוד קודם שולחן ערוך או תניא? 

ניא ... הם ספר התספריו העיקריים של אדמו"ר הזקן
בעל התניא והשולחן 'הוא  ...והשולחן ערוך, ועד ששמו

ילה צריך ללמוד את בפשטות הסדר הוא שתח. ..ערוך'.
השולחן ערוך ואחר כך את ספר התניא, כי לכל לראש צריך 

על ידי לימוד שולחן ערוך,  –לדעת את המעשה אשר יעשון 
הלכות השכמת בוקר, נטילת ידיים, ברכות השחר וכיוצא בזה 
 ואחר כך לבוא ללימוד ספר התניא שבו מבואר 'דרך העבודה'...

תניא צריך להיות עוד לפני אמנם יש מקום לומר, שלימוד ה
שהרי לפני לימוד הלכות השכמת בוקר,  –לימוד השולחן ערוך 

צריך להיות אמירת "מודה אני לפניך מלך חי וקיים וכו' רבה 
אמונתך", שזהו תוכן העניינים המבוארים בספר התניא: "רבה 

חידוש ההתהוות מאין  –עניין האמונה, "חי וקיים"  –אמונתך" 
ההכרה  –בכל רגע ורגע, ו"מודה אני לפניך" ואפס המוחלט 

 שהקב"ה הוא המלך שלו, שזה כללות עניין העבודה.

מ(, הרבי מה"627)התוועדויות תשד"מ, חלק ב' עמוד 

 באור התניא פרקי אבות

 נוהגין ללמוד פרקי אבות פרק אחד בכל שבת שבין פסח לעצרת... ויש נוהגין כך כל שבתות הקיץ.

 משנה ט'', גפרק 

 "רבי חנינא בן דוסא אומר: כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת..."

...כי בשעה ורגע זו על כל פנים, מורא שמיים עליו...כמורא בשר ודם הדיוט לפחות שאינו מלך, המביט עליו, שנמנע בעבורו מלעשות 
וחנן בן זכאי לתלמידיו: "יהי רצון שיהא מורא שמיים עליכם יראה תתאה )נמוכה(. כמו שאמר רבן י –דבר שאינו הגון בעיניו שזו נקראת 

כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני האדם וחי כו'" רק שיראה זו נקראת "יראה תתאה" ו"יראת חטא"  –כמורא בשר ודם כו'... תדעו 
 )תניא פרק מ"א, דף נ"ז( ..."שקודמת לחכמתו

  
 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|          250-9992959להקדשות 

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

 
 
 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


