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1

האלאתלאהובמהתורהעשהמצוותהיאה'אהבת .

לקיימןשאפשרבכךהמתייחדותתמידיות.מצוותמששאחתהיאזומצווה
החינוך)ספרורגע.רגעבכלתמידיבאופן (

המצווהמקור

: " כפימהתורהציוויהואה'אהבתלמצוותהעיקריהמקורה'אתואהבת
לבבךבכלאלהיך1דבריםבספרשמופיע

מאדךובכלנפשךובכל ".

מאהבההתורה()מצוותהעושהביןהכתוב)הבדיל(והפרישמאהבהעשיהעלמצווההפסוק
כפולשכרו-מאהבההעושהכיומצייןה'(יראת)מתוךמיראהלעושהה'(אהבתיש.)מתוך
3אביךאברהםשעשהכפיאותו()שיאהבוהבריותעלאהבהו-"ואהבת"מפרשים2ומכופל

אבינואברהםשעשהכפיה',אתשיאהבולאחריםלגרוםהיאהמצווה,כלומר, .

" לבךיהיהשלא-לבבך"בכלאחר:דברהרע.ויצרהטובביצר-יצריךבשנילבבך":בכל
שהואומדהמדהבכלמאדך":"בכל.עלחלוק

אתנוטלהואאפילונפשך":"ובכל.לך,מודד
4המקום5נפשך

. 6הפורענותבמדתביןהטובבמדתבין

בנפשנובאהבתוושנסתכןולבלבבכלהשםאתלאהובהיאשהמצוה"7הרמב"ןכתב
."ובממוננו

ללמדנומנתעלוזאתוא"ותוספתישב"ואהבת":כי8וכתבהקדושהחייםהאורהוסיף
עולקבלתשהיאישראלשמעלמצותנוספתה'אהבתשמצוות

שמיםמלכות .

האהבתלמצוותונ"ךמהתורהנוספיםמקורות ':

מצותיוולשמרילאהביווהחסדהבריתשמרהנאמןהאלהאלהיםהואאלהיךה'כיוידעת
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ליראהאםכימעמךשאלאלהיךה'מהישראלועתה"10נאמרעודהספרובהמשךדור"
בכלאלהיךה'אתולעבדאתוולאהבהדרכיובכלללכתאלהיךה'את

נפשךובכללבבך ".

" כלומצותיוומשפטיווחקתיומשמרתוושמרתאלהיךה'אתואהבת
ה
י
מ
י
ם
"
.
1
1

1 ה׳פסוקו׳פרקדבריםספר
2 "ספרים"הואהשםפירושמילולית,"ספרי".בשםלעיתיםנקראואחריםהלכהמדרשיגםהראשוניםבקרבכיאםדברים,ספרעלואחדבמדברספרעלאחדהלכה,מדרשילשניכוללשםהואיֵרְפִס.ל"בדבריםספרי

'ביתשל")ה(ספר-רב"דבי"ספראלעומתרב'",'ביתשלהספרים"שאר"דהיינו,רבדביספרימ"שארקיצורהואזהששםאפשר"הספר"(.או"ספר"ספרא,דהיינוהוא,ששמוויקראעלהמדרששלהשםלעומת)זאת
החופשיתהאנציקלופדיהויקיפדיהמתוך.עקיבארבימדביהואדברים,וספריישמעאלרבימדביהואבמדברספריאלה.שמותשלהמדויקתלמשמעותבאשרבמחקרהסכמהאיןמקוםמכלרב'". .

3 אלאבחרן"?עשואשרהנפש"ואתת"לומהלבראותו,יכוליםאינן-נשמהבוולהכניסאחדיתושלבראותהעולםבאיכלמתכנסיםאםוהלאבחרן",עשואשרהנפש"ואתיב()בראשיתשנא'כעניןל"בדבריםספרי
מגיירםאבינואברהםשהיהמלמד

השכינהכנפיתחתומכניסן .

4 בנדברכות

5 עדאוהבהו-נפשךבכלאומר:עזאיבןשמעוןיום?בכלליהרגלאדםלואפשרוכיאומר:מנסיאבןשמעוןרביטבחה".כצאןנחשבנוהיוםכלהורגנועליך"כימד()תהליםאומרהואוכןל"בדבריםספרי
מיצוי

6הנפש.
בנדברכות

7 ה׳עשהמצותלרמב״םהמצוותלספרהרמב״ןהשגות
8 הפסוקו׳פרקדבריםעלהחייםאור

9 ט׳פסוקז׳פרקדברים
10 י״בפסוקי׳פרקדבריםספר

11 אפסוקי"אדברים

2
" אלהיכםה'אתלאהבההיוםאתכםמצוהאנכיאשרמצותיאלתשמעושמעאםוהיה

12ולעבדו

אשרהזאתהמצוהכלאתתשמרוןשמראםכי"13נאמרוכןנפשכם"ובכללבבכםבכל
ללכתאלהיכםה'אתלאהבהלעשתהאתכםמצוהאנכי

בוולדבקהדרכיובכל "

אתכםאלהיכםה'מנסהכיההואהחלוםחולםאלאוההואהנביאדבריאלתשמעלא
14לדעת "
כלאתתשמרכי"15נאמרועודנפשכם"ובכללבבכםבכלאלהיכםה'אתאהביםהישכם
כלבדרכיווללכתאלהיךה'אתלאהבההיוםמצוךאנכיאשרלעשתההזאתהמצוה
לבבךאתאלהיךה'ומל"16נאמרועודהאלה"השלשעלעריםשלשעודלךויספתהימים



"17נאמרועודחייך"למעןנפשךובכללבבךבכלאלהיךה'אתלאהבהזרעךלבבואת
וחקתיומצותיוולשמרבדרכיוללכתאלהיךה'אתלאהבההיוםמצוךאנכיאשר

לרשתהשמהבאאתהאשרבארץאלהיךה'וברכךורביתוחייתומשפטיו "

האדמהעללשבתימיךוארךחייךהואכיבוולדבקהבקלולשמעאלהיךה'אתלאהבה
18אשר "

להםלתתוליעקבליצחקלאברהםלאבתיךה'נשבע " .

" אתלאהבהה'עבדמשהאתכםצוהאשרהתורהואתהמצוהאתלעשותמאדשמרורק

19ה'

נפשכםובכללבבכםבכלולעבדובוולדבקהמצותיוולשמרדרכיובכלוללכתאלהיכם "

המצווהטעם

שכתבומרבותינויש20איכותאתולהעמיקלהעציםהיאה'אתלאהובמהתורההציווישסיבת
: " כתבוכךה',בעבודתהמצוותעשייתהמצוותקיוםכלומר,מאהבה".דבריועשה-ואהבת

21רש"י

העושהמיראה.לעושהמאהבהעושהדומה"אינוחכמים:אמרושכןה',אהבתמתוךיהיה
מלאכתוהעושהעבדאבללו".והולךמניחו)עבדו(עליומטריח)רבו(כשהואמיראה,רבואצל

ספרי)בשםרצונולעשותשמחוהואשהוא,אופןבכלאדוניואתעובדהריהואהבה,מתוך (.

: " ספרבעלכתבזהכעיןרקיפה,יתברךה'מצוותהאדםיקייםשלאידוע,זומצוהשורש
22החינוך

אותובאהבתו ".

בקבלת"כיסיני:בהרהתורהקבלתמעתנובעה'לאהבתשהשורש23אמתהשפתכתב
יצאה)שנפשםוהטעםבדברו".יצאהנפשי"24כדכתיבהאהבהזאתישראלבניקיבלוהתורה

)ככולהתבררותוכפיאלקיך"ה'"אנכי25מאמרמשמעות()אתבעיןראוכידבר(כאשרבאהבהאליו
יכבהלאהאהבה()תתעצםרגע,בכליתברךהשםמאתחיותוכלכיהאדם,ועיןבלבשיתברר(

כלהטבע(בחוקי)ככללכמשפטהאהבה,
ידברכיראינוהזההיום26"שכתובוזה.)יוצרו(שלועילהאחרנמשךלהיות)נוצר(עלול

דברמהנהגת)באה(האדםחיותכלכיתורהבמתןראוכיהרמזוחי"האדם)עם(אתאלהים
לעדקיים)מאמר(הואחיה"לנפשאדםויהיחייםנשמתבאפיו"ויפחמאמרכילכך()הטעםה'.

מחיהיתברךודיבורו

" " שנאמרכפיהאדם.את(רגעבכל)ומקייםבשמיםנצבדברךה'"לעולם27הוא28דברך"

:בתהילים
12 י"גפסוקי"אפרקדברים
13 כבפסוקי"אפרקדברים
14 ד׳פסוקי״גפרקדברים
15 טפסוקיטפרקדברים

16 ופסוקלפרקדברים
17 טזפסוקלפרקדברים
18 כפסוקלפרקדברים

19 ה׳פסוקכ״בפרקיהושע
20 קכ״ט-ק״לורביעישלישימאמרמאמרות,עשרההברית,לוחותשני

21 הפסוקו׳פרקדבריםעלרש"י
22 תי״חמצוההחינוךספר

23 ג׳פסוקי״גפרקצוויקרא,אמתשפת
24 ופסוקהפרקהשיריםשיר

25 בפסוקכפרקשמות
26 כפסוקהפרקדברים

27 פטפסוקקיטפרקתהלים



28 תהיליםעלשםבפרושוהראשונים,מגדוליהמאירי(,)מכונההמאירי,שלמהבןמנחםרבי .

3

ובקבלתהאמת.מלהכירומחשיךמסתירהטבעאךלעולם.קייםהעולם,יַתּבבִררצונך
מקורהוא)הדיבורהאדםאתהאלקיםידברכיוראועיניהםאת()ה'האירהתורה

וחיזהוע"יחייו( ".

במעמדובפועלבכוחמטבעוכחלקה'אהבתדרגתאתקיבלישראלשעםללמודניתןמדבריו
אתלשמרעליהםציווהמעתהה'.אהבתלדרגתעלועימם,דברהקב"הכאשרסיני.הר

מיוםהיהודיהאדםאתהמחיההרוחניתהמעלהשהיאיתברךאליואהבהשלהדרגהאותה
התורהקבלת .

לאהבתהציווימחסורו:ולמילויהאדםשללטובתוהואה'לאהבתהציוויכימראהנוסףטעם
המידותשלשכנגדהיאהכתובשכוונתלומראפשרוהממון.הנפשהלב,עלדגששםה'

הממוןוהממון-חמדתהנפשהנפש-חמדתהלב,הרגש-חמדתהאהבה:בגדריהכלולות .

אהבתחובתידילצאתשצריךהשיעורכמהעדללמדבאההרגש,כנגד-הראשונההמידה
וחומד,תאבהואכאשרגםהלב.עוצמתבכלה'אתלאהוב-לבבך""בכלהכתובאמרה'.

להכילהלבשיכולשיעורככלבאהבתווילהיבנובלבבוה'אהבתלהכניסהאדםישתדל
מותרותאהבותמניכלחומדשהלבכפיבכל,לומרהכתובדקדקולזהבו.ולהרגיש
למעלהשאיןגדולהבעוצמהיתברך,באהבתוהלבהרגשתשתהיההכתובחייבואסורות,

ערבהאותהומרגיששטועםלמיתהיהזואהבההלב.לחמדת29המשקלכתשובתממנה,
הזהבעולםשיעורלהשאיןבמעלה .

כדרךהעיניים,אחריהתרהלבהתעוררותהואהלבוחמדתתאווהשללמציאותהגורם
לבבכםאחריתתרוולא31"הכתובאמרזו,תאווהלמנוע."בכדי30חומדולברואה"עיןאומרם

אחריהםזניםאתםאשרעיניכםואחרי ".

הלבחיסרוןאתמלחמוד.ליבוואתרגשותיואתבולםמלתור,ליבוואתעיניואתהשומראדם
כךיתברך,לה'האהבהעוצמתכגודלטהורה.ה'אהבתתמלאמטבעו,לאהבההכמהה
אהבהכלעודיחמודולאסיפוקועלויבאבוהטבועהחלליתמלאבכךהלב.אהבתתושלם
האהבתמלבדאחרת '.

מצווההכתובבאדם.הטבועיםהנפשייםוהצרכיםחמדותיההנפש,כנגד-השניההמידה
מרגיששאדםכמואהבה,בחסרוןולהרגישה'אתלאהוב-נפשך""בכלה'אתלאהוב

מרגיששהאדםכשםוכדומה.ושתיהאכילהכגוןלהם,צריכהשהנפשחיונייםצרכיםבחסרון
שהאדםנפשך","ובכלפירושוזהוה'.אהבתבחסרוןבצערהנפשתהיהכךבחסרונם,צער

כחסרונםלהתקיים,יוכלולאמאודיצטערובחסרונהה'לאהבתבכיסופיםישתוקקמטבעו
ומשקהמאכלשל .

רוחנית,באהבהמלאיהיהממנה,נפשואתומילאה'אהבתלמעלתשהגיעכןהעושהאדם
שכןחיצונייםנפשייםחסריםלמלאיזדקקולאיצטרךלאושובאמתיתקדושהשלבשמחה
הנפשובריאותשלמותהיאנפש,בכלה'אהבת .

הממוןבכלה'אתתאהבפירושומאדך""ובכלהממון.חמדתכנגד-השלישיתהמידה
המגיעהאדםשכןכסף",ישבעלאכסףאוהב32"הכללחלשבממוןכשםבו.חפץשאתה

באהבתאנומצוויםכךוגדלה,הולכתרקותאוותויותר,עצוםבהוןלחפוץיתעצםלעשירות
להוסיףורוצההקייםבממונומסתפקאינושהאדםכפיהואמאודך""בכללפיכךה'.

הבאהבתועודעודלרצותעליוכךולהעשיר, '.

יתברךוממנושלושהכללהכרהיגיעממונו,בכלשתהאה'אהבתשלזולמעלהשיגיעאדם
לושמגיעשמהבידיעהיחיהכזהאדםצבאות".ה'נאםהזהבוליהכסףלי"33הכתובכמאמר

סיבתהממוןשיהיהאפשרחדל".מבינתךלהעשיר,תיגעאל34"שלמהשאמרכמויקבלהוא



תרדזולמעלהבהגיעולכןלרעתו,לבעליושמורעשר35"שכתובכמונפשוואבדןרעתו
לשובעאוכלצדיק36"בבחינתויתנהלנפשולמחסוררקעודידאגלאהממון,בחמדתתאוותו
תחסררשעים"ובטןבבחינתולאנפשו" ".

29 החטאלתיקוןותשובהככפרהעצמו,עלהאדםשקיבלוהסיגופיםהייסוריםהצערלעוצמותשבחטאההנאהעוצמתאתהמשווהמושגהינוהמשקלתשובת .
30 פ"ורבהבמדרש

31 לטטובמדבר
32 הקהלת '

33 חפסוקבפרקחגי
34 כגמשלי
35 הקהלת

36 כ"הפסוקי"גפרקמשלי

4
מעשה,הלבבחמדתסיפוקה.עלבאהשאינהכמידהמתוארתהתאווהאלהמידותבשלוש

אחריהנפשבחמדתשוב.שתתעוררזמןלאחרעדהתאווהתעלםבעלמה",גברדרך37"
החפץממנוויחדלובמשקהבמאכלויקוץימאסלתאוותו,ואכלהאדםשלנפשוששבעה

ויחשובערךיקרלדברהאדםיחמודכאשרהממוןבחמדתוצורך.רצוןשובשיחושעדוהרצון
תתיישבובזה38האדםשהשיגאחרישכןתעתועים"חלוםחלומותיולפסגתיגיעשבהישגו

אםכיזאתאיןתאוותו,ותסופקדעתו "
עוז".וביתרשאתביתר39"הממוןתאוותבותתעוררושובהחדשלמצבויתרגלחפצו,את
ויציבאמיתיתמידי,ממקוםה'לאהבתהציווימגיעאלהמידותכנגד

וגוברהולךשרק .

ללאה'אהבתמתוךהתורהאתשיקיימומנתעלהואה'אהבתלציווישהטעם40הרמב"ןכתב
בספרישאמרומהשבדבריהםוהמפורשרבותינואותובארוהאהבה"ועניןאישית:נגיעה
בשבילבישיבה,שאשבבשבילחכם,שאקראבשבילתורהלומדהריניתאמרשמא)עקב(

הינוה'אהבתלציוויהטעםכלומרלאהבה".ת"להבא,לעולםשאזכהבשבילימים,שאאריך
אישיתנגיעהאולתגמולרצוןללאה'אהבתמתוךהתורהאתלקייםמנתעל .

זותמורהתמורה.ישראל()לבנילהםלתתהבטחותבשפע()נתןשהרעיףמהכתובתקשהואל
ביןההבדלבעצם)וזההיראהציוויתחתהםאלוהבטחותהאהבה,ציוויעבור()שכרתחתאינה
יהיהוכךכךה',יראיותהיובמידהלהם,כאומר()הכתובונעשהמאהבה(העושהלביןמיראהעושה

תאריך"ולמעןלך",ייטב"למעןתמיד,משהלהםאמר"ואשרהרבשכתבוזהשכרכם.
לומרהתוכחות,דרךעלביראהיזהירםהארץ",אתוירשתם"ובאתםתחיו""ולמעןימים"

עליהימיםיאריכולאאוהארץאתיירשולאיחטאושאם ".

האהבתהמושג '

בספרותזו.מצווהבביאורבהרחבהעוסקיםוהקבלההחסידותהמוסר,התורנית,הספרות
ניתןחז"למדברישלמים.ספריםעליוחוברוואףמיוחדיםפרקיםזהלנושאהוקדשוהתורנית
רביםוצדדיםפניםישה'אהבתשלמושגלהבחין .

איןוכמיההגעגועיםהשתוקקות,שלמועצמתכתחושהבחסידותמתוארה'אהבתהמושג
זהרגשטבעי.באופןמאליוונוטהבנשמהקייםהחסידות,פיעלזה,רגשה'.אלסופיים

והנהגתוהעולםקיוםבראשית,מעשהבגדולתמתבונןהאדםכאשרבנפשנוצראומתעורר
התרחקהכמהעדחווההנפשכאשרבפרטמתעצמתההרגשהיתברך.ממעשיוומתפעל

כךעלוגעגועיםחרטהומתמלאתהחיים,מקורמבוראה, .

האל.ובנשגבותבעוצמההתבוננותעםהמתעורררגשה'אהבתבמצוותרואההחסידות
ערהאהבהרגשכאשרה'.מצוותאתמקייםהאדםבובאופןמעשיביטוילידיבאזהרגש



בעיקריעלואלהתחושותובהתלהבות.בכמיההבהשתוקקות,ה'עבודתנעשיתופעיל,
גבוהיםלרבדיםאותהוירוממווהשירה,הבקשהוההודאה,השבחחלקיה:כלעלבתפילה
.ועמוקים

אהבהה'אתשיאהבהראויה?האהבההיא"וכיצדוז"ל:41ברמב"םמוזכרזוגישהמקור
כאלותמידבהשוגהונמצאה'.באהבתקשורהנפשושתהאעדמאוד,עזהיתירהגדולה
בשבתוביןתמידבהשוגהוהואאשה,אותומאהבתפנויהדעתושאיןהאהבה,חוליחולה

בהשוגיםאוהביובלבה'אהבתתהיהמזהיתרושותה.אוכלשהואבשעהביןבקומובין
אני,אהבהחולתכימשלדרךאמרששלמהוהואנפשך.ובכללבבךבכלשצונוכמותמיד,
זהלענייןהואמשלהשיריםשירוכל ".

שלמציאותומעצםואושרעונגשלכרגשה'אהבתאתהמתאריםמפרשיםשישעוד,נמצא
תחושתיחושהואכבודו,הארץכלשמלואבכךומכירמתבונןהאדםכאשריתברך.השם

לבבוטובנועם

37 זמשלי '
38 אילוזיהחושית,הטעיהאשליה,

39 עזויתרשאתיתראוניוראשיתכחיאתהבכרי"ראובןגפסוקמטפרקבראשית "
40 ו׳:ה׳דבריםרמב״ן

41 גהלכהי)פרקתשובהבהלכותרמב"ם (.

5
התפעלות,רגשירקאלואיןנפלא.דברוזהואחדלכלונוכחתקרובהבעולםה'שמציאות

הבוראשלההתייחסותאתאוהבשהואמשוםחששהאדםועריבותעונגאושר,רגשיאלא
ולברואיולעולמווהעצוםהגדול .

כשאדםבחוש.הנתפסיםואושרעונגעםה'אהבתאתהמזההפירושישנולכך,בדומה
אושיעורגבול,להשאיןעונגלתחושתלוגורםוזהאליוקרובמרגישהואה'אתאוהב

ניתנותלוזוכיםשכאשרהחסידות,תנועתבספרירבותמדוברזהאהבהרגשעלמידה.
עלוחושינבואיותיכולותלאדם .

עםביןמשלשכולוהשיריםבשירכמולדורותיה,התורניתבספרותלראותניתןלכךסימוכין
המתאריםטוב',ליאלוהיםקרבת'ואניכגוןתהיליםמפסוקיוכןלקב"ה.ישראל

הרגשיתקרבה .

הנפששמחתתהיהזאת"עודשכתב42הזקןהאדמו"רבדברילסכםניתןהאמוראת
אזילבבבשמחתולהאירהלזככהשצריךמזומניםבעתיםבנפשוכשרואהובפרטהאמיתית

עלמין,כלממלאהואאיךהאמיתי:יתברךיחודועניןובינתובשכלוויציירמחשבתויעמיק
חשיבכלאקמיהוכולאיתברך,כבודוהואהלזוהארץכלמלאואפילוותחתונים,עליונים
בראשית;ימיששתקודםלבדושהיהכמוממש,ותחתוניםבעליוניםהואלבדווהואממש,

ממלאלבדוהואהיהצבאם,וכלוהארץהשמיםהזה,עולםבושנבראהזה,במקוםוגם
אצלובטליםהנבראיםשכלמפניכלל;שינוישוםבלילבדוהואכןעתהוגםהזה,המקום

וכוממשבמציאות '

זובאמונהומאדונפשלבבכלורנןגילתאףנפשוותגללבוישמחהרבהבזהכשיעמיקוהנה
העולמותכלובריאותבריאתוותכליתהאדםכלוזהממשאלהיםקרבתהיאכיהיארבהכי

באריכותלקמןשיתבארכמובתחתוניםזודירהלולהיותותחתוניםעליונים .

ודרהמתאכסןודםבשרלמלךבהתקרבותואנשיםושפלהדיוטשמחתגדולהכמהוהנה,
הקדוש-ברוך-הוא,המלכים,מלכימלךודירתלקרבתקץלאיןוחומרוקלבביתו,עמואתו

הנאםאלילגשתלבוערבאשרזההואמי"כיכא(ל)ירמיהווכדכתיב "".

ה'אתלאהובהקטןהאדםיוכלכיצדהיאה'אהבתשלבהקשרשנשאלתהשאלותאחת
הגדול



סופית.האיןהשלימההמציאותעםוהתמזגותאחדותתחושתתיעשהכיצדוהנורא.
43המהר"ל

הםאיןכאשרגםוהנאהבהאוהבשביןבקשריסודהבפרטה'ואהבתבכלל,שאהבהאומר
משליםמהםאחדכאשרמאהבההנובעתאחדותלהיותיכולהביניהםשוויון

רעהואתומחיה .

: " 44ובכלאהבה.בהםשייךולכךודומיםשוויםשהםמפנישלו,לריעהואהאהבהעיקרכי

וז"ל
שיושלםמפנילכך()הסיבההזההדברהפכו,שהואדבראלמתאווהשהדבר)שתראה(מקום
הזהומצדבו()מתמזגאחדדברעמונעשהבאמצעותו(שלם)נעשהבושיושלםומכיווןדברבאותו

שביןהרחוקבפהלומראפשרואיהארץעלואתהבשמיםיתברךשהואאףכי-האהבה
ואיהאדםקיוםהואיתברךהשםכישאמרנו,כמוהדברפירושאבלהאדם,וביןיתברךהשם

אשרדבר,אוהבהואדבר,כלהטבע(בחוקי)כללכיאליו,אהבהשייךולפיכךזולתואפשר
האדםהשלמתיתברךוהואהשלמתוהוא ".

לוומעניקההאדםאתהמחיהה'שלוהכוללתהאינסופיתהמציאותכיהרבמצייןבהמשך
שמביאהזוהיאקיומו,את

הלאהבת ':

" מצדשהאדםבמהיתברךהשםאללאדםשישהאהבהכיחכמים,מדברינראהאשראמנם
האדםואליוהאדםומתקיים()נוצרבאיתברךהשםמןרקעצמו(בפנימציאות)אינודבראינועצמו
אחדוהואיתברךהשםרקלנצח(עצמובפני)קייםזולתודברואיןיתברךאליושבהכלכישב,
הצדומזהתשוב,יתברךאליו)בסוף(הנשמהאחד,יתברךשהואמהכיזולתו,ואין

מצדכיוגו',אלהיךה'אתואהבתאחדה'אלהינוה'אמר:ולפיכךהאהבה,נמצא)ההסתכלות(
הכלכימאתו,הנפרד)קיום(בעולםנמצאלשוםאין,המציאות(כלאת)הכוללאחדיתברךשהוא

הכלעיקריתברךהואכייתברך,בוודבקיםתלוים ".

42 ל"גפרקהתניאספרמחברזצוק"ל,מלאדיזלמןשניאוררבי)מחב"ד(הזקןהאדמו"ר .

43 בתחילתהבולטיםישראל,מגדולידעותוהוגה,מקובלהלכה,פוסקרבהיההגבוה"לב"רביכונההגרמנית)בספרות(מפראגליווארביהגדולמורנו)מהר"לבכינויו(המוכרבצלאלבןליוואיהודהרבי
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השלימהה'מציאותעםוהתמזגותאחדותלתחושתהנשמהותשאףתתעוררזווממציאות
המחייהבמקורהלהדבקרצונהשכןסופית,והאין

אותהוהמשלים .

בחובתבחיירבנוגם45והטייתהבוראאלהנפשכלותשהיאאלוקיםאהבתפירושעלמדבר
הלבבות

וכחאורהמוסיףבדברמבחינההנפש"וכאשרהעליון:באורושתידבקכדיאליועצמה
משוטטותורעיונותיהיתברך.בוודבקהאליונוטהמחשבתהמיד(אותה,שמשלים)דברלעצמה,

העליונההמדרגההיאזוותשוקהונטיהאליו,ומשתוקקתלו,מתאווהוהיאאליו,להגיעכיצד
הטהורההאהבהשלביותר ".

רצוןשוםלויהיהשלאעדאהבותיוכלאתלהסירהאדםנדרשה',לאהבתלהגיעמנתעל
אחד'ה'אלוהינו'ה'מהפסוקזאתלמדיםאנויתברך.ממנושהכלהשי"תקרבתמלבדאחר
תובילזוהבנהממנו.נובעתהמציאותשארוכלהמציאות,בעלוהואהאחדשהואוהיינו

דברשכלכיוןאליו,רקדברשללאמיתומופניםורגשותינומחשבותינומאוויינו,שכללהכרה
הימצאותואמיתותועוצםקדושתוגודללעומתלרצותוערךשוםואיןעצמאיקיוםחסראחר .

, בספרמובאזולהבנההמקורמחשבתוכל"'שישיםהמצווה:בדיניהחינוךבעלכותבוכך
46החינוך

וכבוד,ובניםמעושרבעולםשהואמהכלכיתמידבלבוויעריךהשם,אהבתאחרמגמתווכל
למעןהחכמהבבקשתהיוםכלתמידוייגעהוא.ברוךאהבתוכנגדותוהווכאפסכאיןהכל
עדויחודובאמונתוהיוםכללבומחשבותלהרגיליכלתוכליעשהדברסוףבו.ידיעהישיג

לבובכלאדוניואהבתזוכריהאשלאבהקיצוובלילהביוםאחדרגעיהישלא ".

הלכההרבמסיקה'אהבתבמצוותהתמידיות.המצוותאתמונה"הרב47אדם"חייבספר
רקשמים,לשםשלאהעולםובהבליהגשמייםבענייניםמחשבתו"והקובעכתב:וכךלמעשה

גדולוענשוזו,עשהביטלכבוד,ולהשיגלהתענג ".

באהבהקשורהאדםכאשריתברך.אליוורקאךולהפנותהאהבתואתלמקדנדרשה'עובד
הטובוכלה'באהבתהקיימיםוהעוצמההשלמותאתלאבדהואעשויאחרת,צדדיתאישית
יתברךאליועקיפהבדרךדבר,שלבסופוקשורהזוצדדיתאהבהאםאףממנה,היוצא .

ממנההיוצאתוהאהבההטובההכרתאתנשיגלאאשר:ויש"48מאליהוהמכתבבעלכתבכך
תורה,אוהבשאדםישלמשל,ממנו.נהניםשאנוהפרטיהעניןבאהבתדבקיםשאנובשביל
להכירישכחזהידיועלעצמה,תורהשלחביבותהידיעלבאהזואהבהאךולעשות,ללמוד
היאהפרטיהעניןשאהבתמפניכן?הואולמההתורה.אתלנושנתןעבורלהשי"תטובה
וזהעצמו,מאהבתסוףסוףשבאההיינו"שלו",ובבחינתעצמו,אלביחסהיאכילו,קלה

לשתיאפשראיכיהתורה.נתינתעצםעלהטובמהכרתהבאההטהורהה'לאהבתסותר
לחברתהמפריעהוהאחתבלב,ביחדלהתקייםאהבות ".

" ישאםכיזרות,באהבותמונחשהלבזמןכלבמקצת,ואפילוה'לאהבתלהגיעיתכןלא
ה',אהבתבלבקובעיםכאשרולכנןה'לאהבתלהגיעאפשראיהזהעולםלעניניאהבה
ואיןודופיהבלשכולםהתבוננותמתוךוהחמריות,הגשמיותהאהבותכלאתלעזובחייבים

מקוםאיןשהריהאחרות,האהבותכלאתשעוזביםמזהנמשך49".וממילאמאומהבהם
אהבותלב'בלב

מוצאיםאנוזוגישהובהנהגתו.ברצונושמחההואשביטויהה'לאהבתנוספתדרךקיימת
המציאותאתובשמחהבאהבהבאמונה,מקבלשהאדםהיאומשמעותהחז"לבספרות

מהבכלשמחהאדםכאשרברואיו.כלעלהפרטיתובהשגחתוהאלבהנהגתאמונהמתוך
זהלטובהזוגם50דעבדוכל52","מלמעלהיורדרעדבראין"טובתו,שזוהיומאמיןלושקורה
חז"לכמאמריה'אהבתעלמעיד "



51, "

45 זצוק"לתבוןאבן,יהודהטובלבבפרושאפרק-ה'אהבתשערהלבבותחובת .
46 תיחמצווההחינוךספר

47 אכללאדםחיי '
48 פגעמודהחלקמאליהומכתב .

49 תשע"דהדפסהשנתירושליםהדפסהמקוםמנחםפנחסבןשאולאלטר,מחברשםב–דדשאעבראהספרשם
50 אמרליהסלקאדהוהמילתאדכלזוגםאישנחוםליהקרו"ואמאיא.עמודקט,ב-דףעמודקח,דףסנהדרין,מסכתבבלי,תלמודאעמודכא,דףתענית,מסכתבבלי,תלמוד

מלמעלהיורדרעדבראיןחנינארביאמר51לטובה"זוגם

נ"ארבה)בראשית (

52 בעמודסדףברכות

7
לטובתהשמיםמןיורדרעדברשאיןשלמהבאמונהויאמיןשיחשב53",עבד"לטברחמנא
לפעמיםלטובה,חשבהאלקיםרעה,שהואלעיניםשנראהמהוכלהגוף,לטובתאוהנפש
נסתר,נשארולפעמיםכא(קיח)תהליםלישועהליותהיעניתניכיאודךואומרלאדםנגלה

בדרךזומידהשחת"מרדתנפשוולהצילממותלהצילםכדילייסרורוצההואברוךשהקדוש
ביותרהטובאתשיעשהה'עלשסומךהביטחוןחלקיביןנחשבתכלל .

בכל"54המיליםעלברש"יהמובאתחז"לבדרשתמוצאיםאנוהזוהגישהאתהתואםפירוש
מתפרשנפשך""בכלהפסוקהמשךזהפירושלפיהמקום".עלחלוקלבךיהאשלא-לבבך"
אויתמרמרשלא)כלומרהמקום,עלחלוקלבויהיהשלאבלבדזושלארצונך","בכלבמובן

אלא,ה'(הנהגתעליפקפק
כדבריה'הנהגתעםמרוצהיהיהחפצהשבנפש-'רצונו'בכלגם55שלמהואתה

ובנפששלםבלבועבדהואביךאלהיאתדעבני"לבנוע"ההמלךדוד
הדורשלבבותכלכיחפצה, '"

אחר"דברהביאור:נוסףממונך,בכל-מאודךבכלהפירושלאחר56ברכותבמסכתבמשנה
'דברשלזודרשה".מאד()במאדלומודההוילךמודדשהואומידהמידהבכלמאודךבכל

ההנהגתעםוהסכמהשמחהשלבמובןמתפרשתה'שאהבתמהבנהיסודהאחר' '.

הדרגהועתההרצון,הסכמת-נפשךבכלהמקום.עלחלוקלבךיהאשלא-לבבךבכל
מידהכולעלוהודאהשמחהגםאלאנפש,בכלורצוןלבבכלהסכמהרקלאהשלישית

לךמודדשהואומידה .

57 ובכלנפשךבכללבבך"בכלהרבדים:שלושתבכללהיותצריכהה'אהבתמורכבהאדם
החלקהואהנשמתיהחלקונשמה.רוחנפשעיקריים:רוחנייםחלקיםמשלשהמאדך".
וקדם"אחורשבאדם.והגשמיהבסיסיהחיותכוחהיאהנפשלעומתו,באדם.העליוןהרוחני
האמצעי,החלקאחור.נמוך,חומריומכוחמקדם,עליונהממציאותנוצרהאדם-צרתני"
וראשיתהבחירהועיקרבלבהואהרוחמשכןשכןהאדם,אתהמאפייןהכוחהואהרוח,
שבלבברוחנקבעתהאדםמדרגתלכןבלב,הואיסודה .

אחדיתברך.אליווהערצההערכהבהתפעלות,המתבטאתה'לאהבתנוספתדרךקיימת
מגדלו,והתפעלותהערצהשלבמובןהואהאהבהבמשמעותמקובליםהיותרהביאורים

המחויבאחדוהואממנווהכלושליטרביתברךהואכימתבונן,האדםכאשרוקדושתו.טובו
מתפעמתונפשוקדושתו,ורובעצמתוגודלעלוהערצההתפעלותמלאהואהריהמציאות

המשךהואש'ואהבת'מהפסוקשמשמעוכפיכזה.כבירויחידאחדמצוישישהמחזהמגודל
אחדה'א'ה'ישראלל'שמע '.

מתוךהאל.עםהזדהותשלעמוקיםרגשותבנפשוליצורמתבקשהאדםזו,גישהפיעל
וסיבהשורשבהיותואוהמציאות,כלאתהממלאתנוכחותובמוחלטותאובעוצמתוהכרה

האלעםעמוקהחיוביתלהזדהותהאדםאתלהובילאמורהבכךהתבוננותהמציאות.לכל
שביכולתומהכלאתלוולהעניקרצונואתלמלאחפצהונפשותשוקה .



הואכךלה',והצימאוןההשתוקקותהיאשהאהבהמפרששהואברמב"ם,רואיםאנוזוגישה
במעשיוהאדםשיתבונןבשעהלאהבתוהדרךהיא"והיאך'58תורה"משנהבספרוכותב

ומשבחאוהבהואמידקץ,ולאערךלהשאיןחכמתומהןויראההגדולים,הנפלאיםוברואיו
לא-ללאלוהיםנפשיצמאהדוד,שאמרכמוהגדול,השםלידעגדולהתאווהומתאווהומפאר

."חי

יוכללאשלעולםלמרותה'.לקרבתוצימאוןתשוקההיאשהאהבהנראההרמב"םמדברי
ה'וידיעתמלאהלקרבהלהגיעיוכללאלעולםשכןזה,בצימאוןלרוויהלהגיעהאדם

המצווההםמציאותוואתה'אתלדעתוהרצוןההשתוקקותעצםהמלאה, .

חזיתיךבקודש"כןבשרי",לךכמהנפשילך"צמאהכגוןאלובביטוייםמלאהתהיליםספר
בשיראשחרך'.בקרבירוחיאףבלילהאויתיך'נפשי-ט()כו,בישעיהוכבודך".עוזךלראות

השירים
53 דאגהדאותיועץפלא

54 המקוםעלחלוקלבךיהיהשלאלבבךבכלד"איצריך,בשני)ספרי("לבבךבכל"ודבריםרש"י .
55 תעזבנוואםלךימצאתדרשנואםמביןמחשבותיצרוכלה'דורשלבבותכלכיחפצה,ובנפששלםבלבועבדהואביךאלהיאתדעבנישלמהואתהטכחאהימיםדברי

בכלמאודך-בכלאחר:דברממונך,בכלמאודך-"בכלפירושים:שנימפרשת)נד.(ברכותבסוףהמשנה56לעד"יזניחך

לומודההויומידהמידה "

57 רמטעמ′ח"אראי"העולת .
58 בהלכהבפרקהתורהיסודיהלכותתורה""משנהרמב"ם
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'ידידהשירכמורביםפיוטיםוגםלקב"ה,ישראלכנסתביןוצמאוןתשוקהביטויימופיעים
ביטוילידימביאנפש'

אלוברגשות .

מבוססתזודרךאליו.והודיההטובהכרתע"יהיאה'לאהבתלהגיענוספתמשמעותיתדרך
שהכירע"האבינובאברהםשמצינו59כמובעולם.ה'שלוטובתוחסדיועלהטובהכרתידי
כיאוהבי'.אברהם60'נאמרשעליובעולם,הנעשיםבחסדיווהכרההתבוננותע"יבוראואת

ניכרה'חסדבאהבתו.המתבטאתואמונהלהכרהמגיעיםה'בחסדיההתבוננותמתוך
הארץ"מלאהה'"חסדוכןיבנה",חסדעולם61"במקראשכתובכפיחסדשכולהבבריאה

אתומחברמייחדהקב"השאיןמאחרזאתבעולם,הקייםבחסדמתקשרהקב"השלשמו
הואחסדחפץכיהרעה,עלשמו .

יתברך,בשמווידיעההשגהידיעלאהבהשונה:מזוויתהמצווהאתהמאירנוסףפירוש
עלבאהבה"."וליחדךרבהאהבהבסוףהברכהמלשוןשנשמעכפיבאורו,השגהשהיא
אלוהינוהואשה'המשמעותהגדול.בשמוהשגהנצרכתבאהבהשמואתלייחדמנת

ידיעתואתולהשיגשמואתלדעתוהאפשרותהזכותאתלנומעניקשהואבזהלנוהמיוחד
מציאותואתלהרגיששנוכלנבואייםוחושיםהשגותעלינומשפיעוהואביותר,נעליתבדרגה

.וקדושתו

אתלקייםלהשתדלדהיינוה',שםידיעתלידיהמביאיםבענייניםלעסוקזהלפיהיאהמצווה
אללהתקרבותהמועילותוטהרהוקדושהנקיותמידותעודולהוסיףלושאפשרהמצוותכל

וסודותיההתורהלימודלזהמועילובמיוחדידיעתו.ולהשגתהאל .

ופעולותיוומאמריובמצותיוונתבונןשנחשובוזהיתעלה.באהבתושציונוהיא"62בחינוךכתב
האהבההיאוזאתההנאהבתכליתבהשגתוונהנהשנשיגהועד

."המחויבת

: שכתבזה63את"ואהבתאמרו"אבלובלשונו:אליובאהבההאדםיתמלאבוהשגהשע"י
הרמב"ם

"64כתבאחרובמקוםהשגתו".מעשיךכלתכליתשתשיםהכוונהלבבך"...בכלאלוקיךה'



מהכפיכלוהמציאותבהשגתאלאתתכןלאהאהבהשזאתתורהבמשנהבארנווכבר
בוחכמתוובחינתשהוא ".

, בספרגםהרמב"םכתבכךונשכילשנתבונןוזהיתעלהלאהבושצוונו"היאבלשונו:
65המצוות

..המחייבתהאהבההיאוזאתהתענוגתכליתבהשגתוונתענגשנשיגהועדופעולותיומצותיו
ותבאהתענוגויגיעההשגהלךתתאמת)התבוננות(בהסתכלותכילךבארוכבר

בהכרחהאהבה ".

מעניינהמבוארשהאהבהולפייתעלההשםלאהובהמאמרבזהצונו"66הרלב"גכתבגםכך
האופןבזהתהיהשלאשכןכלהשגה,שוםבולנושאיןלדברלהתקיים(יכולה)אינהתהיהשלא

שהיא()כלמההשגהלנושתהיהבדרךשנעשההציוויזהיחייבהנהפה,זכראשרהשלם
יתעלהבוהשגהשנוסיףמהוכללאהבו,זהמפנישנתעוררכדיוהנורא,הנכבדהשםבזה

אותולאהבהנוסיף .

יתעלה,השגתואלאותנויישירוהםכיהתורה,מצותעלשקידתנומצדלנויושגזהוהנה
הנמצאותאלומענייןלנוהמושגותהנפלאותיתעלההשםפעולותעלהחקירהמצד

אצלנואשר .

)אל(אהבתותהיהבתורה(והשקידההמצוות)קיוםזהעלהאדםכשיעמודכיברור()וזהמבוארוהוא
הםשלהם()הטעםהאהבהסבותכיאצלו,אשרהאהבותשבכלחזקההיותריתעלהה'

עדוהמעלה,השלמותבתכליתהואיתעלהשהשםולפיהשלמות()חיפושוהמעלההשלמות
זולתונמצאכלששלמות

59 גהלכהאפרקכוכביםעבורתהלכותרמב"ם
60 אהביאברהםזרעבחרתיךאשריעקבעבדיישראלואתה"חמאישעיהו "

61 בהםאמונתךתכןשמיםיבנהחסדעולםאמרתי"כיגפטתהילים "

62 האתלאהוב-געשהמצותהמצוותספר '
63 ל"טפרקא',חלקנבוכיםמורירמב"ם .

64 ג׳:כ״חנבוכיםמורהרמב״ם
65 גמצווה-לרמב"םהמצוותספר

66 ה׳-ז׳פסוקיםו׳פרקדבריםגרשום(בןלוי)רבירלב״ג
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) נאהבהיותר)האדם(יהיההנהיתעלה,שלמותואלביחסחסרוןהואיתברך(ממנושאינהשלמות
הצדמזההגבלה()ללאשעורלאיןונאהב()אוהב

זה)מטעם (.

לאיןהערבויותמכללמעלההואיתעלהבהשגתותהיהאשרהנעימות()תחושתשהערבותולפי
יתעלהמהשגתושיושגשהתועלתולפיהצד.מזהשעורלאיןנאהבהיותריהיההנהשיעור,

שעורלאיןנאהבהיותריהיההנההנצחיים,החייםהשגתהואכיהתועלות,מכללמעלההוא
והואלו,יושגואשרוהתועלותהערבויותכללאדםהמשפיעשהואעםהטעם()מזההצד,מזה

לו)הקצוב(האפשריהזמןאותו()מקייםמציאותווהשומרהאדם()יוצראותוהממציא ".

וכךולמצוותיו.לתורתולה',ונאמנותבמסירותהמתבטאמעשייישוםישה'אהבתלמצוות
אהבהשלמיוחדתמשמעותמתוךנאמנותה',אהבתמצוותביטויאתהבינוחז"להבינו

יתברךאליו .

והיותראליההקרובההמעלהאךהיראה,מצדגםה'אהבתלקיוםונאמנותמחויבותקיימת
מצדהתורהוקיוםלמצוותומחויבנאמןלהיותהיאממנה,נעלה

השםאהבת .

ש'אוהבי'משמעמצוותי'.ולשומרילאוהבילאלפיםחסדועושה67'מפסוקים:עולהזומשמעות



לרעותה.אחתקרובותהמעלותזאתעםיחד.)היראה(מצוותי'ל'שומריואחריהראשונההיא
מיראה.לעושהמאהבההעושהביןהכתוב)הבדיל(הפרישמאהבה,"עשה.אתואהבת

68אלהיךה'שכרומאהבה

ומכופלכפול ".

מחייבתמעלתהשהיראהלמרותמיראה,מצוותשהעושההוא:המעלותביןלהבדלהטעם
מספיקבנימוקמצוות,מקיוםעצמולפטורלאדםיזדמןכאשריחידה,היאאםאךומרתיעה,

אלאחובה,ידילצאתמנתעללאמתאמץה'אתהאוהבואילויותר.מתאמץאינושובטוב,
בוראורצוןבאהבהלעשותהעצמירצונומחמת .

העובדלביןמיראהה'עובדביןהמשמעותיההבדלעלכתבהמהר"ל"גם69כילדעת,לךיש
רקלאמאהבההעבודהמיראה.עבודהלביןמהאהבהה'עבודתביןהבדלקייםמאהבה:
המעשה,מצוותלקייםהאדםאתומניעהגורמתגםה'ציוויעלמלעבורהאדםאתשמונעת

ה'עובדזאתלעומתמצוותיו.ולקייםרצונולעשותאוהבהשי"תאתאוהבשהואשמפני
הואמה',יראשהואמיכיחטא,יעשהשלאלוגורםזהדברבלבד,היראההיאשלושהמניע

המצוותבעשייתמהדרבהכרחאינואךחטא.יראתנקראולפיכךדבריו,עליעבורשלאירא
."באהבה

להגיעשואףבמצוות,מהדרמאהבהה'אתשעובדשמיישרים"ב"מסילתכותב70הרמח"ל
בענייניםאףונזהררמותרוחניותלדרגות

מפורשיםשאינם .

הואברוךהשםמצוותהאדםיקייםשלאידוע,זומצווה:שורש"71החינוךספרבעלכתבכך
ה'עבודתאהבה,מתוךמצוותשהמקייםכוונתואתלבארנראהאותו".באהבתורקיפה

חיצוניתכפייהמתוךרחוק,שלבובאופןפועלואינוואישיותונפשומעצםנובעתשבו, .

כאברהםהבריותכלעלאהבהו-אלהיךה'אתואהבתאחר"דבר-בספרינדרשגםכך
שמתוךאומרת,זאתנאמנות.שלבמובןה'אהבתהמושגאתמפרשתזודרשהגםאביך",
המעשיתהכוונהזהביאורלפיהבריות.לכלה'ידיעתאתהאדםמפיץלה'האדםנאמנות

הלכהמאהבה.כתוצאהשבאההנהגהעלאלאה',אהבתרגשעצםעלרקאינהב'ואהבת'
ומסורנאמןלהיותכלומראוהבים,שלבהנהגהלהתנהגהאדםעללמעשה .

72בברכות:במשנהמצויומסירותנאמנותשלבדרךה'אהבתמצוותלפירושנוסףמקור

נפשךובכלהרע,וביצרטובביצריצריךבשנילבבךבכלוגו'לבבךבכלאלהיךה'אתואהבת
נוטלהואאפילו

67 הפסוקכפרקשמות
68 דבריםספרעל'ספרי'ההלכהבמדרש

69 האחייםדרךמהר"ל
70 יחופרקטזפרקישריםמסילת

71 תיחמצווההחינוךספר
72 אנד,תשיעי,דףפרקברכות

10
הוילךמודדשהואומדהמדהבכלמאדךבכלאחרדברממונך,בכלמאדךובכלנפשך,את

מו
ד
ה
.לו

עלמוסבהפסוקשכלכךעלמעידהנפשך',אתנוטלאפילו-נפשך'בכלזוחז"לדרשת
'בכלהביאורגםכך'ואהבת'הואזהלכלכשהכותרתהמצוות,לקיוםנאמנותמתוךמסירות



שיקייםכלומרנאמנות,שלבמובןה'אהבתשלמהפירושהואאףנובעיצריך,בשנילבבך'
במסירותהטוביצרואתויגבירהרעיצרואתויכבושהיצרפיתוייאףעלהמצוותאתהאדם

יהיהה'אהבתשעבורמשמעוממונך','בכלחז"לשפירשומאודך''בכלכןכמוובנאמנות.
ממונוכלאתאפילולהפסידנכוןכדיעדומסורנאמןכךכלהאדם .

עלמבוססתזונאמנותלה'.ישראלעםשללנאמנותכפירושמובאה'לאהבתנוסףקשר
'הישכםמהפסוקנראהכךלעם.לולהיותבנושבחרישראל,עםהאלשיצרהמיוחדהקשר

דבר"כיה':אתלאהוביששעבורוהטעםכתובובהמשךיג()דבריםאלוהיכם'ה'אתאוהבים
הדרךמןלהדיחךעבדיםמביתוהפדךמצריםמארץאתכםהמוציאאלהיכםה'עלסרה
במשמעותבאהבהעוסקתהפרשהמקרבך".הרעובערתבהללכתאלהיךה'צוךאשר

יציאתאתלזכוראותנוהמחייבתטובה,מכפיותההפךשהיאלה',נאמנותשלהמעשית
לאלוקינונאמניםולהיותטובהלהשיבמצרים, .

בספרהרבכתבה',אהבתהמושגלהגדרתנוסףפירושהמדרגההיאהשםאהבתלפיו
73העיקרים

האחרונהלמדרגהשיגיעאחרירקהאדם,אליהלהגיעיוכלולאהימנה,למעלהשאיןגדולה
הבסיסמדרגתהיאהיראהכי74היראהשלביותרהגבוההשהיא

הלאהבת '.

שלמציאותהיותומעצם-הטובאהבתאופנים:בשלושההאהבהמעלתאתמסבירהרב
הגורםמקור-הערבאהבתלאדם.תועלתוהמהווההמביאמקור-המועילאהבתטוב.

עצמו.בפניגמורטובשהואמצדהנאהבאתהאדםשיאהבהיאהטובאהבתלאדם.נעימות
רקכלל,וערבותנעימותקבלתולאתועלתקבלתכלההיאבאהבהשתתערבמבליזאת

בלבדטובשהואמצדהטובאהבת .

רובכפיבעוצמתן,ומתחלפותמשתנותאהבותהןיציבות.אהבותאינןוהערבהמועילאהבת
גםאפשרכןכמוהערב.מאהבתהתענוגקבלתאוהמועילמאהבתהתועלתקבלת

נצרכותאינןהןכאשריתבטלאלושאהבות .

יציבה,אהבההיאדבר,לקבלתתנאיכלללאבעצמו,הטובבעבורתהיהאשרהאהבהאולם
אלאאליו,טובשהואבעבורהאהובאתיאהבלאשהאוהבלפיתשתנה,ולאתתבטלשלא

אהבתבלבו.חקוקבלבדוהואהאוהב,אצלידועהאהובבעצמו.טובהאהובשזהבעבור
יחדודבקותהתאחדותפעולתהיאהאוהבע"יהאהוב .

התענוגאוהאוהבאלהמגיעההתועלתרקידוע.האהובאיןוהערבהמועילבאהבתואולם
משוםתתבטל.אוהאהבהתשתנההתענוג,אוהתועלתקבלתתשתנהוכאשראליו,המגיע

האהובעםהאוהבשיתאחדאפשראיכך, .

מןתועלתשוםלקבללאוהבאיןכיכלל,שתשתנהלהאפשראיהטובבאהבתכןשאיןמה
מעולההיותרהיאטובשהואמצדהטובאלהאהבהכןועללבד,בוהידיעהאלאהאהוב

האהבותשבמיני .

אהבתאליוהאהבהתהיהכלל,והעדררעבושאיןהגמורהטובהואיתברךוהשםהואיל
כישאמרנואחריתברך,בוהידיעהשיעורכפיהזאתהאהבהותתוסףטובשהואמצדהטוב

לבדבוהידיעהמצדתהיההטובאהבת .

חייםרוחשנשמתמיכלומחיהנמצאלכלונותןוחונןהכליוצריתברךשהואאחרועוד,זאת
מהמצדגםנאהבשיהיהראויכןעלמועיל.גםהואהגמור,לטובבנוסףבאפיו,

מועילשהוא .

מהרקבראלאשכןברא.אשרלכלמזוןמכיןיתברךה'בהובדרךבהנהגהנבחיןעוד
שמביאבאופןבחןדברכלבראאלאבלבד,חיותםלצורךלאדםאוחילבעלשהכרחי

האדםיכוללכאורהלתענוג.



73 זצוק"לאלבויוסףלרביג׳:ל״ה,העיקריםספר

74 ומיניההאהבהעניןשנבארצריךולפיכךי"ב(,כ"ב)בראשיתאתהאלהיםיראכיידעתיעתהלושנאמרהעקידהואחרימיובסוףאלאהזאתלמדרגההגיעלאאוהביעליושנאמראברהםכי .
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בצבעיםופירותירקותמזונות,שלרביםמיניםנבראוזאתובכלבלבדובלחםבמיםלהתקיים
נאהבשיהיהיתברךהואראויזהמצדהכרחיים.אינםאםגםמענגים,שהםומגווניםשונים

האדםאתוהמענגיםהערביםהדבריםשבראמצדכלומרהערב,מצדגם .

ואהבתהמועילאהבתעצמו,בפניהטובאהבתהאהבות:מיניכלאליוייאותוזה,בעבור
שתמצאשאפשרויצויר,ידומהלאכיהאהבה,מיניבכלנאהבשיהיהזהלפיראויהערב.

ממנומענגתויותרמועילהיותרטובה,יותרמציאות .

בכליתברךהשםלאהובישראלאתמזהירהיההשלוםעליורבנומשהכינמצאזהבהקשר
אחדהיותועםכיכלומראחד".ה'אלהינוה'ישראלשמע76"ואמרוהקדים,75האהבהמיני

אהבתואםהמועילאהבתואםהטובאהבתאםהמתחלפות,האהבהמיניכללוייאותו
זולתולאהובלךואיןהתענוג,ונותןהתועלתהנותןוהואגמורטוביתברךשהואלפיהערב.

לבבךבכלאותולאהובראויכך,לפיבו.הנמצאותהאהבהסבותמכלאהבתךתהיהאםאף
בתכליתשלמהאליוהאהבהתהיהשלאשתמנע,סיבהשוםאיןכימאדך,ובכלנפשךובכל
שאפשרמה .

שאםלפיבתכלית,שלמהאהבהאנשיםב'אודבריםב'לאהובלאדםאפשראיהטבעבדרך
ביןמתחלקתשהיאמאחרהשלמותבתכליתשלמההאחדאלהאהבהאיןשניהםאתיאהב

האהבהמגדרשהואכמוגמורההתאחדותבאהובהאוהבשיתאחדאפשראיכךשניהם.
האהבהאיןאחדיתברךשהשםאחרכלומראחד,ה'אמרולכןאחד,האהובהיהכןאםאלא

תהיהאםואףלשנים,האהבהתתחלקלאכיגמורהאליואהבתךשתהיהאפשרמתחלקת.
להיותהערב,מצדאוהמועילמצדאוהטובמצדלומררוצהמתחלפים,ממיניםהאהבה

האהבהשתהיהראויהמתחלפות,האהבהסבותכלבונמצאותוהיותאחדיתברךהשם
מאדךובכלנפשךובכללבבךבכלשלמהאליו .

ה'אתלאהובייחודיתמצווהשאינהה',אהבתמצוותאתדופןיוצאבאופןהגדיר77השד"ל
שראתהמאחרכיואומרה'אהבתלעניין"ואשובהוז"ל:רצונולעשייתכלליתכמצווהאלא

אהבהורצון,כעסובעלמתפעלאלו-הלפנינוולצייראדםבניכלשוןלדברהאלהיתהתורה
מיכיאותו,שונאאוהאלאתאוהבהאדםגםשיצויירהראוימןהיהבזה,וכיוצאושנאה
חוקיוולשמורלפניורוחנחתלעשותהואלבומחשבותועיקרתמידלנגדוה'שישווה

מהמעשותנמנעואינועיניולנגדאלה-יםשאיןומיה',אתאוהבייקראזהומצוותיו,ומשפטיו
השונאייקראהואבהנה,לחטואחדשותתועבותתמידמבקשוהואלפניונתעבשהוא '".

" יחוללאבעצמההאהבהאבלהמצוות,כלאתכוללתהיאאבלפרטית,מצווהה'אהבתואין
הכוונהי"ח(,י"ט)ויקראכמוךלרעךואהבתי"ט(,י')למטההגראתואהבתםוכןצווי.עליה

יכעיסםאושיזיקםמהמכלושנחדללהםלהיטיבשנשתדלבהם ".

נקודתשווים.ביןדבקותהיאאהבהכימבהיר79המהר"ל78האהבהגדרבירורבענייןעוד
הרילבוראם?אדםבניביןאהבהיתכןכיצדכך,אםולדבקות.לחיבורמביאהביניהםהשוויון

השני.אתמשליםאחדההשלמה,בגללהיאשוויםביןאהבהלבוראו.האדםביןדמיוןאין
הפוכיםהםאםגםלשלמותשמביאהדברעםהואוקשרלחיבורהרצון .

ברגש.הלבאתהממלאיםוהנשגב,הנעלהאלהרוחני,אלוהגעגועיםהתשוקההיאהדבקות
הנפשכאשרהרוחנית.השלמותאלהאוהביםשלמהשתוקקותנובעתהאוהביםביןהדבקות

מתאוויםאליהזושלמותאהבה.וזוהיאותהשמשליםבמהמדבקתהיאלשלמות,משתוקקת
ה'אהבתלכןוהרוחניים.הטבעייםהשלמותסוגיאתהכוללתהאלוקיתהשלמותהיאועורגים

ולמשךמקוםבכלזמן,בכלמתקיימתוהיאזמניאוחולףרגששאינהמוחלטתאהבההיא



החייםכל .

75 הו')דבריםמאדךובכלנפשךובכללבבךבכלאלהיךה'אתואהבתשאמרכמהשנבאר,כמו '(,
76( דו'דברים '(,

77 ביתוראשישראלחכמתאנשי,מראשוניהיהודיתההשכלהתנועת.אישומתרגםספרות,חוקר,פילוסוףעבריבלשןמקראפרשןמשורר,היהשד"ל))בקיצורלוצאטודודשמואלר'ה׳.פסוקו׳פרק-דבריםשד״ל

לרבניםהמדרש

בפדובה

.שבאיטליה

78 ואתחנןפרשת(קרובזאבהרבדבריבסיסעלנערך (

79 הרעאהבתבנתיבעולם,נתיבותספרדעות.והוגה,מקובלהלכה,פוסקרבהיה(מפראג(ליווארביהגדול)מורנומהר"לבכינויוהמוכרבצלאל,בןליוואיהודהרבי .

12
מאתנודורשותהמידותכל.ה'לאהבתגבולשאיןמשוםדופןיוצאתמידההיאה'אהבת

המידותבכלושליליים.חיובייםכיווניםישמידהלכלגבול.היא-"מידה"שכןוגבולות,איזון
."אך80גמוררעהואקצה"כלכיוכו′,הזריזותהזהירות,הענווה,גבולותאתלעבוראסור

שבנוהחייםמכוחותכוחבכלחיינו,בכלגבול,ללאה'אתלאהובנדרשיםאנוה'באהבת .

81השורה"אתשמקלקלת"אהבהישוגבול.למידהנדרשיםאנווחבריםאישהבאהבת

אנוה'באהבתאךממנה.להירפאשצריךחולישהיאאהבהישמגדרו.האדםאת,מוציאה
ללאלאהובמצווים

.
82" לחוליהמלךשלמהזאתשהקבילכדיעדומידהגבולאני"אהבהחולתכי

עזהיתירהגדולהאהבהה'אתשיאהבהראויה?האהבההיא"וכיצדהרמב"םכותבכךעל
אהבה,חוליחולההואכאילותמידבהשוגהונמצאה'באהבתקשורהנפשושתהאעדמאד
בשעהביןבקומוביןבשבתוביןתמיד,בהשוגהוהואאישהאהבתמאותהפנויהדעתושאין

בכלשצוונוכמותמידבהשוגיםאוהביובלבה'אהבתתהיהמזהיתרושותה.אוכלשהוא
נפשךובכללבבך

. 83

ובכל "מאדך

באורחותשכתבזה"84אדםשלבלבונקשרתהואברוךהקדושאהבתשאיןוברורידועדבר
צדיקים

ו)דבריםשנאמרכמוממנה,חוץשבעולםמהשבעולםכלויעזובכראוי,תמידבהשישגהעד
שאיןאהבה,חוליחולההואכאילותמידבההשוגהונמצאנפשך".ובכללבבך"בכל:ה(

בשעהביןבקומו,ביןבשבתוביןתמיד:בהשוגהוהואאשה,אותהמאהבתפנויהדעתו
עלאמרשלמהשאמרוזהואוהביו.בלבהשםאהבתתהיהמזהיותר-ושותהאוכלשהוא

העניין.לזההואמשלהשיריםשירוכלאני".אהבהחולת"כי:ה(בהשירים)שירמשלדרך
שישכוחוכפיקונו.אתלוהמודיעותובתבונהבחכמהולהשכיללהביןהאדםצריךלפיכך
ו)דבריםשנאמרממנו,וליראהאותולאהבה-מצווהוהנוראהנכבדהאלולהשיגלהביןבאדם
תיראאלהיךיי"את:יג(ו)שםונאמראלהיך";ייאת"ואהבת:ה( "".

נראהיום,ובכלזמןבכלבה,לשגותעלינוומצוהמוחלטתלהיותצריכהה'ואהבתמאחר
הנוסףהציווילביןעולמנו,כלאתהממלאה'אתלאהובהציוויביןסתירהקיימתכילכאורה
כמוךלרעךואהבת85"יתברךזולתואחרדברלאהוב "

אתכוללתה',אהבת-ה'"אניכמוך,לרעך"ואהבת-הפסוקבהמשךטמוןהסתירהיישוב
הואההיפךהנבראים.שאראתומזניחההבוראאלאותנומצמצמתאינהה'אהבתהכל.

מיולכןעולם"שלמקומוהואכי86"אליווקשוריםשייכיםוכולםהכלכולליתברךה'הנכון.
אוהביהםאוהביה'","אניפרושוזההנבראים.כלאתלאהובצריךה',אתבאמתשאוהב

.בריותיי



ה'.אהבתללאלחברו,אדםוביןלאשתואישביןהנבראים,ביןאמתאהבתאיןמזו,יתירה
מבקשאחדכלההשלמה,רצוןהואלאשתואישוביןלחברואדםביןשמחברמהשהרי

שהחיבורידיעהמתוךאדםבבנינוצרהזולתעםלקשרהרצוןהשני.באמצעותלהשתלם
נטועחסרים,ונוצרנומאחרבטבעם.הפוכיםהצדדיםאםגםלשלמותאותנוהמביאזההוא

השני,אתאחדלהשליםמסוגליםאינםלבדהאדםבנילשלמות.וההשתוקקותהרצוןבתוכנו
בלבדיתברךה'מאתהינהשלמותחסר.יצורהינובמהותמאתנואחדוכלמאחר .

כמוך"לרעך"ואהבתהשניאתאחדלאהובמצוונואותנו,ומחברמאחדעולםשבוראההכרה
בכוחוורקהאדםיוצרוהואהיחידיהשלםהואשה'משוםזאתאמת.לאהבתשמביאההיא

להשליםהיכולתובעלהמושלםכאשרולכןזולתואתלהשליםיכולהמוחלטהשלםלהשלימו.
הואזולתו,את

80 דפרקפרקיםשמונהרמב"ם ′
81 וירא,רבה,בראשיתהשורה,אתמקלקלתושנאההשורהאתמקלקלתאהבהיוחאי:ברשמעוןרביאמרמקור:כשורה.שלאלנהוגלוגורמתמגדרו,האדםאתמוציאהיתרהאהבה

רפדוניבאשישות"סמכוניהפסוקבפרקהשיריםשיר82ח.סימןנה,פרשה

אניאהבהחולתכיבתפוחים "

83 גי,תשובההל′רמב"ם

84 השםאהבתאהבה,שערצדיקיםאורחות
85 יחפסוקיטפרקויקרא

86" טפסוקסחפרקרבהבראשיתמקומו.עולמוואיןעולםשלמקומושהואמקוםאותווקוראיןהקב"השלשמומכניןמהמפניאמראמיר'בשםר"הבמקום"ויפגע

13
אנוכךכיאמת,לאהבתאותנומביאזהדברהזולת,ואהבתמהחברותחלקוהואהמצווה

לאהבתהגורםה'"אניכמוךלרעיך"ואהבתהפרושוזהמשתלמים
.אמת

הגדולה,האהבהה',אהבתמתוךנובעמקורםורעהו,אדםואישה,איששאהבתכך
ה'רצוןזהבתוכנה,הזולתאהבתאתכוללתוהיאהאמתיתלשלמותאותנושמחברת

אותנומשליםהואובכך .

בחיינוהאמתאהבותשכלהעובדהתשתנהלאשבקרבו,ה'"ב"אנייכירלאאדםאםגם
הפנימיתמהשתוקקותה',מאהבתוחיוניותםחיותםאתויונקיםנובעיםהאנושיים,

באופןנבראהשהבריאהמודעת,לאאםגםועמוקה,פנימיתמהכרהולשלימות,להתחברות
הבריותושארהאלעםשלובהתחברותאלאשלםהאחדשאיןחסר, .

חיותהאתיונקתכולההמציאותכלהשלימות,מקורהואמלבדו,עודשאיןאחד"ש"ה'מכיוון
ובכלנפשךובכללבבך"בכלגבולללאלהיותצריכהה'אהבתממילא,מהאחד.קיומהוזכות

המקורללאשהריעצמן,בזכותעומדותאינןמהמקור,נאצלותהןהאהבותשארכלמאדך".
מדומותאהבותהםה'אהבתשל .

וכולםוישראלהתורההקב"ה,אהבתיש:אהבותג'"87צדוקרביבספרכתבזהכעין
מושלם(לארעותהבלא)שאחתסגילאהאבלאדהאבזוהר,כידועאחת(אהבה)הםחד,)ושלושתם(

הואיתברך,השםבלאלבדישראלאהבתכי,אהבות()לכלהשורשהואיתברךהשםואהבת
)חברהוחברותאצוותאאוהב (

" כמוה',בשםשלוםשאילתבועזתיקןזה)עלחברותא.אהבוכןשגםהפלגה,דורוהוא88מביתבאבעזוהנה
אהבתשמאופחדמאד,וחברהצוותאאהבשהואמפניוזאתה'"יברכךלוויאמרועמכםה'לקוצריםויאמרלחםשכתוב
לומרבשם,תהאשלוהשלוםשאילתשפתיחתהקפידולכךיתברךהשםאהבתללאאהבההיאשלווהחברההצוותא
החכמהאהבתהיינויתברך,השםבלאתורהואהבתה'(.אהבתומתוךשמיםלכבודצוותארקשרוצה

מאד".וחכמהתורהאהבושהמהתורה,מתןאזראוישהיהשאוזכרהמבולדורזהובלבד,
89בזוהר



אהבתוללאמצוותיווקיוםתורהלימודאהבתללאלבד,ה'אהבתגםכיואומר,אוסיף
אהבתרצונו,בקיוםמתבטאאהבתוכייתברך,לרצונושאינהעקרהאהבההיאישראל,
השורשיתהיאהשםאהבתכימדבריונראהלכןבחר.אשרישראלעמוואהבתתורתו

שלמהאחתה'לאהבתביחדמשלימותהםהנוספותאהבותוהשתי .

האהבותכלאדםיעזוב"90צדיקיםארחותבספרכתבה',אהבתהמיוחדהמושגבהבנתעוד
השםאהבתאלהיך".ה'את"ואהבתה(:ו)דבריםכדכתיבהוא,ברוךהבוראבאהבתוידבק
וכלהעבודה,אנשיכלבמדרגותהמעלותכלוסוףהתכונותכלתכליתהיאהוא,ברוך

והנביאיםהחסידיםמאנשיהנפשותנדבתוהיאהאהבהלמעלתסולםכמוהןהמידות
הימנהלמעלהאיןוסופןוהפרושים, .

שנאמרכמואהבתו,)מעלת(עלהאלהיםיראת)מעלת(את)חומש(הספרמקדיםפעמיםהרבה
ולאהבהאלהיךה'אתליראהאםכימעמך,שואלאלהיךה'מהישראל,"ועתה:יב(י)דברים
התחלתזההפרישותשלהגבוה)הקצהוסופההפרישותתכליתהיאשהאהבהומפניאותו".

מדריגתאלהמעלות(מכלביותרהקרובהמעלההיא)הפרישותשבמדריגותוהקרובה,האהבה(
יראתושתקדםאחראלא(השםאהבת)אלאליההאדםשיגיעאפשרואיהאלהים.אהבת
לאהבההיראהמעלת(את)הכתובהקדימהכןועלמהאלהים.ופחדו .

כדייתברך,הבוראאלמעצמה)הימשכותה(ונטותההנפשאהבתהיאהאהבה?היאומה
טהורהוהיא,האנושי()השכלהדעת)שורש(מקורהיאהזאתהנפשהעליון.באורושתדבק

השם.בדרכיתלך)הנפש(היאאםלנסותרב,)תאוותו(חשקואשרבגוףקושרהוהבוראוזכה,
הנבראתבנשמהכוחאין-חומרי()באופןבהמותברוחהנבראבגוף,מלובששהאדםומפני

כיבוראה,אחר)ללכת(לחשובמאלהים

87 עדעמודקצו,הצדיקצדקתב)חלקמלובליןהכהןצדוק (
88 דפסוקבפרקרותמגילת

89 ברטזח"גבזוהר
90 השםאהבתהאהבה,בשערצדיקיםארחות

14
מבקשאינו-(בתאוותיוכלו)שהואהאדםקטנותימיוכלהגוף.בתאוותהיא)כלואה(מעורבת

הזה,העולםועידוניושתייהאכילההגוף,תאוותמרובכיותענוגיו.תאוותיואלאשואלואינו
יתברך,הבוראאחרלחשובבהנשמהכחאין-רבהוןלאסףוחושבושקר,שוואעולםשהוא

מלובשתהיאכי
עצמה()להשליםלעצמהתועלתלהשישבמהרוח()נחתהנפששתרגישואחרישווא.בהבלי
)כמו(כאשרהגוף,ממידות)הפרדה(מנוחהלבקשתתאווההיאאזהגוף,שיתוף)ללא(בלתי

אורלהיהיהאזמתחלואיה,הנפשברוחניות()תתמלאוכשתתרפאלרופא.החולהיתאווה
בנפשהוכוחבעצמה .

שתהאעדמאוד,רבהויתרהגדולהאהבההשםאתשיאהבהאהבה?)פעולת(היאוכיצד
קשורהאהבהואותהאהבה,מלאההלואוהנפשיתברך.השםבאהבתקשורהנפשו

ואותההעולם.ותענוגהגוףנעימותלבבומעל)מבריחה(מברחתהשמחהואותהבשמחה,
שמחתתוקףתגבורתכנגדכאיןהםשבעולםהנאותוכללבבו,עלומתגברתעזהשמחה
לבו.בכלהשםאתהאוהבהלבשעשועכנגדהיוכלאילדיושעשועיוכליתברך,השםאהבת

השם,קידושולעשותהרבים,אתולזכותיתברך,הבורארצוןלעשותאיךשלוהרהורוכל
השםבאהבתעצמוולמסור .

המצוותכליעשהאיךהמראיםהחכמהבנתיבותוהולךומצוות,בתורהעוסקמאהבההעובד
יראתמפנילאשבעולם,דברמפנילאגדולה:אהבהיתברךהשםאתיאהבואיךמאהבה,

ומעלהלבוא.הטובהוסוףאמת,שהואמפניהאמתעושהאלאהטובה,לקבלכדיולאהרעה
הקדוששקראואבינואברהםמעלתוהיאלה,זוכהאדםכלואיןמאוד,עדגדולהמעלהזו



הואברוךהקדוששציווהוהואמאהבה.אלאעבדשלאלפי,ח(מא)ישעיהו"אוהבי"הואברוך
ובכללבבךבכלאלהיך,ה'את"ואהבת:ה(ו)דבריםשנאמרהשלום,עליורבינומשהידיעל

כליעשהמיד–הראויהאהבההואברוךהשםאתשיאהבובזמןמאודך".ובכלנפשך
מאהבההמצוות .

המצווהמעלת

ה'אהבתשערמקום92ש"בלבבות"חובת91"בספרהרבאומרה'אהבתמדרגתמעלתבעניין
אהבהכלהאדםמלבלהרחיקהיאהפרישותשמטרתמפניהפרישות,שעראחרינקבע

היאה'אהבתאותו.לעבודרקוישתוקקה',אתרקשיאהבכדיהזה,העולםלענייניותשוקה
מדרגהאחריהואיןממנה,גבוההשהיאמדרגהאיןה',בעבודתהמדרגותכלשלהשיא

ביותר.הגבוהההרוחניתבדרגהנמצאה'לאהבתשמגיעשמינראהמכאןנוספת".
יתברךבודבוקהאדםה'אהבתבאמצעות .

פעמים"והרבהבאדם:ה'אהבתמידתשלמיקומה"בעניין93הלבבות"בחובתכתבעוד
י()דבריםשאמרכמואהבתו,מידת()פניעלהאלהיםיראת)מידת(זכר)התורה(הספרמקדים
תירא"אלהיךה'"את(שם)ואמרליראה"אםכימעמךשואלאלהיךה'מהישראל"ועתה
)סוףתכלית)היראה(שהיאמפניבאלהים,האהבהעלהיראהלהקדיםהצדק(פי)עלהדיןוחייב

)מתחת(והקרובההפרישות(שלהסופיהאחרוןהקצה)היאהרחוקוסופההפרישותמעלת(
ה'(אהבתמדרגתאלביותרהקרובההמדרגההיראה)והיאהאלהיםאהבתמדרגתאלשבמדרגות

האדםשיגיעאפשרואיה'(אהבתמשעריהראשון)השערמשעריה,הראשוןהשער)היראה(והוא
שערהקדמנוכןועליתברך,מאלהיםופחדויראתושתקדםאחראלאה'(אהבת)אלאליה

עם)יחד(בלבנוהבוראאהבתשתתיישביתכן()לאממנוהנמנעמןכיהזהלשערהפרישות
מצדמתאותיוופנויהעולםמאהבתריקהמאמיןלביהיהוכאשרבנו,העולםאהבתהתיישב

)הכיסופיםלוהכספוכפיבנפשותקועהותהיהבלבוהבוראאהבתתתיישב)אז(ובינההכרה
אותווהכרתואליו( "

94הלבבות"חובותבספרביהדות.ביותרהנעלותהמצוותלאחתנחשבתהשםאהבתמצוות

כילדעתלךראוי"וגםהמעלות".ותכליתהדרגותשיאהיאלבדולה'"האהבההרב:"כותב
וכלחובהכל

91" האהבתשערהעשריבשערזצוק"לבחיירבנושלבלבבות"חובת '
92 טוב"לבהפרושובעלהקודשללשוןהלבבותחובתאתמתרגםזצוק"לתיבוןאבןיהודהרבי "

93 האהבתהעשירילשערבהקדמההלבבותחובת '
94 האהבתלשערמבואהלבבות,חובת '.

15
הזההעניןאלבהםשעוליםומעלותתכונותהםמקובלתאוכתובהאומושכלתטובהמדה
למצוותבהשוואהעומדתזומצוהאחריו".ולאממנולמעלהמדרגהאיןוסופםתכליתםוהוא
רבינוממשהנלמדזאתבהשם.האמונהמצוותאחריושניהיסודיתמצווהשהיאהאל,יחוד
"שמעבאמירתמקיימיםשאנוהבורא""יחודומצוותהייחודטוהר"שעם95תורה"במשנהע"ה

ה'את:ואהבת"97שכתובהקב"השלאהבתובמצוות"נצטווינו96אחדה'אלוקינוה'ישראל
מאדךובכלנפשךובכללבבךבכלאלוהיך ".

אלהדרךאיך"אבלה':לאהבתלהגיעהאדםלושיבורהאופן"על98הלבבות"בחובתשואל
הקדמותאחראלאלשואלתתכןלאהזאתהבקשהכיומשיביתברך?האלקיםאהבת
האהבה)בליבו(מהם)תיוצר(תתילדההקדמות)תושלם(תתקיימנהוכאשררבות)הכנות(



אליהלהגיעיוכללאהכנות(ללא)בלבדבעצמהאליהשמכויןמיאבליתברך,באלקים .

ושניכניעותושתיהלבבותייחודישניהםבנפשולהלהקדיםלמאמיןראויאשרוההקדמות
שיבוארכפיבחינות.ושתיחשבונות

:לקמן

אחדהואשה'שלימהבאמונה)שיאמין-הבוראביחודהלבלייחדמהםאחדהלבבותייחודישני
כלאת)שיעשה-בלבדלכבודוולעבדולשמוהמעשהלייחדוהשני.ויחיד(

לבדוה'לשםהמעשה (.

הכניעהוהשנית-ה'(לפניעצמואת)שיכניע-יתעלהלאלוקיםהכניעהמהןאחתהכניעותשתי
לפניעצמואת)שיכניע-ובחיריוהאלוקיםליראי

היראהת"ח '(.

-טובותיולהתמדתלאלוקיםשחייבמהעלנפשועםחשבונומהםאחדהחשבונותשני
תמורתה'כלפיחובותיואתממלאהואאםהנפשחשבוןלעצמו)שיעשה

תמידלועושהשה'הטוב (.

אםהנפשחשבוןלעצמו)שיעשה-ומחילתולווהאריכועונותיוהסתירועלנפשועםחשבונווהשני
מיד,מענישושאינורוח,באורךעוונותיו,בהסתרתאתונוהגשהשםמהתמורתה'כלפיחובותיואתממלאהוא

עליהםעללוסולחואף (.

ודבריהנביאיםספריעלבעמדולראשונים,שעברבמההבחינהמהםאחתהבחינותשתי
בניסים)שיתבונן-מקדם"ימים"זכרתיקמג()תהליםכמ"שע"ההקדמונים

לאבותינוה'שעשה (.

בנפלאות)שיתבונן-בבריותיויתברךהבוראמפלאירואהשהואבמהבעולםהשניתהבחינה
הנראיםהבורא

.)בברואיו

למהומכויןשמביןלמידיבושישמהיכולתיכפיהזההענייןמןכלליםזהבספרבארתיוכבר
הזהבעולםוהימלטוהצלתובושיש

הבאובעולם .

מתענוגיבפרישות)שיתנהג-ותאוותיוהעולםמתענוגיהפרישותאליוויחברזהכליתקןוכאשר
גדולתאתויבין)שידע-ורוממותוואמתותוועצמותוהבוראגדולתויבין.ותאוותיו(הזההעולם

ורוממותוה' (.

טוברביכירואח"כהאדם(.ערךאפסיותאת)שיביןוזלותווזעירותונפשוערךקטנותוישכיל
שלםבלבלזהסמוכההמאמיןמןבאלקיםהאהבהתהיהאזעמו,חסדווגודלעליוהבורא

"נפשיכו)(ישעיהשנאמרלמהדומהוזריזותוחריצותבהשתדלותלווהכספונפשוזךואמתות
נפשי"צמאהמב()תהליםואמרנפש"תאותולזכרך"לשמך)שם(ואמרבלילהאויתיך

הזאתהמדרגהעלליראה(המביאיםבדברים)תאחזבהםשתעזרשבדבריםוהחזקלאלהים."
גדולומוראפחדעליו)שיהיהממצותיווהפחדממנווהאימהמאלקיםהגדולהמוראהואהעליונה,

וממצוותיומה' (.

וגלויךסתרךעלבמחשבתו(ה'רצוןאתתמיד)שיזכורבהשקפתולהיות()צריכהתמידוהמחשבה
ממעשיךובעתידבעברוהנגלההנסתרודעתועליךוחמלתואותךוהנהגתוונראךומצפונך

ומחשבותיך

95 הדברים"אלההראשוןבפרקהמופיעההראשונההמשמעותיתהמילהעלהמבוססשםנושאדבריםספר "
) התנאיםבתקופתבעקרשכיח)שהיהתורה""משנהלכינויההסבריםאחד,י"ח(.,י"ז)דבריםהזאת"התורהמשנהאתלו"וכתבבוהכתובפיעלוזאתתורהמשנההיהחז"ל()מתקופתהקדוםשמו,'א),אדברים

הנאמרשלסיכומומשוםהיאוהאמוראים(
הקודמיםהספריםארבעתבכל .

96 דו,דברים
97 הו,דברים

98 טובלבפרושעםגפרק-ה'אהבתשער .



16
להגיעתוכללאהנאמרכלאתבעשותך)אפילוזהכלעםתוכלולאאותךוהקרבתולךוהבטחתו

לבבבברובמצפונךבלבךאליומנטותלעמודלשלמות(
שלמהובאמונה .

עםההיאבעתתשתתףולאורחמיו,חנותיווגודלחמלתועלותבטחבאהבתונפשךותחלה
יראתךעםיראשאתהעליךישקיףולאה'(אהבתעםבריאהאףלאהוב)לאזולתואהבתאהבתו

תחסרהו()לאתפקדהוולאמבלעדו(שהיא,כלמבריאהמתיירהשאתהלפניותראה)שלאבלתוממנו
מלאמקוםויהיהבמדברותעמךוישבבבדידותצוותךויהיהעיניךמנגדיסורולאמרעיוניך

אינם()כאשרבהפקדם)תשתעמם(תשומםלאריק,כלאמהםוהריקמלאכלאבעיניךאדםבני
לפגיעתווכוסףברצונועלזבבוראך,ששבאלקיךשמחתמידותהיהבהעדרםתדאגולא

אעלוזהבה'ואניג()חבקוקהנביאואמרבו"וחסהבה'צדיק"ישמחסד()שםכמ"שאותו()לפגוש
המזמור"ושאראיראממיוישעיאוריה'סד()תהליםהשלוםעליודודואמרישעיבאלהיאגילה

הקדושיםדבריוכאןעד .

עלמדריגהעודיש"אמנםה':אהבתמדרגתעל100דברהעמקבפרושוכתב99מוולוז'יןהנצי"ב
משהאלאעליהמבניאחדשוםאליהיזכהולאזכהשלאהמדרגה,בסתרוהיאהמדרגות

רבה,אהבהבשםאותהונקראמסותרתאהבהוזוהינסתר,בדרךהואגםוהואע"ה,רבינו
העולםבאיכלבהלזכותשיכוליןלומררצוניעולם,אהבתבשםנקראהפנימיתאהבהכי

יקוםולאכמשהקםלאזו101ואהבהעליה.בניעלעלה,ומשהרבהאהבהאבלבה,הבוחר
סודזהוהנסתר,בדרךלבדוהוארק

נקראלהיותויחזורולפנים,לפניהאהבהאזותהיהולפנים,לפנישהיאמיראהיוצאתזורבה
אהבהכלכיבן,

בןבחינת "

ה'.אהבתמצוותחשיבותעלללמודנוכללה'ואהבתועקיבארבישלהנפשממסירות
ובכללבבובכלהשי"תשיאהבמקייםהיהלמהבעיניךיקשהואלכך:זאתמסביר102המהר"ל

בברכות:103בגמראשמוזכרכמובאחד.נשמתושיצאתעדבאחדמאריךשהיהבמהנפשו
עצמואתתופסשהאדםמזהנובעתהיאיתברךה'אללאדםשיששאהבההרב,שםכותב
מציאותכלואיןבסופו.שבהואואליויתברךמהשםהיאשתוצרתוומודע,דבר""שםשאינו

זולתוואיןאחדהואיתברך,ה'זולתבעולם .

והנשמהאחדיתברךשהואלהודיענשמתו,שיצאהעדב'אחד'מאריךהיהעקיבארביולפיכך
מצדמאליה,האהבהבותצמחיתברך,ה'מוללמציאותומודעהאדםוכאשרתשוב.אליו

תלויםוהנבראיםהמציאותכלכימאתו,פרודבעולםנמצאלשוםאיןאחד,יתברךשהוא
השורשאלהאהבההנאצליםבנבראיםשייךכךומפניהכל,עיקרהואכייתברך,בוודבקים

השי"תאל .

ביןשישאהבהכלכידברים.בשאראהבהששייךממההשי"תאלאהבהשייךויותר
בפניוקיוםמציאותמהםואחדאחדלכלישמקוםמכלבזה,זהדבקיםשהםאףהאוהבים,

עדלגמריאליוונפשורוחושבשהאדםבמהלהיותצריךיתברךה'אלהאהבהאבלעצמו.
ה'את"לאהבהכ(ל,)דבריםוכדכתיבבולגמרימתדבקהואובזהבעצמו.מציאותלאדםשאין

בוולדבקהאלוהיכם ".

לאדםשאיןרקשלאולומר,להוסיףניתןעקיבארבימעשהאתהמהר"ללהסברבהמשך
כפיעצמה,בפנימציאותאיןובריותיוהעולםלכלאלאיתברך,אליוביחסעצמובפנימציאות
זולתודברשיהיהאפשרשאיוברורהואמחויבדברכי104"חיים""דרךספרבעלהרבשכתב



ובזהיתברך

99 מוולוז'יןהנצי"בברלין"(יהודהצבינפתליהרבשחיברמקראשלפשוטובדרךהשיריםשירומגילתהתורהעלפירושהואדברהעמקספר .)"
100 ו׳:ה׳:א׳)דבריםעלדברהעמקפרוש ).

101 ג)יט,שמות (.
102 מפראגליווא(רביהגדול)מורנומהר"לבכינויוהמוכרבצלאלבןליוואיהודהרבישלפ"אה'אהבתעולם","נתיבותספר

103 נאמרלכךמממונועליוחביבשגופואדםלךישאםאלאנפשךבכלנאמרלמהמאדךבכלנאמרואםמאדךבכלנאמרלמהנפשךבכלנאמראםאומראליעזרר'תניאאלהיך:י"יאתואהבתבענייןבעמודס"אברכות
ומצאויהודהבןפפוסבאבתורהישראליעסקושלאהרשעהמלכותגזרהאחתפעםרבנןתנונפשך.אתנוטלאפילונפשךבכלאומרעקיבארבימאדךבכלנאמרלכךמגופועליוחביבשממונואדםלךישואםנפשךבכל

למקוםממקוםמתקבציםשהיודגיםוראההנהרגבעלמהלךשהיהלשועלדומההדברלמהמשללךאמשוללואמרמלכותמפנימתיראאתהאיעקיבאליהאמרבתורהועוסקברביםקהלותמקהילשהיהעקיבאלרבי
פקחלאשבחיותפקחעליךשאומריםהואאתהלואמרואבותיכםעםאבותישדרוכשםואתםאניונדורליבשהשתעלורצונכםלהםאמראדםבניעלינושמביאיןרשתותמפנילואמרובורחיםאתםמהמפנילהםאמר
ממנהומבטליםהולכיםאנואםכךימיךואורךחייךהואכיכ(ל,)דבריםבהשכתובבתורהועוסקיםיושביםשאנועכשיואנחנואףוכמהכמהאחתעלמיתתנובמקוםמתיראיןאנוחיותנובמקוםומהאתהטפשאלאאתה

לפפוסלואויתורהדבריעלשנתפסתעקיבארביאשריךליהאמרלכאןהביאךמיפפוסלואמראצלווחבשוהויהודהבןלפפוסותפסוהאסוריםבביתוחבשוהולר"עשתפסוהועדמועטיםימיםהיולאאמרועאכ"ו.
מצטערהייתיימיכללהםאמרכאןעדרבינותלמידיולואמרושמיםמלכותעולעליומקבלוהיהברזלשלבמסרקותבשרואתסורקיםוהיוהיהק"שזמןלהריגהעקיבאר'אתשהוציאובשעהבטלים.דבריםעלשנתפס

מלאכיאמרובאחדנשמתךשיצאהר"עאשריךואמרהב"קיצתהבאחדנשמתושיצתהעדבאחדמאריךהיהאקיימנולאלידישבאועכשיוואקיימנולידייבאמתיאמרתינשמתךאתנוטלאפילונפשךבכלזהפסוקעל
העוה"בלחיימזומןשאתהר"עאשריךואמרהקולבתיצתהבחייםחלקםלהםאמרוגו'ממתיםי"יידךממתיםיד(יז,)תהליםשכרהוזותורהזוהקב"הלפניהשרת :

104" כזדףמ"ב,פ"אחיים",דרך .

17
העולם"אלמציאותישובזהגבוה,חלקהעולםנעשההשי"ת,אתלעבודנבראשהעולם

לוהניתנתבאפשרותבזכותהעולםמציאותכלבעצם
בוראואתלעבוד .

" ה'שיהיהזומדרגה)האדם(ישיגה'אהבתידישעל105"ואהבת:הפסוקעלכתבהחיים"האור
ראויאחדשכלופירושיצחק",אלהיאברהםאלהי106"אומרו:כדרךביחוד,עליושמומייחד
בוביארשאברהםותמצאעליו,אלהותושםשיתייחדהשם(אהבתלמעלת)שהגיעעצמובפני

אוהביאברהםזרע107"דכתיבאהובשהיההכתוב ."

הנפשיהחלקעלציוויקייםהמידות,רובכמושלאראשית,מיוחדת.מידההיאה'אהבת
שהמצווהפרשוכןועלאהבהעללצוותהקושיעלהפרשניםהאירוכבראמנם,שבאדם.

אין108"זאת,למרותאךה',לאהבתהאדםאתהמביאיםלדבריםמעשית,לפעולהמכוונת
האתלאהובהאדםאתמצווהדבר,שלבסופוהציוויפשטהריפשוטו"מידייוצאהמקרא '.

אתמקבלשהואהריה'אתאוהבאדםאםהמידות.לכליסודשהיאבמידהמדוברשנית,
האחר,כלפימתבטלהואכועס,פחותהואואכזבות,טענותללאלו,מזמןשה'כפיהמציאות

"109המידותב"ספרשכתבכפיה',רצוןאתולעשותלקייםזריזיותרענווה,מידתבעלנעשה
מנהלםהנה,מידות,בשםונקראיםבאדםהנטועותהכוחותבכלהמשפטכלכןכיאחי:"תדע

גביהןעלמרחפתדעתורוחוהשנאההאהבהכוחבראשם ".

היסודות"יסוד110הרמב"םכתבוכךהתורהממהותתכליתיתמידההיאה'אהבתשלישית,
וארץמשמיםהנמצאיםוכלנמצאכלממציאוהואראשוןמצוישםשישלידעהחכמותועמוד

הבאהבפרקומידהאמונהעלדברכאןעדהמצאו".מאמתתאלאנמצאולאשביניהםומה
אלקיךה'אתואהבתשנאמראותווליראהלאהבומצוההנכבד"האל:כתב ".

אנואיןמאמיןאדםכאשרה'.לאהבתוהתשתיתהבסיסהיאבא-ל,האמונהכינראהמכאן
הנרכשתשטחיתמאודהיאשאמונתויתכןהאמונה,שלועוצמתהאיכותגודל,אתיודעים

אוהבכיהאדםעלניכרכאשרזאת,לעומתועוד.משפחתיתמסורתאוהרגלים,מחינוך,
נפשומעמקיהנובעתואמתיתאיכותיתאמונההיאאמונתוכייודעיםאנוה',אתהוא

.ונשמתו

סודאלהאדםכניסת:"עיקר"111דבורה"תומרבספרכתבה'אהבתמצוותמעלתבענייןעוד
דברשאיןמפניסיבה.לשוםעבודתויניחשלאאהבה,תכליתה'אתלאהובהוא,החסד
,יתברך()לה'עבודתוצרכיתחלהיתקןולזהיתברך.אהבתולערךהאדם()אצלכללאצלונאהב
תלויה(בלתי)ותהאבלבותקועההזאתהאהבהותהיההצרכים.לשאריהיההמותרכךואחר

)משליכדכתיבלו,לאהבהיחשבםותוכחות,יסוריןיקבלוביןהקב"המאתטובותיקבלבין
מאדך,"בכלנ"ד()ברכותופירשומאדך","ובכלו'()דבריםוכדכתיבאוהב",פצעי"נאמניםכ"ז(
הטובות)ביןהמדותכללכלולכדימאד".במאדלומודההוילךמודדשהואומדהמדהבכל
בחסדהיסורים(ובין "



תעוררשנאה113"הפסוקעלבמדרש:"נאמר112אמת"השפתבעלכתבהאהבהבמעלתעוד
לאביהםאהבהישראלבכללדישהוא,הענייןאהבה".תכסהפשעיםכלועלמדנים

נאמרזהשעל,להשם(אהבה)שלאחתנקודהישראלי()בכלפרטבכלנמצאכןוכמושבשמים,
אהבהאתלכבותיוכלולארבים"מים ".

105 הפסוקופרק–דבריםהחייםהאור
106 י"גפסוקכ"חפרקבראשית

107 אהביאברהםזרעבחרתיךאשריעקבעבדיישראל"ואתהחפסוקמ"אפרקישעיהו "
108 כללשלעיקרומפשוטו.שנראהמהאתגםממנוללמודוניתןהפשוטהמהבנתולחלוטיןמתעלמיםאיןפשוטו,פיעלשלאמסויםפסוקחז"לדרשובהםשבמקריםהקובעתלמודיכללהואפשוטומידייוצאמקראאין

לאחרשאףהגורסתשונה,במשמעותזהבביטוילהשתמשמקובלכיוםהפשוטה.ממשמעותואותווהסבוהפסוקאתדרשוחז"לבהםבמקריםגםהכתוב,מפשטהלכתייםדיניםולהוציאללמודשניתןלהורותבאזה
הפשוהמילוליתבהבנתוגםהפסוקאתולפרשלהביןעדיןוניתןמקראשלמפשוטולהתעלםאיןהדרש, .

109 אפרקאהבהשערהמידות"ב"ספרמדובנאיעקברבי
110 אהלכההראשוןבפרקהתורהיסודיבהלכותהרמב"ם

111 עודשםוראהה,פרקדבורהתומר
112 הרי"ם,ולאמוהחידושיבעלמרדכייצחקרביהאדמו"רבןמרדכיאברהםרבילאביושבפולין,ווארשהבעירניסן,כ"טה'תר"זבשנתנולדמגור,זצוק"ללייבאריהיהודהרביהינוהמחברתרמ"אצוויקראאמתשפת

אסתרמרת .

113 יבפסוקיפרקמשלי

18
בלבוהתשוקההאהבהשנשארזמןשכלהסימןוזההאהבה,זאתהמסלקיןחטאיםישאכן
כלעלואז,זמני()אירועבמקרהרקלשמה()חוטאהפנימיותבעצםהחטאהיהלאממילאאיש

אהבהתכסהפשעים .

תאוותעלשגוברתהאדםבלבהגדולהאהבהאותהרקבמשפט,)יביא(הכלהלאדקשה
נותןהדיןאזהאהבה,ממנונתבטלהלאהחטאידישעלהחטא,

הפשעיםעלשתכסה "

האהבתמצותלקיוםאופנים '

האתלאהובהאדםעללצוותניתןהאם ' ?

מעלהזהציוויה'.לאהבתוהציוויהדרישהעצםאתנבררהמצווה,לקיוםבאופניםנדוןטרם
תכונההיאאהבההרילאהוב,האדםעללצוותניתןכיצדהשאלה,נשאלתועמהתמיהה
ברגשותיולשלוטהואיוכלה',ציוויאתלקייםהאדםרצוןידישעליתכןהאםרגשית,

יתברךאליוהאהבהתכונתאתולהפעיל ?

כיוהאמת,"115והקבלה""הכתבבספרגםכתבוכן114אמתבשפתכתבזו,לשאלהכתשובה
אישכלבטבע)בכוחם(שישנלמד,ישראל(לעםהציווי)מעצםשמזההתירוץ,עצמההיאהקושיה
הרצוןידיועלהלב,בעומקנטמןזה()שכחורקונפשו,לבובכללהשי"תלאהובישראל

תאמיןומצאתיגעת116"נאמרזהעלבאדם()שתורגשהאהבהזאתלמצא)ניתן(והתשוקה ".

הקדושהרוחלונגלהבוראולאהבתומשתוקקתמידבלבוהאדםשמשיםידישעלפירוש,
כללים,הםשבתורהמצוותשכלוהכללבתוכנו",נטעעולםחיי117"נאמרזהעלבקרבו.אשר

לציירשקשהואףפה...שבעלתורהבחינתהואהמצווה,לקיוםלבאאיך)הם(והפרטים
זהידיועלעת,בכללזהלבאוהתשוקההרצוןלהיותצריךמקוםמכללבבך,בכללקיים

כנ"להאדםשבלבהשעריםנפתחים ".



נטעאשרהכחהואישראלבניבלבותשנמצאורצוןהאהבה118"אחרבמקוםגםהרבכתבכן
אחדכלהואהמדותושארהיראהכיאנושי,בכחואינוהתורה,קבלתבעתבתוכנוהשי"ת

מהקב"המתנההיאוהאהבהכחו,לפי "

תכליתכיהפסוק,פירושוכו'לאהבה119"שמע"..אם"והיהבפרשתגםהרבכתבזהכעין
הקשווכןהבורא?לאהבתלבאודםלבשראפשראיךכיה',לאהבתלבאכדיהםהמצות

זאת,שאלומחכמהולאבעצם.אוהבהנפשאיןאםבאהבה,ציווישייךאיךכיהפילוסופים,
האהבהבהםמתעוררהמצוותידיעלישראלבניאבלשלהם,המצוותמחסרוןרק ".

באמתאבלהאהבה,עלציווישייךאיךהחוקרים,מקשיםואהבתבמצות"120הרבכתבעוד
מתנהנקראההשבתוהנההאהבה.לעורריכוליןומצותתורהידיועלהשמיםמןמתנההיא

ביראה,עיקרהמעשהבימיכיבספרים,שכתובכמואהבה,בחינתהיאהשבתכיטובה
באהבהקדשובשבת ,

114 הש"ס.עלוחידושיםהשבועפרשתעלדרשותשלאוסףהואספרו,גור,חסידותאדמו"ריבשושלתהשלישיהאדמו"רהיהזצוק"ל.אלתרליבאריהיהודהרביע"ינכתבתרל"ד.ואתחנןדבריםאמתשפת
הלשונייםהיסודותאתמראהשהואידיעל)"הקבלה"(פהשבעלהתורהעם)"הכתב"(שבכתבהתורהאתלחברהיאוהקבלה""הכתבהספרמטרתמקלנבורגצבייעקב:מחברכ׳:ו׳:א׳שמותוהקבלה,הכתב115

פהשבעלהתורהכחאתלהחליששניסוהרפורמיתהתנועהשלמתנגדהיההמחברהמקראי.בטקסטחז"לדרשותשלוהדקדוקיים .
116" בעמודודףמגילהתאמן"-ומצאתי''יגעתיתאמן;אלומצאתי';יגעתי'לאתאמן;אל-מצאתי'ולא'יגעתיאדםלךיאמראםיצחק:רביאמר

117 התורהבבכרת
118 תרמ"טשקליםשמותאמתשפת
119 תרנ"דשנתצוויקראאמתשפת
120 תר"משנתצוויקראאמתשפת
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יששבשבתאהבהידיעלכןוכמולאהבה,קדשבשבתזוכיןהמעשהבימיהיראהידיועל

ושמחתישמחתי,מתוךיראתישאמרוכעניןהמעשה,בימיהיראהלהוסיף
יראתימתוך ".

לוחותבשנישכתבמהפיעלדבריואתלהשליםניתן"עוז"ל:המדרשבשם121פשעיםכלל
לארבים"מים"דכתיב122תכבהלאהמזבחעלתוקדתמיד"אשדכתיבאהבה"תכסההברית

לה'בהתלהבותטמונהנקודהישראלאישלבבכלשיש."פירוש123האהבהאתלכבותיוכלו
נכבהלהיותיוכלשלא .

גםהבטחההואאבל,המזבח(אשאתלכבותמהתורה)איסורלאוהואתכבהלאכי)שהציווי(והגם
יורדשאשפיעלףכן.

להביאמצוהמשמים
כןכמוההדיוט".מן
וכמוא"124האדםבנפש

חז"לשכתבו
זהיוםבכלולחדשיתברךהבוראלעבודתבוערבלבאשרשפיתשוקתלהיותשצריך
."כל125הכהןעליה"ובערשכתובכמוההתלהבות

כהןנקראה'עובד .

קרבן.שבמקוםהתפלההיאשבלב,העבודההיאישראלבניבלבותהאהבההתעוררות
"126הקדושבזוהרשכתובכמונשרפת.הלבעלהעולהזרהמחשבהכלההתלהבות,וכשיש

מתוךאותהולהעביררעה,מחשבהאותהאתלשרוףניתןמוקדה"עלהעולהרעהמחשבה
למעלהשעולהרצוןבאותוהקודש, .

זה,עלמעידהיםשלזוושירה"127משמאל""בשםכתבישראלבלבותהטמונהזואהבהעל
פנימיותנתגלהה'אמונתאלשבאוע"יהתורה,קבלתקודםבתורהפרשהמלבםהוציאוכי

לעולם.קדמווישראלתורהכיבמדרש,איתאוכןישראל.בניבנפשותבעצםשהואה'אהבת



בראשיתפרשתע"שלתורהאפילוקדמהישראלשלמחשבתןואמרו ".

לונגלהבוראו,לאהבתלבואומשתוקקתמידללבוהאדםשמשיםשע"ידבריםשלפירושם
נטעעולם"חייהנאמרוזהבקרבואשרהקדושהרוח

."בתוכנו

בעלנפשךובכללבבךבכלאלהיךה׳את"ואהבתה':אהבתמצוותקיוםאופןבענייןכתב
128הסמ"ג

במוראבעבודתו,ישראלאתהואברוךהקדושהזהיר)אופנים(ענייניםבשלשהמאדך,ובכל
באהבהימים,והארכתלךייטבלמעןשנאמרשכרבקבלתתירא,אלהיךה׳אתשנאמר
מזהזהבעבודתם()ונבדליםחלוקיןושלשתןאלהיךה׳אתואהבתשנאמר .

ולאהמלךאהבתמפנילאאותםעושיםשאינםהמלךמצותעושיםאנשיםכמהכיבמורא:
פןהקב״ה,לעבודשאומריםאנשיםכןוכמויזיקםפןהמלךמיראתאלאשכרקבלתמפני
הקב״המלפנישיראהיאטובהמדהודאיבגיהנםידונםפןמיתה,ולאחרהזהבעולםיזיקם

עצמולצורךמחשבתועיקרכיהעבודה,עיקראינהזואבלצוהו,כאשר .

הזהבעולםלהםשייטיבדעתעלהואברוךהקדוששעובדיןאנשיםישנםוכןשכר:בקבלת
עיקראינהזואבלטוב,שכרלושיתןבהקב״השמאמיןהיאטובהמדהודאיהבא.ובעולם

עצמולצורךמחשבתועיקרכיהעבודה .

"ואהבת",שמוייחודאצלהכתובההיאביותר,והנעלההטובהעבודהאופןאבלבאהבה:
תהיואל"129רבותינואמרוזהדרךועלפרס.לקבלמנתעלשלאמאהבה,הבוראאתלעבוד

פרסלקבלמנתעלהרבאתהמשמשיםכעבדים ".

121 ט״זורביעישלישימאמרמאמרות,עשרההברית,לוחותשני
122 ופסוקופרקויקרא

123 זפסוקחפרקהשיריםשיר
124 שנאמרההדיוט,מןאשלהביאמצוההשמיםמןירדהשהאשפיעלאףהמזבח",עלתוקדתמיד"אששנאמרתמיד,המזבחעליקודהאשלהיותעשהמצות)א(בפרקומוספיןתמידיןהלכותהחזקהידרמב"ם

אהרןבני"ונתנו
עלאשהכהנים

"המזבח
125 השלמיםחלביעליהוהקטירהעלהעליהוערךבבקרבבקרעציםהכהןעליהובערתכבהלאבותוקדהמזבחעל"והאשהפסוקופרקויקרא "

126 רעה,מחשבהאותהאתלשרוףלוניתנהוכאן)תרגום:לעילא".דסלקארעותאבהאיקדשא,מגולהולאעברארעה,מחשבהההיאלאתוקדאליהאתיהיבת"והכארלט:פקודי,פרשת)שמות(,בכרךזוהר,
הקודש,מתוךאותהולהעביר

למעלהשעולהרצוןבאותו (.

127 ט׳:ט׳סוכותמשמואל,שם

128 האתלאהובג׳עשהמצוותסמ"גבשםהידועגדול"מצוות"ספרמחברבצרפתהתוספותמבעליזצוק"למקוצייעקבבןמשהרבי '
129 פרס,לקבלמנתעלשלאהרבאתהמשמשיןכעבדיםהוואלאפרס,לקבלמנתעלהרבאתהמשמשיןכעבדיםתהיואלאומר,היההואהצדיק.משמעוןקבלסוכואיש"אנטיגנוסגמשנהאפרקאבותמסכת
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יתברךבוהשגהע"יה'אהבת

וכפיבהשם,ההשגהאחרנכונהתהיהשבלב,העבודהכילנובארההתורההרמב"ם,אומר
תהיההאדם,בלבהאהבהשתהיהאחרורקיתברך.בוהאהבהתהיהכךההשגהגודל



יתברךבהשםרקבמחשבתוהאדםשיתמקדהעבודהשלטיבהשלמה.שבלבהעבודה
ההשגהאחרדמיונות.עללאהשכלית,ההשגהעלכוונתוהשגה,היכולת.כפיבהויתבודד

העולםמחייובהתפרדותבבדידותהרוב,פיעליצליחוזהאליו,להתמסרמהעבודה,כחלק .

בזהעליההעירונואשרהאחרונההעבודהזאתכיהתורהבארהוהנה"130הרמב"םלשון
ובכללבבכםבכלולעבדואלקיכםה'אתלאהבהאמרההשגה,אחראלאתהיהלאהפרק,

תהיההאהבהואחרההשגה,כפיהיאהאהבהכירבותפעמיםבארנווהנהנפשכם,
האדםשישיםאצליוהיאשבלב,עבודהזוואמרועליה,רז"להעירוכבראשרההיא,העבודה

שצוהע"הדודתמצאולזההיכולת,כפיבהולהתבודדהראשון,במושכל131מחשבתוכל
ולהשתדלבהשגתו,להשתכללומררצוניהאלה,הענייניםבשנימאדוהזהירובנושלמה

ימצאתבקשנואםועבדהו,אביךאלהיאתדעבנישלמהואתהאמרההשגה,אחרבעבודתו
כיהדמיונות,עללאהשכליותההשגותעלהיאלעולםוהאזהרהלעד,יזנחךתעזבנוואםלך

הכונהכיהתבארהנהרוחכם.עלהעולהתקראואמנםדעה,תקראלאבדמיונותהמחשבה
עלישלםוזהתמיד,בחשקוהשכליתהמחשבהולהשיםאליו,להמסרהיאההשגהאחר
אדםעםיתחברולאולהתבודדלהפרדחסידכלירבהזהומפניובהתפרדות,בבדידותהרוב
הכרחילצורךרק ".

השםלאהובהמאמרבזה"צונו-אלהיך"ה'את"ואהבתהפסוקעל132הרלב"גגםכתבכך
שוםבולנושאיןלדברתהיהשלאפעולתה()מדרךמענינהמבוארשהאהבהולפייתעלה.
הציוויזהיחייבהנהפה.)ציווה(זכראשרהשלםהאופןבזהתהיהשלאשכןכלהשגה,

מפנישנתעוררכדיוהנורא,הנכבדהשםבזהשהיא()כלמההשגהלנושתהיהבדרךשנעשה
מצדלנויושגזהוהנהאותו.לאהבהנוסיףיתעלהבוהשגהשנוסיףמהוכללאהבו,זה

יתעלההשגתואלאותנו(יכוונו)יישירונוהםכיהתורה,מצותעלשקדנו .

" שבכלחזקההיותריתעלה,ה'אלאהבתותהיהזה,עלהאדםכשיעמודכימבוארוהוא
שנזכרכמווהתועלת,והערבותוהמעלההשלמותהםהאהבהסבותכיאצלו,אשרהאהבות

נמצאכלששלמותעדוהמעלה,השלמותבתכליתהואיתעלהשהשםולפיהמידות.בספר
הצדמזהשעורלאיןנאהבהיותריהיההנהיתעלה,שלמותואלביחסחסרוןהואזולתו ".

" ולפישיעור.לאיןהערבויותמכללמעלההואיתעלהבהשגתותהיהאשרשהערבותולפי
החייםהשגתהואכיהתועלות,מכללמעלההואיתעלהמהשגתושיושגשהתועלת
הצדמזהשעורלאיןנאהבהיותריהיההנההנצחיים, ".

בבריאההתבוננותע"יה'אהבת

התבוננות.המושגאתתחילהנבארהתבוננות,באמצעותה'אהבתהציוויבקיוםנדוןטרם
ומעמיקהחוקרתמחשבהעיון,כפעולתהאחדבמובנואותנולשמשיכולהתבוננותהמושג

מתבונןהואבהםהעצמיםאלהאדםשלפנימיתוהסתכלות .

בעולםזאתלעומתרוחנית.והתנסותמיסטיתכחוויהמתפרשהתבוננותהמושגאחר,באופן
שלהעבריהמונחבתופעות.מסודרתכתצפיתלהשתמעעשויהתבוננותהמושגהמדע,

גםמשמשהתבוננות

130 נ״בג׳:נ״א,נבוכיםמורהרמב״ם
131 נבוכים)מורההשלמויותכללושימצאוצריךיתברךשהשםספק,בלאהואראשוןמושכלאמת:הכול,עלמקובלתהיאכילהוכיחהצורךשאיןהנחהיומה,קְסַאא. (.

נבוכים)מורההראשוןבמושכלמחשבתוכלהאדםשישיםֵלאלוקים:כיּנויב. (.
132 ה׳-ז׳פסוקיםו׳פרקדבריםגרשום(בןלוי)רבירלב״ג
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התבוננותלמשל:והתמקדות.פנימיתהתבוננותאובעצמי,התעמקותשלנפשמצבלתיאור



המודעותהעברתתוךבנפרד,הגוףמאיבריאחדבכלפרטנית
לאיברמאיבר .

המעלהמחקר.ע"ימושגיםשאינםלתובנותלהגיעהאדםעשויההתבוננות,באמצעות
שאינוהנחהמנקודתיוצאהואכאשרדווקאומשיגלומדשהאדםהיאההתבוננותבפעולת

באחדותבהכרהעיקרימרכיבהינהההתבוננותהיאביותרהנעלהההתבוננות.דבר.יודע
133)הנוסיס(האל

העליוןלכוחחיבורואמצעיכדרךובמעשיו,האלבהנהגתהתבוננות .

חז"לבעיניהתבוננות
בתחומיםבמיוחדדבר,בכלהאדםשלהכרהכפעולתבהתבוננותרבותעסקוחכמים

אנטוליזצוק"ל.יעקברבי134כתבוכךראויהכפעילותכללבדרךשובחהההתבוננותרוחניים.
אין"כיבכותבו:ראשוני,ברורלאחרשנייהתעמקותכִהההתבוננותאתהגדיר135הרמב"ם

הדבר".לזהההתבוננותעםשיתבארכמואבלהמחשבה,בתחלתשחשבתוכמוהדבר
מווירונהשמואלבןהללרביכךהמוסרית,הבחינהמןחכמיםבדברינבחנהאףההתבוננות

וקנאהמתאוהמופשטת"התבוננותאלהתשוקהעלבהקדמה,הנפש""תגמוליבספרו ".

דעתו,במציאות.ההתבוננותלביןקיים,שאינובדמיוניהתבוננותבין,הבדיל136הרמב"ם
באמצעותיתברךה'אתלאהובעלהיאלאהבתושהדרך,שנצטווינו

137שכתבכפיהנפלאים,במעשיוהתבוננות

הדבראכןה',אתלאהובאותנומצווההתורהשכאשרמובןמדבריובבריאה.התבוננותידי
ותלויאפשרי

שלנובפעולות .

ה'את"ואהבתשנאמר:ממנו,וליראהלאוהבומצוה-הזהוהנוראהנכבד"האללשונו:כך
היאוהיאךכ)ידבריםיג,ו)דבריםתירא"אלוהיךה'"אתונאמר:א(יאדבריםה,ו)דבריםאלוהיך"

ויראההגדולים,הנפלאיםוברואיובמעשיוהאדםשיתבונןבשעהויראתו?לאהבתוהדרך
גדולהתאווהומתאווהומפארומשבחאוהבהואמידקץ,ולאערךלהשאיןחכמתומהם

גמב(תהליםחי"לאללאלוהיםנפשי"צמאהדוד:שאמרכמוהגדול,השםלידע ).

שפלהקטנהבריהשהואויודעויפחדלאחריונרתעהואמידעצמםהאלובדבריםוכשמחשב
מעשהשמיךאראה"כידוד:שאמרכמודעות.תמיםלפנימעוטהקלהבדעתעומדתאפלה

רבוןממעשהגדוליםכלליםמבאראניהאלוהדבריםולפיתזכרנו".כיאנושמהאצבעותיך
"אהבה":בענייןחכמיםשאמרוכמוהשם.אתלאהובלמביןפתחשיהיוכדיהעולמים

העולםוהיהשאמרמיאתמכיראתהכך"שמתוך ".

התורה:במצוותהתבוננותידיעלהיאלאהבתושהדרךהמצוות,בספרהרמב"םכתבעודוכן
-התענוגתכליתבהשגתוונתענגשנשיגהוכדיופעולתיו,וציווייובמצוותיוונסתכלשנתבונן138"

השגה,לידיתבוא)התבוננות(שבהסתכלותלך,ביארנוהנה...)עלינו(המצווההאהבהוזוהי
בהכרחהאהבהותבואתענוגלךוימצא ".

להידבקיכולהתורהבמצוותהתבוננותידיעלאחת:דרךהדרכים,שתימתקיימיםכיונראה
ואהבתלדביקותלהגיעבידוישבבריאההתבוננותע"ישניהודרךהדביקות.תכליתבבוראו

.השם

הוא,ברוךהמקוםאתלאהובשנצטוינו-השםאהבתמצות"139החינוךבספרכתבזהכעין
)התורה(בפקודיוונתבונןשנחשובהמצווהועניןאלהיך".ה'את"ואהבתה'(ו',)דבריםשנאמר

ופעולותיו



133 לחלוקהניתןובלתימשתנהבלתייחידגורםאחד:עיקרוןמסתתרשסביבנוהדבריםריבוישמאחוריהטוענתפילוסופיתהשקפההיא"איחוד".אואחדות"המיסטי"למושגהקלאסיתהיווניתהמילההיאהנוסיס

השוניםלמופעיםשאחראי

אותםומסבירשבטבע .

134 ובהתבוננותבלמוד“השתדלותחשיבותעלפר"ה()סימןהתלמידים"דְלַמ"ַמבספרוובצרפת,באיטליהחיאשר “.

135 בא',נבוכיםמורהבספרוהרמב"ם,בן-מימון,משהרבי '
136 ע"ד,א',נבוכים,מורהבן-מימוןמשהרבירמב"ם

137 בהלכהב',פרקהתורה,יסודיהלכותתורה,משנהההלכתיבספרורמב"ם '

138 געשהמצוותלרמב"ם,המצוותספר '

139 תי״חמצוההחינוךספר
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) האהבההיאוזאתהעונג,בתכליתבהשגתוונתענגיכולתנו.כפישנשיגהועדהבריה(

תתיישבבתורההתבוננותשעםכלומר,המחויבת.
בהכרחבלבהאהבה ".

השםבהםוישיגובמצותיובתורתוהאדםשיתבונןהאהבה,וענין"140בחיירבינוגםכתבכך
בארהאלה,הדבריםוהיומיד:לוסמךולכךהתענוג,בתכליתהשגהבאותהויתענגיתברך

היאאיךיתברךבהשםהאהבהעניןבזה "

ובחוקותיה,בתורהה',ובהנהגתבבריאההתבוננותע"יכילמדיםאנוהנ"ל,חז"לדברימתוך
ומייצרהאמונהאתהמעציםדברבו,השגהלידיויבואיתברךמעוצמתוהאדםיתפעל

יתברךאליואהבה .

דברשואלשאינומעמךשואלאלהיךה'מהוהתבונן..ישראלועתה"141בספורנוכתבעוד
תשיגוזהאותו.ולאהבהגדלו.שתדעבאופןבהתבוננךתעשהוזהליראה.אםכילצרכו

עולםלחיישתזכהכדילךלטובשואלהואזהוכלטובו.דרכיאלבהתבוננך ".

ברוךהשםאהבתבולהשיגהדרךשזווכתבההתבוננותענייןאתמחזקצדיקיםהארחות
שאיןחכמתומהםויראההגדולים,הנפלאיםובברואיובמעשיוהאדםשיתבונן"בשעה:142הוא
גדולהתאווהומתאווהומפאר,ומשבחהוא,ברוךהמקוםאתאוהבהוא-מידקץולאערךלה

חילאללאלהיםנפשי"צמאהג(:מב)תהליםדודשאמרכמוהגדול;השםאתלידע ".

בריהשהואוידעויפחד,וייראלאחוריונרתעהואמידדודשאמרהאלהבדבריםוכשמחשב
ד(:ח)שםדודשאמרכמודעות;תמיםלפנימעוטהקלהבדעתעומדתואפלה,שפלהקטנה

ובזמןה(.פסוק)שםתזכרנו"כיאנוש"מהלה:וסמיךאצבעתיך",מעשהשמיךאראה"כי
הקדוששלחכמתוויראהוגלגל,ממלאךגדלותוומכירהגדולים,בדבריםמתבונןשאדם

ויכמהנפשוויצמאהוא,ברוךלמקוםאהבהמוסיף-הברואיםובכלהיצוריםבכלהואברוך
עצמוכשיערוךוקלותוודלותומשפלותוויפחדוייראהוא,ברוךהמקוםאתלאהובבשרו

הואברוךהשםבראאשרהקדושיםמהגופיםלאחד .

ומגיהנום,שמיםעונשמדיןשמתייראובארואלוקים","ויראא(:א)איובנאמראחרובמקום
מאודהאהבהמןרחוקההמידהוזאתב(.כז)סוטההזהעולםומעונשי

.מאוד

דברלעשותיראוהואאוהבתו,והיאאשתואתשאוהבאדםכמויתברךמהשםייראאבל
לעבורוייראיתעלה,הבוראאהבתאשרשפיחוצבהזה:הדברכן-אהבתהיאבדפןכנגדה

היא–יא(ב)תהליםביראה"ייאת"עבדווזהויתברך.הבוראאהבתיפסידפןמצוותיועל
חפצולעשותתגילוהבוראפחדמרוב-ברעדה""וגילוהאהבה,יראת .

האהבהואיןאוצרו".היאיי"יראתו(:לג)ישעיהונאמרועליההאהבה,יראתהיאהיראהוזאת
המצוותיודעשאינומיכיכהלכתן,המצוותכללקייםדעתושנותןבמיאלאמתקיימתהזאת
הבוראלאהבתיביאהואשרכליאהבלכןגמור."אוהב"נקראזהאין-הכליוצרציווהואשר

הבאולעולםהזהבעולםלוטוב-זהוהעושהשמו.וברוךהואברוך ".



" שמע,בקריאת"רצוא"לבחינתבאממילאאזיהדעתבעומקהנ"לכלהתבוננותידיועל
כהכנהק"ש,וברכותדזמרהפסוקיאמירתטעםוזהולבבך.בכלאלקיךה'אתואהבתלהיות

ואהבתלה'גדולהאהבההתעוררותלידילבואהיאשמעקריאתתכליתכישמע,לקריאת
ובעצמובכבודוהקב"האלממשליבובכלנמשךשיהיהלבבך,בכלאלקיךה'את .

תמידיבביטולהםהשמיםצבאכלכיצדהדעת,בעומקהתבוננותידיעללכךומגיעים
הקב"הלגביממשחשיביכלאכולםהעולמותשכלהאל,ברוממותהסגתםמחמתלהקב"ה,

בתשוקההואגםיותריתעוררכךהשמים,דצבאזהביטוליותרמשיגשהאדםוככלעצמו
143ובעצמובכבודובהקב"הלידבקיותרעזה "

140 ה׳-ו׳פסוקיםו׳פרקדבריםבחיירבינו

141 י׳:י״בדבריםספורנו .

142 השםאהבתהאהבה,בשערצדיקיםארחות
143 תשס"חהדפסהשנתיורקניוהדפסהמקוםמלאדיברוךבןזלמןשניאורמחברשםבמועדים-מבוארתחסידותע"פתורהולקוטיאורתורהספר
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" הלב,בהתגלותה'לאהבתהתבוננות(ידי)עללהגיעיכוליםשאינםישלבינונים,גדולכללעוד
לדבקהשראויוהחלטהלהסכמהלבוארקאלאלאלקות,בלבמורגשתתשוקהלהםשתהיה

עושיםשאםלדעתועליהםהמצוות,וקיוםהתורהלימודידיעלומאדונפשלבבכליתברךבו
זוהחלטהלעוררכדיה'בגדולתבמוחםומעמיקיםשמתבונניםהיינונפשםעומקמתוךכן

היאזוגםהריומאודםנפשםלבםבכלמצוותומקיימיםתורהלומדיםאכןזהובכחבלבם
כאילוומצוותבתורהוהתלהבותחיותלהםנמשכתזועבודהידיועלומושלמתתמהעבודה
בתורהעיסוקםסיבתהיאזופנימיתועבודההואילהלבבהתגלותה'אהבתמתוךבהןעסקו

144בלבדהגוףבצרכיעיסוקםעיקרהי'ובלעדי'ובמצוות "

התורהולימודהמצוותקיוםע"יה'אהבת

תורהקיוםבאמצעותאליהלהגיעוניתןבנוהתלויהמידההיאה'שאהבת145אמתהשפתכתב
עללהקב"ה.ובמעשיובמידותיודומההאדםנעשהמצוות,קיוםידישעלמשוםזאתומצוות.

תורהלהםהרבה"לפיכךחסד,אהבתבבחינתישראל",אתלזכותהקב"ה"רצהכתובכך
להידמות()רצוןהתדמות-באהבה(המניע)הדבראהבהשורשהאומר:הכללפיעלזאתומצוות".
בוהדבקותמידתהיאאליו,בהתדמותוהדיוקאיכותמידתכילומרניתןהנאהב.אלהאוהב
כאשרולכןהנאהב.אלהאוהבהתדמותאהבהשורשכיאיתא146הישר"ובספרז"ל:יתברך.
ולמעשיו,ית"שהבוראמדותאלומדותינובמעשינוומתדמיןומדותיובמצוותיוהקב"הקדשנו
במצותיוהקב"האותנושזיכהמהחסדאהבתבחינתוהיאיתברך.בודביקותלנוישבזה ".

)המצות613)"ותרי"גוכותבהרבממשיך?להקב"הההתדמותשלהפעולהנעשיתכיצד
זוכיןובזהשבאדם,)אברים613)ושס"הרמ"חמזככין

הלאהבת '".

סתםכתבשמעבקריאתראשונהבפרשה"והנההפסוקים:מתוךפירושואתמסבירהרב
לבנישהיהכמוגדולהמדרגה"והיאמשוםזאת,לאהבהלהגיעכיצדהסברכלללאואהבת"
"אניהתורהקבלתבשעתמעלתםעלבתהיליםשכתבכמוהתורה"קבלתבשעתישראל
כלומרבעצם"אהבה"שלבדרגההיוישראלבניתורהמתןבזמן.ובניאתםאלהיםאמרתי

147כלכםעליוןלבצעמבליבטבעם,

פעולהשום .

יותרנמוכהמדרגהוהיאמצותעולקבלתבחינתהיאשמוע",אם"והיה-השניההפרשה



"ואספתכתובשםמקודמתה,
שלרצונועושיןכשאין-דגנך

שנראהכמוכאשרמקום".
148בברכותמהגמרא

"כימקום,שלרצונושצריךכמועושההואשאיןהדברמראהקיומו,לצורךקשהעובדהאדם
רקבושאיןכמלאך,והואבעולםאחרתבעשיהצורךלואיןמקום,שלרצונועושיןכאשר

קיוםע"יה'אהבתאתלרכושדרךמורההשניההפרשהכילראותניתןמהגמראהשליחות".
מהאהבהבמעלהשניהוהיאארץדרךבעולעיסוקנצרךשלאכךכדיעדומצוותתורה

זוכין"וכשאיןואומרתהגמראמוסיפהסיני.הרבמעמדישראלבניהיושבההטבעית
כנ"להמצותבכחהאהבהאתלעוררצריכיןזו,למדרגה .

התורה:במצוותהתבוננותידיעלהיאה'לאהבתשהדרךהמצוות,בספרהרמב"םכתבכן
-התענוגתכליתבהשגתוונתענגשנשיגהוכדיופעולתיו,וציווייובמצוותיוונסתכלשנתבונן149"

ה(ו,)דבריםאלוקיך'ה'את'ואהבתשנאמרו"לפיספרי:ולשון.)עלינו(המצווההאהבהוזוהי
היוםמצוךאנכיאשרהאלההדברים"והיולומר:תלמודהמקום?אתאהבכיצדאנייודע

כךשמתוךעל-לבבך"

144 תש"עהדפסהשנתיורקניוהדפסהמקוםיצחק.אליעזרהרבהמחבר:מאתב.-מבוארתחסידותפירושעםתניאאמריםליקוטיספר

145 תרנ"חעקבפרשתדבריםאמתשפת
146 ותשובותשאלותהוא,והשניהבבלילתלמודחידושיםהואהראשוןחלקים:שני,המכילהתוספותבעלי,מגדוליתםרבנוידיעלנכתבהישרספר .

147 ופסוקפבפרקתהילים
148 שנאמרעצמןע"ינעשיתמלאכתןמקוםשלרצונועושיןישראלשאיןובזמןוגו'צאנכםורעוזריםועמדוה(סא,(ישעיהושנאמראחריםע"ינעשיתמלאכתןמקוםשלרצונועושיןשישראל"בזמןבעמודלהדףברכות

יד(יא,)דברים

דגנךואספת "

149 געשהמצוותלרמב"ם,המצוותספר '
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התורה(במצוות)התבוננותשבהסתכלותלך,ביארנוהנההעולם"והיהשאמרמימכיראתה
ותבואתענוגלךוימצאהשגה,לידיתבוא

בהכרחהאהבה ".

יתברךמציאותוהשגתוהםהתורהלמדתנואשרהדעותאבל"150הרמב"םכתבעוד
האזהרהרובידעתוכברפעמים,בארנוכאשרהאהבהילמדונוההםהדעותואחדותו,

כימאודך,ובכלנפשךובכללבבךבכלאלהיךה'אתואהבתהאהבה,עלהתורהשהזהירה
התורה,בדעותתגיעהאהבההדברים,בשנייגיעווהיראההאהבהוהםהתכליותשתי

שבארנו,כמוהתורהמעשיבכלתגיעוהיראהאמתתה,עלהש"ימציאותהשגתהכוללות
הביאורזהוהבן ".

אלראויהיהאמצעי(כל)ללאהדין,שמן151העיקריםבספרכתבה'אהבתהשגתבענייןעוד
נפש,ובכללבבכלולעבדואותוולאהבהבדרכיווללכתיתברךהשםאתליראההאדם
האדם,לבניקשהמאודזומעלההשגת)מאחר(הנפשית.שלמותושישיגכדיהאדם()הצורך

התכונהתושגקיומם,ידישעלוהמצוותהתורהקיוםאתרחמיוברובהשם,לנונתןולכן
נפשובכללבבכלהעבודהמצדלוהמגעתהאדם,בלב)אהבה( .

ה'אתליראהאםכימעמךשואלאלקיךה'מהישראלועתההכתובאמרזה"ובעבורוז"ל:
לשמורנפשךובכללבבךבכלאלקיךה'אתולעבודאותוולאהבהדרכיובכלללכתאלקיך

ה'חסדיגודלעללישראלאומרהיהשמשהוביאורו.י"ב(י')דבריםוגו'אלקיך"ה'מצותאת
מןבשבחו.ומפליג

לבבכלולעבדואותולאהבהבדרכיו,ללכתיתברך,השםאתליראהלאדםראויהיההדין
השםעליוהקלגבוהה,ומדרגהמעלהוזוהימאחרהנפשי.שלמותושישיגכדינפשובכל

התכונהתושגוכךבלבד,ומצותיוהשםחוקתלשמורציוהוזה,כל)במקום(ותחתיתברך,
נפשובכללבבכלהעבודהמצדלוהמגעת)אהבה( .



מעמךשואלשאינוה'חסדיהפלגתגודלראהישראלועתהכך:הפסוקפירושזאתלאור
מחוייבשהייתנפשך,ובכללבבךבכלעבודתותחתאותו.ולאהבהבדרכיוהליכהיראתו,

וכללך",לטובהיוםמצוךאנכיאשרחקותיוואתה'מצות"לשמוראםכישואלאינולעשות,
אהבת-האנושיתהתכליתתושגהתורהמצותשמירתשבאמצעותמשוםזאתלך.לטובזה
עלעבודהבאמצעותמופלגובטורחגדולבעמלהאדםשישיגהוראוישהיהבווהדבקותה'

.המידות

בזההפירושזהוהבן152שהקשוהקושיאבו)תתבטל(תוסר)שע"י(מאד,)גדול(מופלגהואכי
?(הואקטןדברה'יראת)וכיהיא,זוטרתימלתאיראהאטו153כשאמרוהפסוק()עלעליוהפסוק
לבעלישכימספיק,זהתירוץואיןהוא(,קטן)דברהיאזוטרתימלתאמשהלגבי)כן(איןותרצו
מעמךשואלאנימהכלום,לושאיןלעניהמופלגהעשירשיאמרראוישאיןולומרלחלוקהדין

מדברהעשירואיןההשגה,וקשההואגדולדברלעניזהוביםשאלףלפיזהובים,אלףאםכי
נכונהבזה .

קשהשהואדברמבקשיתברךהשםאיןכייפה,מתפרשהפסוק(את)הבנתנודרכנוולפי
האנושיהשלמותיושגידהשעל)והאהבה(היראהתכונתכיהתורה,מצותקיוםאלאההשגה,

התורהמצותקיוםאלתמשך(מאלה)תבוא "

בעלגםשבאמצעותםכליםהםומצוות,תורהוקיוםששמירהכתב154להגיעאפשר
כו'שמועאםוהיה"בפרשתבלשונו:בהשם.ודבקותאהבהשהיאלתכליתאמת"ה"שפת
כיה',לאהבתלבאכדיהםהמצותתכליתכיהפסוקפירושלבבכם.בכלולעבדוכו'לאהבה

לבאישראללבניאפשראיך
בעצםאוהבהנפשאיןאםבאהבהציווישייךאיךכיהפילוסופיםהקשווכן?הבוראלאהבת
המצות)קיום(ע"יישראלבניאבלשלהם.המצותמחסרוןרקזאת,שאלומחכמהולא)מטבעה(

האהבהבהםמתעורר ".

150 נ״בג׳:נ״א,נבוכיםמורהרמב״ם
151 ג׳:ל״אהעקריםספראלבו,יוסףר׳

152 נפשךובכללבבךבכלאלהיךה'אתולעבדאתוולאהבהדרכיובכלללכתאלהיךה'אתליראהאםכימעמךשאלאלהיךה'מהישראל"ועתהי"בפסוקיפרקדברים "
153 מעמךשואלאלהיךה'מהישראל"ועתהנאמר:ש]כן[לדבר:[,וראיהכן.לעשותשלאאוה',אתלעבודהחפשיתהבחירהיכולתהאדם]שבידשמים.מיראתחוץשמים,בידיהכלחנינא:ר'אמרב.עמודלגדףברכות

זהפסוקעלבלבד[."האדםבידישהבחירהלפיהאדם,מןלשאולה'צריךאלהשדבריםהרייב(.י,)דבריםנפשך"ובכללבבךבכלאלהיךה'אתולעבודאותוולאהבהדרכיובכלללכתאלהיךה']אתליראהאםכי
שמעוןר']בשם[משוםחנינאר'אמר[]והריוהאמראם"([,כי)"מה...זולשוןבו]שנאמרהיא?קטן[]דברזוטרתאמילתאשמיםיראת]וכי[אטותמהים:כךועלליראה",אםכימעמךשואלאלהיךה'"מהבונאמרשואלים:

]כן,לגביאין,משיבים[:כךעלבלבד.שמיםיראתהריהואותוואוצראותומחשיבשה'היחידי]שהדברו(לג,)ישעיהואוצרו"היאה'"יראתשנאמרשמים,יראתשלאוצראלאגנזיובביתהואברוךלהקדושלואיןיוחאי:בן
לוואיןמאדםשמבקשיםקטןכליאפילוולהפך,בידו.כברנמצאשהדבר]משוםקטןככליעליודומה—לווישגדול,כליממנושמבקשיםאדםלדבר:כמשל:חנינאר'אמר]שכך[היא.קטן[]דברזוטרתאמילתאמשהאצל[

קטןדברזההיהשבעיניוליראה",אםכימעמךשואלה'"מהלומרהיהיכולרבינומשהכן,]עלגדול.ככליעליודומה—ברשותו [.
154 כ״ז:ח׳)פסחויקראאמתשפת (.

25
)ע"יהתדמות:המניעה()הסיבהאהבהשורש"כי)מובא(איתאכתב:הישרבספר155תםרבנו

פעולותע"ינוצרתוהנפשיתהשכלית)הקרבההנאהב,אלהאוהבשל(והנפשיתהשכליתהצורההשוואת
במצותיוהקב"האליו(אותנו)ייחדקדשנוכאשרולכןע"ש.תודעתית(וקרבהלהשוואההגורמת
והדימוי)הקרבהבזהולמעשיו.ית"שהבוראמידותאלומדותינובמעשינו)אנו(ומתדמיןומדותיו

במדותיוהדבקכמ"שיתברךבודביקותלנוישאליו( ".

"סמכוני"במדרש,נאמרומצוותתורהקיוםע"יאהבה:בעניין156אמת"ב"שפתכתב
חולתכיהפסוקומסייםעי"ש.ושבע"פשבכתבתורהמטה,ושלמעלהשלבאשבאשישות"

התורות.ב'ומטהמעלהשלהאשמןסיועצריכיןאני,אהבהשחולתידיעלאני...אבלאהבה
שאינומיכיכהלכתן,המצוותכללקייםדעתושנותןבמיאלאמתקיימתהזאתהאהבהואין
יביאהואשרכליאהבלכןגמור."אוהב"נקראזהאין-הכליוצרציווהואשרהמצוותיודע

הבאולעולםהזהבעולםלוטוב-זהוהעושהשמו.וברוךהואברוךהבוראלאהבת ."

רצוןעושהאוהבכל"158מצותי"ולשומרי"לאוהביהפסוק:על157אחרבמקוםהרבכתבכן
בלתיה'אהבתלהמשכחתולאהאהבה,בריתמפרהואהנהרצונו,עושהדכשאיןהנאהב,
ואהבתבמצות"159יכוליןומצותתורהוע"יהשמיםמןמתנההיאבאמתאבלמצותיו"שמירת



כתבזהוכעין"ה"את
האהבהלעורר ".

"כילבבך:עלהיוםמצוךאנכיאשרהאלההדבריםוהיו161"הפסוקעל160אמתהשפתכתבעוד
ראוכיוהטעםבדברו",יצאהנפשי162"כדכתיבהאהבה,זאתישראלבניקבלוהתורהבקבלת

,ובראיה()בהרגשההאדםועיןבלב)התאמתות(התבררותוכפיאלקיך",ה'"אנכימאמר)את(בעין
חיותוכלכי

) עלולכלטבעי()כדברכמשפטהאהבה,יכבהלארגעבכלמכך()כתוצאההשי"ת,מאתהאדם(של
מסתירהחיים()זרימתהטבעאךחיותו(ממנו)כישלו...)יוצר(עילהאחרנמשךלהיות)נוצר(

)שלעיניהםהאיר)הקב"ה(התורהובקבלתהאמת,מלהכירוהראיה(ההרגשה)אתומחשיך
וחיהדבר()הבנתזהידיועלרגע()בכלהאדםאתהאלקיםבדיבור()יקיימםידברכיוראוישראל( ".

תורהבדברי)עצמו(המייגעוכלבכתב,נמסרהואבסיני(שניתנה)השגההתורהקבלתכוח
אתההתורה()לימודהאלההדבריםמתוךבספרי,שאמרוזההחיות,זהלהכיריכוללעולם
ומתמלאית"ש,מאתוחיותוכלכישכלו()בעיניורואההעולם,והיהשאמרמיאת()משיגמכיר

זהשעלהאהבה,לעולםלעורריכוליןוממלא(השגה)רוכשיםהתורהומכחונפש.בלבאהבה
וכולכבותגורם()אףיוכלולאתורה()הרבהרביםמיםכתוב '

בניללמד)הכתוב(ירצהעוד163"וז"ל:הדברים""והיוהפסוקעלהקדושהחייםהאורכתבכך
רצונוהאדםשיכריחמעשהאינההאהבהכיה',לאהובאצלםהדבריםשיתקבלודרךישראל
החשק,בושיפעולדברירגישלאשהלבוכלבלבשתלוידברהואאלאהמלך,מצותלעשות

הגםאוהב,אינו
לבבך'עלוגוהאלה"הדברים"והיוואמריועץמאלהעצהבאהלזההכרח,מיןבכלשיכריחנו

תאוהחשקבלבויולד)וממלא(לבו,עלהתורה()דבריהדבריםשימתכשיתמידפירוש,
ציוהואשרבכלה'לאהבתלבווירוץהרוחניות "

שנאמרב"ההמקוםלאהוב"164ה'אתלאהבההציוויקיוםאופןאתהלכה,בביאורכתבכן
לפיבספרי,וכדאיתאהתורהע"יהואלאהבה,האדםיגיעוכיצדאלהיך"ה'את"ואהבת
אשרהאלההדברים"והיולומרתלמודהמקום,אתלאהובכיצדיודעאיניואהבת,שנאמר

שע"יכלומרהעולם,והיהשאמרמיאתמכיראתהכךשמתוךלבבך",עלהיוםמצוךאנכי
בלבוהאהבהותתיישבקץולאערךלושאיןהקב"ה,שלגדולתואתיכירבתורהההתבוננות

."בהכרח

155 הבבלילתלמודוחידושיםותשובות:שאלותחלקיםשני,המכילהתוספותבעלי,מגדוליתםרבנושלספרו–תם()רבנוהישרספר .

156 ו׳:ג׳תולדותבראשית,אמת,שפת
157 הספריבשםהאלה"הדברים"והיוהמיליםעלו'פסוקו'פרקואתחנןבפרשתשכתבמהעודועייןז׳פסוקכ׳פרקואתחנןדברים,אמת,שפת .

158 מצותיולשמרילאהבילאלפיםחסד"ועשההפסוקכפרקשמות, "
159 ט׳:ג׳ואתחנן)דברים,אמת,שפת ).

160 תרנ"דשנתצוויקראאמתשפת
161 ופסוקופרקדברים

162 ענניולאקראתיומצאתיהוולאבקשתיהובדברויצאהנפשיעברחמקודודילדודיאני"פתחתיופסוקהפרקהשיריםשיר "
163 הפסוקופרקדבריםהחיים"ה"אור

164" דס"קבתורה,גדולכללהואד"הא',סי'או"חשו"עעלהלכה"ביאור '
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ויעריךיתברךהשםאהבתאחרמחשבתווכלמגמתוכללהשיםהאדםשיראההמצוהוענין
תמידוייגעיתברךאהבתונגדכאיןהואהכלוכבוד,ובניםמעושרבעולםשישמהכלכיבלבו

הגשמייםבענייניםמחשבתואתוהקובעבה'.ידיעהישיגלמעןהתורהחכמתבבקשת
גדולועונשוזועשהביטלכבוד,ולהשיגלהתענגרקשמים,לשםשלאהעולםובהבלי .

ידךעלמתקדששמיםשםשיהיה-רחוקיםקרוב



שקראואברהםשעשהכדרךהבריותלפניאהבתואלהיך,ה'אתואהבת165בחיירבינוכתב
בשםהאהבהעניןכיז"לחכמיםלנובארואוהבי"."אברהםח(מא,)ישעיההואברוךהקדוש
ועלהבא,העולםלחייאותןומקרבלצדיקים(מרשעיםהופכם(166הרביםשמצדיקמיהואיתברך

אביך,כאברהםהבריותעלאהבהו"167אליהוהאדרתכתבזהעלמאברהם.ראיההביאוכן
שהכניסםללמדךאלאיתוש?אפילולברואאדםהיכולבחרן".עשואשרהנפש"ואתדכתיב
השכינהכנפיתחת ":

שמיםלקידושהגורםהואמתוקןשאדםעליומעידיםה'יראשלומעשיושמידותיורואיםאנו
לימודאמונה,באמצעותומעשיו,אישיותועלשעשהעבודתואתמעריךאותווהרואהמאחר
ומתקרבבה,ה'וציוויהתורהעםמזדההאותו,הרואההאדםובכךהמצוות.וקיוםתורה

בתפיסתו
אופןמביאה168שהגמראכמורצונו.עושהיראיוידיעלמתאהבשמייםשםובכךהאללעבודת
מתאהבשמיםשםשיהאאלהיך"ה'את"ואהבתה(ו,)דבריםכדתניאאמר"אבייה'לאהבת

ידךעל "

נפשבמסירותה'אתלאהוב

אהבה,עללצוותניתןכיצדושואליםה'לאהבתהציוויעלהמקשיםשישלקיום()באופניםכאמור
השקועיםלאלהיותרעודמתעצמתזוקושיההאדם.בטבעאובאופיתלויזהרגששהרי
נפשםלמסורהםמוכניםשהריהטבע.מעלישראלשבניהיאלכךהתשובההעולם.בטבע

כךביהודי,הקיימתהנפשמסירותמציאותגודלוכפיהטבע.מןלמעלהשהואה'לקידוש
ישראלשבשמע"אחד"במילהנפשמסירותכוונתאחרלכןאצלו.ה'אהבתואיכותהגודלה

אלוקיךה'את"ואהבתמידכתוב ".

לכךהתשובהזו?מידהשלוחשיפהלגילוינביאכיצדיהודי,כלבנפשטבועהה'אהבתאם
ממהותוחלקהיאאמתאהבתטבעו.כפיאחדוכלרבותאהבותסוגיקיימותשבאדםהיא
אהבותהתלבשותידיעלזואהבההסתירהקב"הבוראה.אחרהנמשכתכבריההאדםשל

ב)אבותחז"לאמרוכךעלואהבתו.ה'רצוןאתהמסתירותהאדםבטבעהקיימותאחרות
ודבקותאליואהבהשהואהאמתיה'רצוןלךשיתגלהכדיפירושרצונו",מפנירצונך"בטלד(
בתוכךתתגלהואהבתובלבך,הקיימותה'רצוןשאינםאחרותאהבותבטלשמו,יתברךבו

הדרהבמלא .

הטובהעלמברךשהואכשםהרעהעללברךאדם"חייבכימציינתבברכות169המשנה
בשנילבבךבכלמאדך.ובכלנפשךובכללבבךבכלאלהיךה'אתואהבתו()דבריםשנאמר
לבבך,בכלאלהיךה'אתואהבתמאמראמנם"170במורהפרשהרעוביצרטובביצריצריך,
עלהדגשלמהכן)אם,נפש()מסירותכלםהגוףכחותכלומרלבך,כחותבכל)לדעתי(אצליפירושו

פעולותיך)כלכלםפעולתךתכליתשתשיםלדבר()ההסברוהענייןהלב,מןהכלהתחלותכיהלב(
לאהבתנפשמסירותעדנפשך,אתנוטלהואאפילונפשךובכל.")אהבתו(השגתולעניין(יכוונו

סכנתבמקוםשאפילוומנין"171רמב"םכתבכךה'.

165 ה׳-ו׳פסוקיםו׳פרקדבריםבחיירבינו

166 ועדלעולםככוכביםהרביםומצדיקיהרקיעכזהריזהרו"והמשכליםגפסוקי"בפרקדניאל "
167 ו׳:ה׳:א׳דבריםאליהו,אדרת

168 אפ״ויומא
169 ה׳עמודט׳פרקברכותמשנה

170 א׳:ל״טנבוכיםמורהרמב״ם
171 ז׳הלכהחמשיפרקהתורהיסודיהלכותרמב"ם
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( משלשאחתעלעובריןאיןנפשותזרהעבודהואיסורעריותאיסורתרצח,לא172ואהבתשנאמר

נפשך"אתנוטלהואאפילומאודך,ובכלנפשךובכללבבךבכלאלהיךה'את)אלועבירות
החסדבמידת)ביןלךמודדשהואומדהמדהבכלמאדךבכלאחרדברממונך.בכלמאדךובכל

הבאהבתגבולאותנאיאיןכימאד".במאדלומודההויוהדין(הגבורהבמידתוביןוהרחמים '.

נאמרואםמאדך,בכלנאמרלמהנפשךבכלו()דבריםנאמראםאומר:אליעזר,רבי173דתניא
יותר(לו)חשובעליוחביבשגופואדםישאםלך:לומראלאנפשך?בכלנאמרלמהמאדךבכל

נאמרלכך-מגופויותר(לו)חשובעליוחביבשממונואדםוישנפשך,בכלנאמרלכך-מממונו
ביותרלךהחשובבדברנפש,במסירותלהיותצריכהה'אהבתמאדך.בכל .

הכתובממשמעותמצותי-הנראהולשומרילאהבי"174הרמב"ןכתבהנפשמסירותבענייןעוד
לאהביו,לאלפיםחסדבהןעושההואכייאמרהזכיר,אשרהאלוהמצותבעניןהבטחהשזו
ולאנכראלוהבכלויכפרולבדוובאלהותוהנכבדבשםהמודיםכיעליו,נפשםהמוסריםהם

בנפשותינו,בהשנתחייבנוהאהבההיאזוכיאוהביו,יקראונפשם,סכנתעםאותםיעבדו
וחייךנפשךשתמסור,ה(ו)דבריםנפשךובכללבבךבכלאלהיךה'אתואהבתשאמרכמו

זרעבאברהםנאמרולכךנכר.אלעמותשתףולאאחר,באלתחליפנושלאבאהבתו,
יקראוהצדיקיםושארכשדים.באורע"זיעבודשלאנפשושנתן,ח(מא)ישעיהאוהביאברהם
מצותיושומרי ".

נגדובמעשה,ובדבורבמחשבהאליואהבתךשיתגלהוצריך:והיו,175משמאלבשםכתב
רקמחשבהשוםלבבךעליעלהשלאלבבך"עלהאלההדברים"והיואמר.המחשבה

לבניך.תלמדםהדבורונגד"ושננתם",לעולמים.לבבךלוחעלכתובההיאכאלוה'באהבת
)משליוכמ"שוכו'בביתךבשבתךביןשתהיההמעמדותמיניבכלאתהבם""ודברתוגם

וגווהקיצותוגו'בשכבךאותך,תנחהבהתהלכךו׳:כ״ב( :'

אולטובההאדםמעשהעיקרכיתחילההלבהזכירנפשך,ובכללבבךבכלהעבודה:אופן
אתהצריךנפשךנוטליןאפילו176אליעזררביכדאמרנפשךבכלהלב.במחשבתתלוילרעה

השםוייחוד177ממונך.כלנוטליןאפילומאדךובכל.קדושעלעצמךלמסור

" ואזהרתהבוראיחודבהשישיראתינומפתחוהיא178הקב״הלפניחביבהזושפרשהולפי
כלהמלךאתשאוהבמיכיבזהכלולההתורהוכלמאדובכלנפשובכללבבכלשמואהבת

179יוםבכלזכרונותחמשהלולעשותהקב״הצוהלכךבעיניווהישרהטובלעשותמחשבותיו "

ה'אתואהבתו'()דבריםכדכתיבלבבכלהואברוךהקדוששלשמולאהוב"180בסמ"קכתב
כמולבבך,בכלמאהבה.הבוראעבודתהיאוזומאודך,ובכלנפשךובכללבבךבכלאלהיך
לעזובתאותוהמבקשהרעיצרואדםשישנהפירושיצרך,בשנינ"ד()ברכותרבותינושדרשו

ושתהאכלכאילוקונומצותבעשייתלשמוחלווישהבורא.מצותעשותתאותלמעןהכל
ימנעשלאלכלום,נפשועליושיחשבנפשך,בכלשבעולם.והנאותטובותמכלכריסוומילא

עריותוגילויבעכו"םע"ד()סנהדריןרבותינוופירשונפשו.סכנתבשבילהבוראמצותמעשות
בוראויעבודאםממונוכללאבדסכנהשישפיעלאףפירושמאדך,ובכלדמים.ושפיכות

ימנעאללעשותעליומוטלתומצוהממונואויביםשנוטליםבשעהוכןלכלום.חושבויהיה
ממונוהפסדבשביל ".

172 זרה.עבודהואיסורעריותאיסורתרצח,לאשהן:תעשה,לאמצוותשלושלגבינאמרזהדיןככלל,נפש.פיקוחמעלההלכהפיעלהעומדותמצוותשלבעניינןהנאמרדיןהואיעבורואליהרג
זהכללמיוחדיםבמצביםעליהן.לעבורולאלהריגהעצמולמסורעליו-למותובוודאותתביאאףאוהיהודי,שלחייואתמסכנתאלוממצוותאחתעלממעברהימנעותאםשגםהיאההוראהמשמעות

זהלכההפרקהתורהיסודיהלכותרמב"םא.'עמודע"ד,,דףסנהדרין,מסכתבבלי,תלמודידטז,שבתתוספתאאחרות.בעבירותגםתקף .
173 אעמודכ״הפסחיםבבלי

174 כ׳:ה׳שמותרמב״ן
175 ב׳:ט׳פקודימשמואל,שם



176 ס״ג)דףהרואהבפרקברכות (.
177 )בסימןבשאלתותפוסקוכןישמעאלדר׳רבנןסובריןוכןעצמולמסורלוישבצינעאבאונסואפילוהלכהשכךללמדפ״ב()דףבתראפרקביומאהתלמודומביאהכ״ה(דף)פ״בפסחיםבמסכתרבותינושאמרוכמו

עלאלהדבריאתושמתםשנאמרהלבכנגדוקבועיןשמאלזרועשלבתפיליןלבבךכנגדנכתבתזופרשהשתהאג׳ובקומו.ב׳בשכבו.זופרשהלקרואא׳יום:בכלזכרונותחמשהלולעשותהקב״הצוהלכך178מ״ב(.
הנפשחיותועיקרמלמעלההעיניםשביןהאוירכנגדמכווןשהואהמוחעלמונחיםיהוראששלשתפיליןנפשךכנגדנכתבתזופרשהשתהאד׳הלב.כנגדשימהשתהאי״ז(דףקוראהיה)בפרקרבותינוודרשולבבכם.

נצטווכךהממון,כךואחרנפשכךואחרתחילהלבבמקראשנכתבווכסדרשם.אדםשלשממונוובשעריךביתךמזוזתעלמאדךכנגדנכתבהזופרשהשתהאה׳עיניך.ביןלטוטפותוהיווזהואדםשלדעתוישובשם
ג׳,עשיןגדולמצוותספרמאדך.כנגדובשעריךביתךמזוזותעלוכתבתםנפשךכנגדעיניךביןלטוטפותוהיולבבךכנגדידיךעללאותוקשרתםהזההסדרעלכךאחר .

179 געשיןגדולמצוותספר .
180 ג׳מצוהקטןמצוותספר
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במחשבהה'אתלאהוב

השם.אהבתאחרמגמתווכלמחשבתוכלשישיםלאדםלושראוימובא181החינוךבספר
וכאפסכאיןהכלוכבוד,וממשלהבניםמעושרבעולם,שהואמהכלכיתמידבלבוויעריך
דבר,כלסוףבו.ידיעהישיגלמעןהחכמהבבקשתתמידוייגעהוא.ברוךאהבתוכנגדותהו

ובלילהביוםאחדרגעיהיהשלאעדויחודו,באמונתולבומחשבותלהרגיליכלתוכליעשה
לבובכלאדוניואהבתזוכריהאשלאבהקיצו .

וקובעזהעלוהעוברונקבות.בזכריםזמןובכלמקוםבכלנוהגתבמחשבהה'אהבתמצוות
אולבדבהםלהתענגרקשמים,לשםשלאהעולםובהבליהגשמייםבענייניםמחשבתו

הישרים,ידיולחזקלטוביםלהטיבבכוונהשלאשמולהגדילהכוזב,הזההעולםכבודלהשיג
לעולםעליוומוטלותהאדםעלהתמידיותהמצותמןוזאתגדול.וענשוזועשהבטל .

בעתמחשבותיולרכזהאדםחייבהפחותלכל"אבל182ברורהב"משנהכתבזהבהקשר
להכניסיראהה'את'ואהבת"כשאומרכלשונושמע,קריאתשלראשונהפרשהאמירת

ח"ושקרכדובריהיהשלאבלבו,ה'אהבת ".

יתברךלהשםלהקדישושמחהאהבה

דברינודעו183שקראעדאלאליוסףנשקלאע"האבינושיעקבחז"ל,שאמרומהעלז"ל
מהר"ל
אהבהשל()הרגשהאיזההצדיקאלומגיע(מתעורר)כאשרבואבעתכיהרב,ביארשמע.קריאת
)בעתלכןהבורא,לאהבתלשמים,הטובות(ההרגשותאת)מקדישומכוונםמכניסם)מיד(ושמחה
שמעקריאתלה'(ואהבההשמחהאת)להקדישבכוונהע"היעקבאזקראוהמרגש(המשמחהמפגש

הייחוד)פרשת '(.

לכןלבורא,אהבתותיפגםליוסףהאהבהידישעללנפשוע"היעקבשיראהואהדברטעם
אפשרוכןהגשמית.אהבהממנומתמעטזהידיועליתברךבוקודםעצמומתדבקהוא

והעיקרית,הגדולהאהבהשהיאהצדיק,מראהלה',ואהבההשמחההקדשתשע"ילומר,
ובניוה'ברואישלהגשמיתהאהבהכלולהובתוכה .

ביצרה'אתלאהוביתכןכיצדיצריך.בשנילבבך""בכלשכתבמהלהסבירניתןזהפיועל
באהבתהאדםמתקשר,זרות(באהבות)המפתההרעהיצרשמחמתהיא,התשובההרע?
,לבורא(שאינה)באהבההרעיצרע"ילהיכשלשלאיראתובעבור.אבינו(יעקבשעשה)כפיהבורא

כך,שפועלהצדיקהבורא.לעבודתאותוהמניעלצדיק,בקרהכמנגנוןהרעיצרנעשהובכך
מתהפךזהידיועלמהיצר.טובדברשנולדנמצאוכךהבורא,לעבודתהרעיצראתהופך

לטובהרעיצרתפקוד .

תהילותאמירתע"יה'אהבת



עלה'לאהבתישראלאישלבלעוררירצה:עוד"184ואהבתהפסוקעלהחיים""האורכתב
זולתהתהלותמכלה'בחרשלאישראלתהלותיושבבפסוקנח(ס"פ)ילקוטז"לאומרםדרך

)וזהאומרווהואעולם,מלכותכסאעלישבאזישראל,אלהיה'ברוךלפניוואמרוכשהללוהו
אלהיך,אלאלהיותהעמים()מכלבחרשלאזאת()לסיבהזהלטעםה'אתואהבתשנצטווינו(

)למקדלבוהאדםובהעיר

181 האתלאהוב-תיחמצוה '
182 חרדיםספרבשםי"ד(ס"קכ"ה)סימןברורהבמשנה

183 א׳י״בישראל""נצחאריה""גורספרתרל"ז(,בשםויגששםאמתשפת
184 הפסוקופרק–דבריםהחייםהאור

29
ותתרנפשותתנתק,העמים(מכלאותנומאהבתובנובחר)שה'כאלולפרטיםהרגשות(אתולעורר

יתעלההנאהב,באהבת)גבוה(ורםנפלאבהתעוררות(במעלה)תעלהממקומה
כבודותפארתרום "

ובנ"ךבתורהרביםמקורותקיימיםה'אהבתשלמצוותראינוהמובאכלמתוךלסיכום:
שלמותומתוךחפצהבנפשהתורהמצוותאתלקייםהואהמצווהשלהעיקריטעמהובחז"ל.

טהורהה'אהבתמתוךרקשייתכנו .

ומפיחמיפהשהואובכךגבול,לושאיןבכךהמצוותמכלייחודיהואה'אהבתשהמושגראינו
אנחנועליהןהקיימותהאהבותכלאתכוללשהואראינועודהמצוות.בעשייתחייםרוח

ורעיםהאישההילדיםאהבתמצווים, .

בבריאההתבוננותיתברך,בוהשגהעללמדנוהמצווהלקיוםהשוניםהאופניםבבחינת
מסירותומתקדש,נאהבשמיםשםשיהיהרחוקיםקרובוהמצוות,התורהקיוםובתורה,

וכיצדהאםבחנועודתהילות.אמירתע"יוכןואהבה,שמחהאירועיהקדשתמחשבה,נפש,
האתלאהובהאדםעללצוותניתן '.

האדםעלהחלותוהרוחניותהתמידיותמהמצוותאחתהיאזאתמצווהכינראהלסיום,
ולקיוםבבוראוהאדםלדבקותוגורמתבמעלתהגבוההיאועת.זמןבכלהוא,באשר

נצחיםלנצחהחיים,בצרורצרורלהיותהבא,ועולםהנשמותעולםהזה,בעולםהתכלית .
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