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  ב"ה

 פרשת ואתחנן

 מאהבת ה' אתכם

 ואתחנן ז, ח.

 אנן בחביבותא תליא מילתא

י ]שאומרים גם ב"תיקון ליל שבועות"[  2מובא מאמר הזהר 1בהערות אדוני אבי מורי ורבי על הזהר י ַרבִּ ַחדֵּ

י אתִּ ְמֲעָך יָרֵּ י שִּ ְמעֹון ְוָאַמר, יְיָ ָשַמְעתִּ י ָדחִּ 3שִּ יב. ָהָתם יֵּאֹות ֲהָוה ְלֶמֱהוִּ ְכתִּ ְלָתא, דִּ יבּוָתא ַתְליָא מִּ  ,4יל. ֲאנָן ַבֲחבִּ

יב יב 5ְוָאַהְבָת ֶאת יְיָ ֱאֹלֶהיָך, ּוְכתִּ ַאֲהַבת יְיָ ֶאְתֶכם, ּוְכתִּ י ֶאְתֶכם ְוגֹו'.  6מֵּ י ]ָאַהְבתִּ ְמעֹון ְוָאַמר, ה' ָשַמְעתִּ י שִּ ָשַמח ַרבִּ

א ְהיֹות יָרֵּ י. ָשם ָראּוי לִּ אתִּ ְמֲעְך יָרֵּ ַאֲהַבת ה' שִּ ת ה' ֱאֹלֶהיְך, ְוָכתּוב מֵּ יבּות ָתלּוי ַהָדָבר, ֶשָכתּוב ְוָאַהְבָת אֵּ . ָאנּו ַבֲחבִּ

י ֶאְתֶכם ְוגֹו'.  [ֶאְתֶכם, ְוָכתּוב ָאַהְבתִּ

 באותיות הקבלה. –הפסוקים  שלושתאת תוכן הענין ד דוני אבי מורי ורביומבאר א

 כללות הענין: –אבל עדיין אינו מובן 

בי אומר ר –וכן מאמר הזהר הוא שלמרות שנאמר "ה' שמעתי שמעך יראתי", ענין היראה, מכל מקום, "אנן ת

 בחביבותא תליא מילתא", ענין האהבה.  – וחאייר במעון ש
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עשרים באחד מ ,7הוא פסוק בחבקוק, נבואה שנכתבה לדורות –ולכאורה תמוה: "ה' שמעתי שמעך יראתי" ...

עד שאומרים זאת בהפטרה דיום ב' דחג השבועות. ואם כן, כיצד אומר רבי שמעון בן ספרי הקודש, ווארבעת 

"בחביבותא -כן "אנן" שאין שאצל חבקוק היה מספיק ענין היראה )"התם יאות הוי למהוי דחיל"(, מה יוחאי

 ?!8מילתא", עבודה באופן של אהבה שלמעלה מיראה תליא

 בעבודת האדם. - זכרים לעילסוקים הנפה שלושתם צריך להבין: מהו תוכן הענין דג

קאי  -סוגים: הפסוק "ואהבת את ה' אלקיך"  שנימתחלקים ל פסוקים הנזכרים לעילוהביאור בזה: שלושת ה...

קאי על אהבת  -הפסוקים "מאהבת ה' אתכם" ו"אהבתי אתכם גו'"  ושני ,על אהבת בני ישראל להקב"ה

 .הקב"ה לבני ישראל

אלקיך"(,  'אופני עבודה: עבודה באופן של העלאה מלמטה למעלה )"ואהבת את ה ניש -וענינם בעבודת האדם 

 '"(.ועבודה באופן של המשכה מלמעלה למטה )"מאהבת ה' אתכם", "אהבתי אתכם וגו

 תורה נתבטלה כי במתן -וכללות ענין זה קשור עם מתן תורה, שלכן אומרים זה ב"תיקון ליל שבועות" 

אופנים הנזכרים לעיל, ה שניזה נתאפשרה העבודה ב ידי ו ותחתונים לא יעלו, ועלהגזירה דעליונים לא ירד

 .למעלה והמשכה מלמעלה למטה העלאה מלמטה

העבודה באופן של העלאה מלמטה למעלה, שכנגדה הובא הפסוק "ואהבת את ה' אלקיך",  :ובפרטיות יותר

 לית פולחנא כפולחנא" ,10בלב . . זו תפילה"איזו היא עבודה ש ,9התפילה, "ולעבדו בכל לבבכם עבודת –היא 

 .,שענינה העלאה מלמטה למעלה [אין עבודה כמו עבודת האהבה] 11דרחימותא"

 והעבודה באופן של המשכה מלמעלה למטה, שכנגדה הובאו הפסוקים "מאהבת ה' אתכם" ו"אהבתי אתכם

.צוותענינים: העבודה דלימוד התורה, והעבודה דקיום המ שנינחלקת ל -וגו'" 
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סוקים הנזכרים לעיל, שבפסוק "מאהבת ה' אתכם" קודמת תיבת הפ שניזה יש לבאר את החילוק שבין  פי עלו

מכיון  -לתיבת "אתכם", ואילו בפסוק "אהבתי אתכם אמר ה'" קודמת תיבת "אתכם" לתיבת "הוי'" '" "הוי

 .מר ה'" הוא כנגד קיום המצוותמאהבת ה' אתכם" הוא כנגד לימוד התורה, והפסוק "אהבתי אתכם א" שהפסוק

שהתורה עיקרה למעלה, ועד שגם לאחרי ירידתה למטה,  - 12החילוק שבין תורה למצוות הוא :והביאור בזה

 . 15ולכן אין דברי תורה מקבלים טומאה כו' 14"הלא כה דברי כאש" -ענינה , 13'"ירדה כוו "ומשם נסעה

מקום, כל מציאות המצוה פירושה  מלמעלה למטה, מכלכן, מצוות, הרי למרות שענינם הוא המשכה  שאין מה

לאדם, היינו, שתחילה צריכה להיות מציאותו של האדם, ואז שייך ענין המצוה. ועד שיש צורך  לצוות –

 ).16עדן לא שייך קיום המצוות )כי אם לימוד התורה הזה הגשמי, שהרי בגן במציאות דעולם

 יבת "הוי'" לתיבת "אתכם" )"מאהבת הוי' אתכם"(, מכיוןקודמת ת -ולכן: בפסוק שכנגד לימוד התורה 

 קודמת תיבת -כן בפסוק שכנגד קיום המצוות  שאין שהעיקר הוא "הלא כה דברי כאש", דברו של הקב"ה; מה

 אתכם" לתיבת "הוי'" )"אהבתי אתכם אמר הוי'"(, מכיון שכל ענין המצוות שייך רק לאחרי שישנה מציאותו"

 .של היהודי )"אתכם"( שמקיים את המצוות בעולם הזה הגשמי

 הוא –)א( "ואהבת את ה' אלקיך", )ב( "מאהבת ה' אתכם", )ג( "אהבתי אתכם אמר ה'"  -וסדר הפסוקים 

 :בהתאם לסדר העבודה בכל יום

"ואהבת  שלכל לראש צריכה להיות עבודת התפילה ,17כ'פסק דין' ה'שולחן ערוך' –התחלת עבודת היום היא 

מאהבת ה' אתכם". , "18""מבית הכנסת לבית המדרש -את ה' אלקיך". ולאחריה באה העבודה דלימוד התורה 
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 .וש"נ. 14הערה  344לקו"ש חי"ז ע'  16 

 ראה שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ֿהו וש"נ. 17 
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אתכם אמר  אהבתי" ,19"הנהג בהם מנהג דרך ארץ" -כך באה העבודה דקיום המצוות בעניני העולם  ואחר

 '".ה

 )"ואהבת את ה' ודת התפילהעב": "אנן בחביבותא תליא מילתא -ובכל ענינים אלו מודגש ענין האהבה 

צריך  -)"מאהבת ה' אתכם"(  לימוד התורה .כנזכר לעיל"לית פולחנא כפולחנא דרחימותא",  -אלקיך"( 

כדי , 20לתלמידים "מילתא דבדיחותא" להיות מתוך שמחה, ועד שבהקדמה ללימוד התורה צריך לומר

שכללות ענינם הוא באופן  -כם אמר ה'"( )"אהבתי את לקיום המצוותוכן בנוגע  .שהלימוד יהיה מתוך שמחה

 :של אהבה וקירוב, כי

 תעשה מספרן שס"ה, היינו, שהם מרובות יותר מרמ"ח תעשה )ואדרבה: מצוות לא למרות שישנם מצוות לא

 מקום, דחיה זו אינה אלא באופן ק, היפך ענין האהבה והקירוב, מכלדחיה וריחו -מצוות עשה(, שענינם 

 .21הקירוב בימין, "ימין מקרבת" -נו, שהדחיה היא בשמאל, יד כהה, ואילו העיקר הוא ד"שמאל דוחה", היי

 .22תעשה נקראות בשם "מצוה", מלשון צוותא וחיבור ולכן, גם מצוות לא

תעשה שהדחיה שלהם אינה אלא ביחס לשימוש האדם, ואילו מצד עצמן יש  יש מצוות לא :וכמה פרטים בדבר

כן, יש בהם ענין נעלה ביותר, עד  פי על ם, שנאסרו על האדם, ואףב ודָ לֶ חֵּ  מוכ -ביותר  בהם ענין נעלה

 .גבי המזבח על שמקריבים אותם

אינה  זאת ועוד: אפילו מצוות אלו שכל ענינם אינו אלא כדי שהאדם ידחה ולא יעשה אותן, הרי תכלית הכוונה

 חשוכא לנהורא, עד שאפילו ,אלא כדי לאהפכא 23בשביל הדחיה בלבד, באופן ד"שבירתן זוהי תקנתן"

 .25"זכיות" ממש -ויתרה מזו  , 24ה"זדונות" נהפכים ל"שגגות", ועד ש"זדונות נעשו לו כזכיות"
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הזונה  וכשם שהוא בנוגע ליצר הרע עצמו, שהכוונה אינה רק שהאדם ידחה אותו ולא ישמע לפיתוייו, כמשל

תכלית  אלא(, 27והובא בתניא 26כמבואר בזהרובן המלך, שהכוונה היא כדי להרבות את שכרו של בן המלך )

 29בתענית מפני שהרגו ,28שהיצר הרע עצמו יתהפך לטוב, לא רק באופן ד"לבי חלל בקרבי" –הכוונה היא 

תתפשט גם  ,כמובא בספר התניא בתחלתו[, אלא באופן של אתהפכא, היינו, שאהבת ה' שבחלל הימני שבלב]

, 31"יצריך בכל לבבך בשני 30עולם הזה לאהבת ה', כמו שכתוב לחלל השמאלי . . לשנותה ולהפכה מתענוגי

 "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך", בשני יצריך.  -ובאופן של אהבה דוקא 

 סיון, רשימת השומעים בלתי מוגה. 'קטע משיחת ש"פ נשא, ב

 .1859תו"מ ה'תשד"מ ח"ג ע' 
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