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שתי אהבות
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרקים	מג,	מד

אהבה בתענוגים
לשתי  מתחלקת  ה'  אהבת  גם  כך  עילאה,  ויראה  תתאה  יראה  מדרגות,  שתי  יש  ה'  שביראת  כשם 

מדרגות: "אהבת עולם" ו"אהבה רבה". המדרגה העליונה יותר, אהבה רבה, היא אהבת ה' בלי תחושת 

מרחק, חיסרון וגעגוע, אלא מתוך עונג בלבד - אהבה בתענוגים. מדרגה זו של אהבה מגיעה במתנה 

מה'. כמו האש של הקרבן שהייתה יורדת מן השמים, כך גם אהבת ה' בתענוגים מגיעה מאליה לאדם 

שנמצא במדרגה העליונה של יראת ה' בשלמות, יראה עילאה.

"דרכו של איש לחזר על אישה": האיש הזכרי מסמל את כוח  כך מתפרש בדרך רמז מאמר חז"ל 

האהבה, החסד וההשפעה, וסימן לכך בפסוק מתהילים "זכר חסדו" - הזכר מסמל את החסד. לעומת 

זאת האישה מסמלת את כוח היראה, הקבלה והצמצום, כמו שכתוב "אישה יראת ה'". אם כן, הנטייה 

של איש לחזר אחר אישה מסמלת נטייה עמוקה ושורשית יותר, של כוח האהבה שמגיע למקום שיש 

בו יראה. כאשר אדם מתעלה למדרגת יראת ה' בשלמות, וחש ביטול של כל אישיותו בפני ה', מיד 

ממלאת אותו אהבת ה' במדרגת "אהבה רבה". 

האדם  כאשר  רק  שבנפש.  היראה  כוח  השלמת  לפני  להגיע  אפשר  אי  הרבה  האהבה  מדרגת  אל 

מציאותו  כל  ביטול  של  ותחושה  ה',  ובין  בינו  המפרידות  החציצות  כל  הסרת  של  במדרגה  נמצא 

העצמית בפני ה', רק אז הוא נוגע בבחינת האצילות, במקום שבו אין פירוד אלא אחדות ה' ממלאת 

את הכול. מדרגה זו מנביעה מתוכו את אהבת ה' לא מתוך ריחוק וגעגוע, אלא מתוך עונג, מפני שה' 

הוא המציאות היחידה ואין מלבדו.

עקב
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אהבת עולם
והיא  וצימאון,  זוהי אהבה שיש בה השתוקקות  יותר באהבת ה' היא אהבת עולם.  המדרגה הנמוכה 

עלמין",  כל  "ממלא  שה'  בכך  התבוננות  העולם.  דרך  המתגלה  ה'  בגדלות  התבוננות  מתוך  מגיעה 

כלומר: ממלא את כל המציאות ומתגלה בכל חלקיה; ובכך שהוא "סובב כל עלמין", כלומר: עליון יותר 

מכל מגבלותיה וצמצומיה של המציאות, והוא יצר את העולמות ומקיים אותם; ובכך ש"כולא קמיה 

כלא חשיב" )הכול איננו נחשב לעומתו(, כלומר: שהמציאות כולה, שנבראה בדבר ה' וקיומה תלוי בו, 

בטלה לעומת ה' בעצמו, כשם שדיבור אחד של אדם בטל לעומת כלל הדיבורים האפשריים שיכולה 

הנפש לייצר, ולעומת נפשו של האדם עצמה. 

בפניה,  ומתבטלת  האלוקות  מתוך  נוצרה  המציאות  איך  שרואה  המבט  בנקודת  אוחזים  כאשר 

ומתבוננים כך על חפצי הלב שלנו, על מה שמעורר בנו רגשות אהבה - קרבה, יופי, חכמה, נינוחות, 

כוח  הן רק עטיפות חיצוניות לאור האלוקי שמזרים בהן  - מתגלה שכל הנאות העולם  ועוד  נחמה 

וחיים, והן מתאפסות ומתבטלות מול מקור העונג והשמחה. כאשר נסיר את העטיפות הללו מעל כוח 

האהבה שבנפשנו, נוכל להשיבו למקור החיים כולם ולהבעיר את אש אהבת ה' בליבנו. 

על תחושה זו, שכל האהבות וכל ההנאות, גם אלו הגשמיות וגם הרוחניות, בטלות מול הקשר עם ה', 

כתב דוד המלך בתהילים: "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ. כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי 

אלוקים לעולם".

והנה באהבה יש גם כן שתי מדרגות: "אהבה רבה" ו"אהבת עולם". 

אהבה רבה היא אהבה בתענוגים והיא שלהבת העולה מאליה 

ובאה מלמעלה בבחינת מתנה למי שהוא שלם ביראה 

כנודע על מאמר רבותינו ז"ל דרכו של איש לחזר אחר אשה 

שאהבה נקראת איש וזכר כמו שכתוב זכר חסדו 

ואשה יראת ה' כנודע 

ובלי קדימת היראה אי אפשר להגיע לאהבה רבה זו 

כי אהבה זו היא מבחינת אצילות דלית תמן ]שאין שם[ קיצוץ ופירוד ח"ו 

אך אהבת עולם היא הבאה מהתבונה ודעת בגדולת ה' אין סוף ברוך הוא 

הממלא כל עלמין וסובב כל עלמין 

וכולא קמיה כלא ממש חשיב ]לפניו נחשבים כ"לא" - ככלום ממש[

וכביטול דבור אחד בנפש המשכלת בעודו במחשבתה או בחמדת הלב 
כנ"ל 
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אשר על ידי התבוננות זו ממילא תתפשט מדת האהבה שבנפש מלבושיה 

דהיינו שלא תתלבש בשום דבר הנאה ותענוג גשמי או רוחני לאהבה אותו 

ולא לחפוץ כלל שום דבר בעולם 

בלתי ה' לבדו מקור החיים של כל התענוגים 

שכולם בטלים במציאות וכלא ממש קמיה חשיבי ]לפניו נחשבים כ"לא" - ככלום ממש[

ואין ערוך ודמיון כלל ביניהם ח"ו 

כמו שאין ערוך לאין ואפס המוחלט לגבי חיים נצחיים 

וכמו שכתוב "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ כלה שארי ולבבי צור 
לבבי" וגו' וכמו שיתבאר לקמן

לפעמים האהבה קודמת
אהבת עולם, המדרגה הנמוכה יותר של אהבת ה', אינה תלויה ביראה, ולעיתים היא מקדימה אותה. 

השכליות  התובנות  עם  העצמי  והחיבור  ההזדהות  על  שאחראית  הדעת,  במידת  תלויה  הקדימות 

ומולידה מהן תגובה רגשית. 

ההכרה השכלית היא אובייקטיבית, והקישור שלה אל הנפש מוליד ממנה תגובות שונות בהקשרים 

שונים: רגשות של קרבה ואהבה או של ריחוק ויראה. מכיוון שהמדרגה של אהבת עולם אינה תלויה 

אהבה  ומתמלא  בה'  נזכר  הוא  ופתאום  יראה,  בו  התעוררה  שטרם  רשע,  אדם  להיות  יכול  ביראה, 

אליו וחוזר בתשובה מאהבה. אולם גם כאשר האהבה מקדימה את היראה, היא כוללת בתוכה מידה 

מסוימת של יראה מלמרוד בה' ומלהמרות את פיו. יראה זו אינה גלויה ומורגשת בלב, אלא רק עוצרת 

את האדם מלעבור על דבר ה'.

באופן טבעי, קל יותר להתמלא ביראה ובחשש מאשר באהבה. כל ספק ואי ודאות זורעים בלב חשש, 

אך על מנת לעורר אהבה יש צורך בתחושת חיבור וקרבה. משום כך, הקדמת האהבה ליראה היא 

חריגה, ומתרחשת במקרים מיוחדים, כמו אצל רבי אלעזר בן דורדיא, שעבר עבירות חמורות ביותר 

עד שיום אחד התעוררו בו הרהורי תשובה. הוא טמן את ראשו בין ברכיו וגעה בבכי עד שיצאה נשמתו, 

ויצאה בת קול ואמרה שהוא מזומן לחיי העולם הבא. 

סיפורו של רבי אלעזר בן דורדיא הוא יוצא דופן ומלמד על עומקה של התשובה, אך דרכו אינה הדרך 

הסדורה בעבודת ה'. הסדר הנכון והראוי הוא בהקדמת היראה התתאה כפתח לקיום התורה והמצוות 

מתוך קבלת עול, ובהוספת אהבת ה' על גביה.

והנה בחינת אהבה זו פעמים שקודמת ליראה כפי בחינת הדעת המולידה 
כנודע 
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שהחסדים  ופעמים  ויראה  אהבה  שהם  וגבורות  חסדים  כולל  )שהדעת 
קודמים לירד ולהתגלות( 

ובעל עבירות שיעשה תשובה מאהבה הנולדה בלבו  ולכן אפשר לרשע 
בזכרו את ה' א-להיו 

ומכל מקום היראה גם כן כלולה בה ממילא 

רק שהיא בבחינת קטנות והעלם דהיינו יראת חטא למרוד בו ח"ו 

והאהבה היא בהתגלות לבו ומוחו 

אך זהו דרך מקרה והוראת שעה בהשגחה פרטית מאת ה' לצורך שעה 

כמעשה דרבי אלעזר בן דורדייא. 

אבל סדר העבודה הקבועה ותלויה בבחירת האדם 

צריך להקדים תחלה קיום התורה והמצות 

על ידי יראה תתאה בבחינת קטנות על כל פנים ב"סור מרע ועשה טוב" 

להאיר נפשו הא-להית באור התורה ומצותיה 

ואחר כך יאיר עליה אור האהבה.

הנסתרות
סוף  אין  למעשה,  כללית.  חלוקה  היא  עולם,  ואהבת  רבה  אהבה  מדרגות,  לשתי  ה'  אהבת  חלוקת 

אחד  כל  לאדם.  מאדם  ומשתנה  מאוד,  אישית  היא  ה'  אהבת  חוויית  ה'.  באהבת  השונות  למדרגות 

תופס את ה' באופן אחר ומפתח כלפיו רגש ייחודי משלו. הזוהר הקדוש מייחס לה' את המילים "נודע 

בשערים בעלה" ממזמור "אשת חיל", ומפרש אותן כך: ה' נודע ומתגלה לכל נברא באופן הייחודי לו, 

בהשערות ובמחשבות שהוא חושב על ה'. 

ההיכרות העצמית עם ה', אשר מולידה את תחושות אהבת ה' ויראתו בעומק הלב, היא נסתרת מעין 

כול, וידועה לאדם עצמו ולה' בלבד. לכן יש הבדל משמעותי בין מצוות אהבת ה' ומצוות יראת ה' לבין 

המחייבים  ברורים  כללים  להן  ויש  וחשופות,  גלויות  ללב  מסורות  שאינן  המצוות  כל  המצוות.  שאר 

באופן שווה את כולם. יהודים ממוצא שונה, בגילאים שונים, עם השקפות עולם שונות, מברכים לפני 

ואחרי האכילה, שומרים שבת ומקיימים את כל יתר מצוות התורה. לעומת זאת, כל יהודי אוהב את ה' 

וירא ממנו באופן ייחודי לגמרי, זהו סוד פרטי בינו ובין ה'. 

              ,                ,                 )
(           

 ,                                                    
   '      

                   ,    

           ,       ,    ,                  

            –      

       ,'                ,                  

.                    

                         

                       

"        "  ,                            

                     

.            ,      



187

פרקים בתניא

על כך נאמר: "הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו". "הנסתרות" הן המצוות הצפונות בהרגשה 

הפנימית של האדם, יראת ה' ואהבתו, ואילו "הנגלות" הן המצוות האחרות הידועות לכולם ושוות אצל 

כולם.

והנה כל מדרגת אהבה מב' מדרגות אלו 

אהבה רבה ואהבת עולם 

נחלקת לכמה בחי' ומדרגות לאין קץ כל חד לפום שיעורא דיליה ]כל אחד 
לפי השיעור שלו, לפי מדרגתו[ 

כמ"ש בזה"ק ע"פ "נודע בשערים בעלה" 

דא קב"ה דאיהו אתידע ואתדבק לכל חד לפום מה דמשער בלביה וכו' ]זה 
הקדוש ברוך הוא שנודע ודבק בכל אחד לפי מה שמשער בליבו[ 

ולכן נקראי' דחילו ורחימו ]יראה ואהבה[ "הנסתרות לה' א-להינו" 

ותורה ומצות הן "הנגלות לנו ולבנינו לעשות" כו'. 

כי תורה אחת ומשפט אחד לכולנו בקיום כל התורה ומצות בבחי' מעשה 

משא"כ בדחילו ורחימו ]ביראה ובאהבה[ שהם לפי הדעת את ה' שבמוח ולב 
כנ"ל.

שאלות לסיכום ולחזרה:
איך מגיעים למדרגת "אהבה רבה"?  .1

איך מגיעים למדרגת "אהבת עולם"?  .2

האם האהבה תלויה ביראה?  .3

מהן "הנסתרות" ומהן "הנגלות"?  .4
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