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 ?" "וכיצד היא הדרך לאהבתו
 ? עיונית-הכרהאו מתוך  פשוטה -מתוך אמונה

 

 
 
 
 מהו '? גרעין התניא'

 התניא' הבונים את 'גרעין שיטת -פרק א' מכיל שלשה קטעים 
 השאלות על שלשת הקטעים

 
 בעקבות משנת הרמב"ם – ספר התניא בא לחדש

 משנת הבעש"ט .א
 הצורך ב'עבודה פנימית' ]הנובעת מההכרה והרגש[ הקרוייה 'חובות הלבבות'

 המתבטאת רק בחובות האיברים[ –]להבדיל מ'עבודה חיצונית' 
 ש"ט[אהבה טבעית ]בע –אבל זו יכולה להיות עבודת הנפש האלוקית בלבד 

 

 משנת חב"ד .ב
 בעל התניא דרש לשתף גם את הנפש הבהמית ב'עבודה פנימית'

 משל הבצל... –ללא שיתוף הבהמית זוהי דרגת 'בינוני'  –לדעתו 
 האלוקית ]אמונה שבלב[                                        הבהמית ]הכרה שכלית[

 
 

  בזה: הבה נראה דעת הראשונים

 
 

 סקא חספרי פרשת ואתחנן פי
 

והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך. למה 
נאמר ?לפי שהוא אומר ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך 

ת"ל והיו  איני יודע כיצד אוהבים את הקב"ה
הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך והיו 

שמתוך כך אתה מכיר את הדברים האלה על לבבך 
 הקב"ה ומדבק בדרכיו:

 
 

 ונת הספרי : "מתוך כך" ? הבה נעיין !מהי כו 
 
 

 הלכות יסודי התורה פרק ב  -א. רמב"ם יד החזקה 

?  והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו)ב( 
במעשיו וברואיו האדם  שיתבונןבשעה 

 ויראה מהן חכמתו  הנפלאים הגדולים
 

שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב 
ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה 

 הגדול ....לידע השם 
 
 

]= כוונתו .....כמו שאמרו חכמים 
שמתוך כך בענין אהבה לדרשת הספרי[ 

 אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם:
 

 

 

 הלכות תשובה פרק י -ב. רמב"ם יד החזקה 

כמו שצוה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך 
אינו אוהב הקב"ה אלא בדעת שידעהו 
ועל פי הדעה תהיה האהבה אם מעט 

רבה הרבה לפיכך צריך מעט ואם ה
האדם ליחד עצמו להבין ולהשכיל 
בחכמות ותבונות המודיעים לו את קונו 
כפי כח שיש באדם להבין ולהשיג כמו 

 שבארנו בהלכות יסודי התורה.
 

 
 

 
 מתוך כך" =  :משמעות דעת הרמב"ם"
 בו תוך התבוננות בנפלאות הטבע "מה רמ

 מעשיך הוי'ה" 
 
 



 שאלה :
 

 התבונן תו לשכוונ ספרי,כיצד הסיק הרמב"ם מה  

  משמעות "הדברים  היא  זוה ב"נפלאות הבורא"?      
 ?האלה"       

 אהבת השם ?סיכוי ל העם-פשוטילאין להם ה 
 

 

 מצוה תיח מצות אהבת השם: -ג. ספר החינוך 
שנצטוינו לאהוב את המקום ברוך הוא, 
שנאמר ]דברים ו', ה'[ ואהבת את ה' אלהיך. 

 בפקודיושוב ונתבונן וענין המצוה שנח
עד שנשיגהו כפי יכלתנו, ונתענג  ופעולותיו

בהשגתו בתכלית העונג, וזאת היא האהבה 
 המחוייבת. 

 
לפי  ,]=כוונתו לדרשת הספרי הנ"ל[ולשון ספרי 

שנאמר ואהבת איני יודע כיצד אוהב אדם 
הדברים האלה  המקום, תלמוד לומר והיו

שמתוך כך אשר אנכי מצוך היום על לבבך, 
 אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם.

תתישב  התבוננות בתורה כלומר, שעם
 ...האהבה בלב בהכרח.

 
 
 

 :שאין הכוונה  ומשמעות דברי ספר החינוך
 בידיעת נפלאות  הבורא דווקאלהתבוננות 

הנפלאה כדי  בתורתו  שבטבע אלא לעיון
 "שנחבב את "נותן התורה

 
 
 

  
 
 

  מצוה כה -ד. ספר החינוך 
 מצות האמנה במציאות השם יתברך:

שיש לעולם אלוה אחד שהמציא כל  להאמין
ורש מצוה זו אין צריך ביאור, שהנמצא,..... 

ידוע הדבר ונגלה לכל כי האמונה הזאת יסוד 
הדת, ואשר לא יאמין בזה כופר בעיקר, ואין 

 לו חלק וזכות עם ישראל:
 

וענין ההאמנה הוא, שיקבע בנפשו שהאמת 
י אפשר חילוף זה בשום פנים. ואם ושא כן,

יושאל עליו ישיב לכל שואל שזה יאמין לבו, 
ולא יודה בחילוף זה אפילו יאמרו להרגו, 
שכל זה מחזיק וקובע האמנת הלב כשמוציא 
הדבר מן הכח אל הפועל, רצוני לומר 

 כשמקיים בדברי פיו מה שלבו גומר. 
 

ואם יזכה לעלות במעלות החכמה, ולבבו יבין 
שהאמונה הזאת  יניו יראה במופת נחתךובע

שהאמין אמת וברור אי אפשר להיות דבר 
קיים מצות עשה זו מצוה מן אז יבלתי זה, 

 המובחר.
 
 
 
 

 הלכות יסודי התורה פרק א -ה. רמב"ם יד החזקה 
לידע שיש ]א[ יסוד היסודות ועמוד החכמות 

 ... שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא
 

שנאמר אנכי ה'  ה מצות עשהוידיעת דבר ז]ו[ 
אלהיך וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה 
אחר חוץ מזה עובר בלא תעשה שנאמר לא 
יהיה לך אלהים אחרים על פני וכופר בעיקר 

 שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו:
 

 שאלה:
 

  תואמת  –ממבט ראשון דעת מי משניהם
 ? הפסוק "והיו הדברים האלה"יותר ללשון 

 

 ש בפירוש "מדר העקרוניתם מחלוקת ימה
 הלכה" זה ?

 
 
 

 
 

 

 ו. ספורנו עה"ת ספר דברים פרק ו פסוק ז

)ז( ושננתם לבניך. תלמד אותם בשנון 

וחריפות מופתים שכליים : ודברת בם. כי 

 בזאת ההתמדה תזכרם תמיד:
 
 
 
 

 ז. הכתב והקבלה על דברים פרק ו פסוק ז 

אינו אזהרה )ז( ושננתם לבניך. גם בזה 

לבנים  ד ללמד את התורהביחו

ולתלמידים, אבל הוא ביאור אל מאמר 

ואהבת,....הנה ביארו לנו כי אזהרת 

ושננתם מוסב על מצות יחוד ואהבת ה' 

  שהתחילה בו הפרשה,

 

וכן ממה שאמר אחריו וקשרתם לאות על 

דצוויים אלו ידך וגו' וכתבתם על מזוזת וגו' 

, כי לא נוכל להסב אותם אל התורה כולה

א דבר בלתי אפשרי, וע"כ אינו מוסב רק הו

 על מצות יחוד ואהבה.
 
 

 בעבודת השם התפיסתי-מהו ההבדל 
 חינוך?ה-ספרו" בין הרמב"ם 

  בין  העקרוני-יש לזה קשר להבדלהאם
 החסידויות? חב"ד לשאר 

 
 שופרות זכרונות מלכיות
 "דחב חסידות הכללית חרדים

 


