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פתח דבר

: רבי נפל דבר בחסידות חב"ד  מנחם מענדל שניאורסון,בניסן תשמ"ד    
לרמב"ם, תורה'  ב'משנה  יומי  לימוד  לחסידיו  תיקן  חב"ד,  תנועת   מנהיגה של 

יעבור « ולא  נתן  כי חוק  אם  הלימוד,  למעגל  הוכנסו  והקטנים  הנשים  אף   .« 
 בהיקף מצומצם יותר (ספר המצוות). מאז ועד היום, מדי שנה בשנה, מציינים
הרבי ייחד  רבות  שיחות  הרמב"ם".  "סיום  את  חגיגיים  בטקסים  חב"ד   חסידי 

למשנת הרמב"ם והפליג בשבחו של בן מימון.
 יותר מכל הוגי חב"ד עסק ברמב"ם רבי מנחם מענדל שניאורסון, מנהיגה
מופיעים הרמב"ם,  כתבי  מכל  ציטוטים,  מאות  חב"ד.  חסידות  של   האחרון 
 בשיחותיו של הרבי. דיוניו של הרבי ברמב"ם כוללים הן סוגיות הלכתיות והן
 ענינים פילוסופיים. הערצתו של הרבי את הרמב"ם כמעט שאינה יודעת גבול. את
 הפתגם העממי על-אודות הרמב"ם "ממשה עד משה לא קם כמשה" הרבי מפרש

כפשוטו ומתייחס אליו במלוא הרצינות. ואלה דבריו :

 מזמנו של משה רבינו, משה בן עמרם, עד לזמנו של רבינו משה בן מימון «
 הספרדי "לא קם כמשה"... מזמנו של משה רבינו עד לזמנו של הרמב"ם
 עברו לערך חמישים דורות... כל גדולי ישראל שהיו במשך דורות אלו –
 החל מיהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים לאנשי כנסת הגדולה
 התנאים והאמוראים שמנה הרמב"ם בארבעים הדורות דמקבלי התורה – לא

» .1היה אף אחד מהם שידמה למשה רבינו, עד שבא רבינו משה בן מימון

 הדמיון בין הרמב"ם למשה רבינו מופיע פעמים מספר בשיחותיו של הרבי,
 חס ושלום להעלות על הדעת לחלק בין משה רבינו לרבינו וכולל את המסקנה ש«

 » במקומות רבים הרבי מכנה את הרמב"ם "מורה נבוכים – הן .2משה בן מימון
והן לכל הדורות  ". בשיחותיו של הרבי יש התייחסות מפורטת הן לפן3בדורו 

האישי של הרמב"ם והן לכתביו.
 יחסם של הוגי חב"ד למשנת הרמב"ם מתגבש בשני צירים מרכזיים. הציר
ומתגלה מדור  האחד משקף תפיסה התפתחותית של האמונה היהודית ההולכת 
 לדור, והציר השני משקף תפיסה אחדותית של התורה, היינו ה'נגלה' ו'פנימיות'
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בדורות חב"ד  הוגי  את  מאפיין  האחד  הציר  המשיחי.  מהחזון  כחלק   התורה 
הראשונים, והציר השני ייחודי לרבי.

 בעקבות תקנת לימוד "הרמב"ם היומי" הקדיש הרבי שיחות רבות לביאור
 ענינים מתוך "משנה תורה". ב'הדרן' על הרמב"ם משנת תשל"ה, הרבי רומז על
להענינים פרטיהם  בכל  דתורה  שבנגלה  הענינים  "התאמת  של  ברורה   מגמה 

בעיניו של4דפנימיות התורה ה'נגלה' המושלם  הוא ספר  'משנה תורה'   ". ספר 
 הרבי, ותורת חב"ד היא כמובן הגילוי המושלם של פנימיות התורה. ההתאמה בין

שני חלקי התורה (נגלה ופנימיות) היא חלק מחזונו המשיחי של הרבי.
מרכזיות סוגיות  וכמה  בכמה  השם,  בעזרת  לדון,  כאן  החלטנו  לזאת   אי 
 במשנת היהדות לאורם של הרמב"ם והוגי חב"ד יחד, ברוחו של הרבי, בנסיון

לבצע איחוד הגותם של הרמב"ם ושל תורת חסידות חב"ד.

 ועל ידי לימוד נגלה דתורה ופנימיות התורה, ובאופן שיהיו משולבים זה «
 בזה ועד שיתאחדו, תורה אחת – נזכה להיעוד שבסיום וחותם ספר ה'יד' :

דברים  ויודעים  גדולים  חכמים  ישראל  וישיגו"יהיו  דעתהסתומים    
». 5בוראם..."

במהרה בימינו, אמן.

נתן אברהם רענא

הדרנים על הרמב"ם וש"ס, עמוד סג.4
שם עמודים סג-סד.5
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האמונה

 כולנו יודעים שאין הגדרה פורמלית לאמונה, וכל הוגי הדעות, הן המאמינים
 שבהם, והן כאלה שאינם מאמינים, נלאו מלהגדיר את האמונה הגדרה פורמלית,
 וזאת אפשר להבין וגם אין לנו צורך בהגדרתה. אנו כאן עוסקים בנושא האמונה
 כנתון אמפירי, וכעובדה הקובעת את דמותם האנושית, ואת אורח חייהם של בני
 אדם, ובתור שכזאת ניתן לומר שיש לאמונה שתי משמעויות, כלומר היא מתגלית

לעינינו בשתי פרצופים.
 התודעה שלכאיפיון סתמי ומאוד כללי נוכל לומר, שהאדם המאמין יש לו 

בפני אלקים וקיומו  ובלשון הרבימעמדו  הוא מסיק מסקנות.  כך  ומתוך   ,6:  
על  באופן שתשפיע  דוקא  להיות  צריכה  ישראל  בני   מהלך מחשבתו"אמונת 

 במשך כל היום." אמרנו 'מאוד כללי', משום שלמעשה כל מלה ומלה בניסוח זה
 טעונה הגדרה והסברה, כגון : 'תודעה', 'קיומו של האדם', ומהו בכלל 'קיום', ואין
 צריך לומר 'קיום בפני האלוקים', אולם על כל פנים זהו מעין סימן היכר, ואדם
 שאיננו מאמין, אין לו התודעה של קיומו ומעמדו בפני אלוקים, ויש לו התודעה
 של קיומו ומעמדו בפני בני אדם אחרים, או בפני החברה האנושית, או אם רוצים,
בפני הקיום  תודעת  של  זה  ביחוד  יש  כאמור,  פנים,  כל  על  האנושות.   בפני 
 האלוקים שני פנים, וההבחנה ביניהם היא המפתח להבנת מפעלו של הרמב"ם,

המקבע את מקומו לצדם של האבות והנביאים.
: א – יש והאדם  ואלו הם שני הפנים של 'תודעת הקיום בפני אלוקים' 

 מוענק לוהמאמין הוא בעל תודעה, שמשמעות קיומו בפני אלוקים היא מעמד בו 
 , לא משנה מה, והוא מבין את מעמדו זה בכך, שדרכו או באמצעותו הואמשהו

 משיג משהו, או על כל פנים שואף, מצפה או מקווה להשיג משהו. ב – לעומת
 זאת יש דתיות אחרת, בה האדם תופס את מעמדו בפני אלוקים, כמעמד המחייב
והיא הכל,  את  אומר  הוי   ? הזה  ה'משהו'  ומהו  לעשות משהו,  או  לתת   אותו 
 מתבטאת בכך שהוא מכיר בחובתו לעבוד את השם, ולא לצפות שאלוקים יעבוד

אותו.
: אלה  גישות  שתי  נקראות  היהודית,  המחשבה  של  המקוריים   במונחים 
 'לשמה' ו'שלא לשמה', ומהם גם המושגים כגון 'תורה לשמה' ו'תורה שלא לשמה',
 וכן גם 'אמונה לשמה' ו'אמונה שלא לשמה'. המאפיין את יהדות התורה והמצוות,

.המעניקה, לעומת האחרת שהיא התובעתזוהי אותה אמונה עליה אמרנו שהיא 

אגרות קודש כרך ח"י עמוד שפא.6
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הדעת מן  "למעלה  והיא  הואיל  פורמלית,  הגדרה  לאמונה  שאין   למרות 
הרמב"ם7וההשגה נתן  מקום  ענינה, מכל  להבין בשכלנו  ביכולתנו  אין  לכן   ," 

 . לדעתו,אדם המאמין(בהקדמתו לפרק י' ממסכת סנהדרין, פרק 'חלק') הגדרה ל
 האדם המאמין הוא זה שמאמין בי"ג "עיקרי דתנו ויסודותיה". וכן הוא כותב :

 כאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם, ונתברר בה אמונתו בה', הוא נכנס «
 בכלל ישראל, ומצוה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג עמו בכל מה שצוה השם יתברך
מן העבירות מחמת ואפילו עשה מה שיכול  והאחוה,  מן האהבה   איש לחבירו 
 התאווה והתגברות הטבע הגרוע, הוא נענש כפי חטאיו, אבל יש לו חלק לעולם
 הבא, והוא מפושעי ישראל. וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות, הרי יצא מן
 הכלל וכפר בעיקר, ונקרא צדוקי ואפיקורוס וקוצץ בנטיעות, ומצוה לשנאו, ועליו

יוצא אם כן שכח האמונה, שנמצא למעלה נאמר "הלא משנאיך ה' אשנא".  « 
מהשגתנו, מתגלם ומתבטא באמצעות האמונה בי"ג עיקרים הללו.

יח), מסביר לנו  שלמקורההאדמוה"ז, בתניא שלו (לקוטי אמרים פרק    
» :  והענין, כי האבות הן הן המרכבה. ועל כן זכו להמשיך נפש רוח האמונה 

אחריהם  לבניהם  עולםונשמה  עולמותעד  שבארבע  דקדושה  ספירות  מעשר    
 . ועל כל פנים, אפילו לקללכל אחד ואחד כפי מדרגתו וכפי מעשיואבי"ע 

 שבקלים ופושעי ישראל נמשך בזיווגם נפש דנפש דמלכות דעשיה, שהיא מדרגה
 התחתונה שבקדושת העשיה. ואף על פי כן, מאחר שהיא מעשר ספירות קדושות,
 היא כלולה מכולן, גם מחכמה דעשיה, שבתוכה מלובשת חכמה דמלכות דאצילות,
 שבתוכה חכמה דאצילות, שבה מאיר אור א"ס ב"ה ממש, כדכתיב "ה' בחכמה יסד

 ונמצא כי אין סוף ב"ה מלובש בבחינת חכמהארץ", ו"כולם בחכמה עשית". 
 . ובחינת החכמה שבה עם אור א"סשבנפש האדם, יהיה מי שיהיה מישראל

 ה עדב"ה המלובש בה מתפשטת בכל בחינת הנפש כולה להחיותה, מבחינת ראש
» בחינת רגלה, כדכתיב "החכמה תחיה בעליה".

 מדברי רבינו הגדול נ"ע לומדים שלכל יהודי בלי יוצא דופן יש את האמונה,
 מבלי להתחשב ברמה הרוחנית שלו, בזכות זה שהוא מילידי האבות, אברהם יצחק
 ויעקב. האמונה הזאת היא הירושה הגנטית הרוחנית שכל יהודי מקבל, יהיה מי
 שיהיה מישראל. והאמונה היא מיקומה של נקודת האין סוף השורה בתוך כל
מדברי ראינו  שני  מצד  ית"ש.  הבורא  לבין  בינו  הטרנצנדנטי  הקשר   יהודי, 
 הרמב"ם, שאם אין האדם משקיע את הכח האמוני שלו באמונת י"ג עיקרי הדת,

עדיין אין הוא נקרא 'יהודי מאמין', ועדיין איננו יהודי שלם.
ברמה אמונה  ליהודי  שיהיה  מספיק  שלא  אנחנו  מבינים  הנ"ל   מכל 

תניא, לקוטי אמרים, פרק יח ופרק יט.7
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 , שפועם בתוכו קשר אינסופי תורשתי עם הבורא, אלא צריך הואפוטנציאלית
  באמצעות האמנת י"ג העיקרים שמנהמן הכח אל הפועללהוציא את הקשר הזה 

 , שישפיע על מהלך מחשבתוקונקרטיתהנשר הגדול, כדי ליצור אצלו מודעות 
 במשך כל היום, ויהיה לו תודעה של מעמדו וקיומו לפני אלוקים. וזהו נקודה מאוד
תורה מקיים  לא  (עדיין)  כשיהודי  למשל,  יסודיות.  השלכות  וממנה   חשובה, 

 , אין זה אומר שאין לו אמונה כלל, היות והוא נמנה עם בני אברהם יצחק8ומצוות
 ויעקב, רק שהוא עדיין לא מילא את המשימה המוטלת על כל יהודי : להוציא (או

 למעמדו מול הא-ל.מודעלעורר) את האמונה שבתוכו, מהכח אל הפועל, להיות 
רבינו למשה  הקב"ה  בין  הדיאלוג שהתנהל  להבין  לנו  נותנת  זו   הבחנה 

 עם ישראל בימי משה  : «9בתקופת יציאת מצרים. נשתמש בתיאורו של הרמב"ם
 קודם צאתם ממצרים הפסידו דתם והפרו ברית מילה. וכך אמרו ז"ל : "משה היה
 מל, ויהושע פורע, ואהרן מוצץ". ואספו ערלות חמרים חמרים, והיה דם פסח
קלקלו ז"ל שהם  עוד  ואמרו  ליגאל.  ראויים  היו  ובזה  מילה,  דם  עם   מתערב 
 בעריות, לדבר הא-ל : "בן אדם שתים נשים, בנות אם אחת היו". ואם היותם בזה
יאמינו לי", האשימו ה'  הענין הרע, בשביל שאמר משה רבינו ע"ה "והם לא 

זה, ואמר לו "  , אבל אתה אין סופך10הם מאמינים בני מאמיניםיתעלה על 
» ".להאמין

 לפי מה שהסברנו עד כה, אפשר להגיד שמשה מדבר על אודות היהודים כפי
 שהם נראים מן השפה אל החוץ, ונכון הדבר בהחלט שאין הם מקיימים (כל כך)
 תורה ומצוות. אז לכן הוא אומר : איך אנשים כאלו יכולים להאמין עדיין ? והלא
 הם מושקעים במ"ט שערי טומאה ! האם לא אבדה אמונתם ? איך האמונה יכולה

לשרוד בכאלו תנאים ?
 והקב"ה עונה לו : אתה צודק שאורח חייהם לא כל כך מתאים דרך התורה,

מאמינים  הם  ויעקבבניאמנם  יצחק  אברהם  מבני  שהם  העובדה   ! מאמינים    
  להם את כח האמונה, כח האינסוף השורה בתוכם, ועליךישמבטיחה ומוכיחה ש

 לגלות את זה ולפעול שהיהודים יוציאו את אותו כח אמוני מן הכח אל הפועל.
 , והקב"ה דן את היהודים לפילפעולותיו ומעשיומשה דן את עם ישראל בהתאם 

 שלהם.העצם, לפי שהםמה 
 מה שראינו עד עכשיו הוא : א) מה מקור האמונה אצל עם ישראל ? האבות.
 ב) במה מתבטא האמונה ? באמונה שלימה בי"ג עיקרי הדת של הרמב"ם (כמובן

 וגם כן אינו ראוי להרחיק מחללי שבתות ולמאוס נמצאת הדרכה מאת הרמב"ם בענין קירוב רחוקים : «8
 אותם, אלא לקרבם ולזרזם בעשיית המצוות. וכבר פרשו ז"ל (עיין תוספתא בבא קמא ז, ג. מכילתא לשמות

 » כב, ג), שהפושע שפשע ברצונו, כשיבוא לבית הכנסת להתפלל – מקבלין אותו, ואין נוהגין בו מנהג בזיון.
איגרת השמד, איגרות הרמב"ם, מהדורת י. שילת, עמוד נט.

איגרת השמד. איגרות הרמב"ם, מהדורת י. שילת, עמוד לד.9
שבת צז, א.10
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שזה כולל קיום התורה ומצוותיה, שהרי העיקרים ח' וט' מחייבים את זה).
  שיש שלשה ענינים באמונה : א)11ונסיים בפרט אחרון נוסף. הרבי מסביר

 האמונה שבאה על פי ספרי החקירה, שאמונה זו ישנה גם בחסידי אומות העולם.
דוקא שנמצאת  נעלה  יותר  אמונה  שזהו  'מאמינים',  נקראים  שישראל  מה   ב) 
בירושה באה  זו  שאמונה  מאמינים',  'בני  נקראים  שישראל  מה  ג)   בישראל. 

מאברהם אבינו, ראש כל המאמינים.
היא האמונה המושגת גם בשכל אנושי, דהיינו להאמיןהאמונה הראשונה   

 באלוקים מפני שיש הוכחות לוגיות על זה וכדומה. ואף שזה מושג בשכל, מכל
 מקום צריך על זה אמונה מפני שגשמיות וחומריות הגוף מכסה על השכל. וכל זה

' בבחינת  עלמיןהוא  כל  . ממלא  השנייה' ליהודיםהאמונה  שיש  האמונה  היא    
 ', בחיות אלוקית שנמצאת בהשוואה בכל העולמות, בליסובב כל עלמיןבבחינת '

ועולם.  עולם  בין  השלישיתהתחלקות  בבחינת האמונה  האמונה  היא   עצמות 
 , שזוהי אמונה שלמעלה ומנותקת מהעולם כליל. שהרי למרותומהות א"ס ב"ה

בגדר הוא  ש'אין  עליו  כשאומרים  אבל  מהעולם,  למעלה  'סוכ"ע'  בחינת   שגם 
 , אבל יחס בכלשליליהעולמות', מכל מקום מיחסים אותו לעולם. אמנם זהו יחס 

זאת.

.19-21ספר המאמרים תשי"א-תשי"ב-תשי"ג, עמודים 11
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טעמי המצוות במשנת כ"ק אדמוה"ז נבג"מ

 טעמי המצוות מובא בספר התניא (אגרת הקדש, פרק יט, עמוד קכח, א) : «
 לא נתגלו, והם למעלה מהשכל וההבנה. וגם באיזהו מקומן שנתגלה ונתפרש איזה
 טעם המובן לנו, לכאורה אין זה הטעם המובן לבדו תכלית הטעם וגבולו, אלא

» בתוכו מלובש פנימיות ותעלומות חכמה שלמעלה מהשכל וההבנה.
 למידים אנחנו מדבריו הקדושים כמה וכמה דברים : קודם כל, הקב"ה לא

 , רק שבכמה מצוות קיבלנו נתח שלמצד עצמםגילה לנו טעמי המצוות כפי שהם 
 לאטעם במידה המאפשרת לבן אדם להבין אותו חלק טעם, אמנם הטעם הלז 

 ,תכליתה המצוה היינו טעם, רק מקצתה. כוליותהב מטרתה של כל המצוה ממצה
שמסתתרת מאחורי המצוות, הויהשלימהואין ביכולתנו לתפוס את המגמתיות    

 כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם  של הבורא ית"ש, «תכניותיואומר 
», כידוע לכל. החקר אלו-ה תמצא ? », « דרכיי, נאום ה'

 היינו יכולים להגיד שייתכן שהקב"ה גילה טעמי המצוות, אבל אנחנו איננו
 נו נ"ע אומריכולים לתפוס אותם, הואיל והם למעלה מהשכל וההבנה. אולם רבי

 מפורש שלמרות שתיאורטית זה לא משנה האם הוא ית' מגלה טעמי המצוות או
 לא, היות ובכל אופן בני אדם לא יבינו אותם, מכל מקום הוא ית' לא גילה אותם
 לנו בכל זאת. ואפשר לומר מצד שני, שמכיון שבני אדם לא יכולים להבין טעמי
 המצוות, כבר אין תועלת לגלות אותם להם. אם כן, אפשר לקרוא את המשפט
 "טעמי המצוות לא נתגלו, והם למעלה מהשכל וההבנה" לא רק כהצהרה על שתי
 פרטים, א) הקב"ה לא גילה טעמי המצוות, ב) טעמי המצוות הם למעלה מהשכל

אלא בתור  המצוות לאהסברוההבנה.  : "טעמי  אי-מסירת טעמי המצוות  על    
  הם למעלה מהשכל וההבנה", ולשם מה לגלות אותם, אם אין מי שיביןכינתגלו, 
אותם ?

  של הדברים : "וגםהמדויקכדאי גם לשים לב לדבר מעניין, והוא הניסוח 
ונתפרש איזה טעם המובן לנו,  זה הטעםלכאורהבאיזהו מקומן שנתגלה  אין    

 המובן לבדו תכלית הטעם וגבולו". נראה שרבינו נ"ע לא בטוח בעצמו עד כמה
  ממצים את טעמי המצוות ההחלטיים. ואולי אפשר לומר הנגלים לנוטעמי המצוות

במחשבתו של רבינו הגדול נ"ע : הואיל12שהדברים עברו תהליך של דדוקציה   
 וחכמתו ית' למעלה בהכרח מחכמתנו האנושית, ואם כן גם תכנוניו, שהם טעמי
בני בשביל  נעלים  מדי  המעשיות),  המצוות  של  ותפקידם  (=תכליתם   המצוות 

כן מסביר הרבי בספר המאמרים מלוקט כרך ב, עמוד כ.12
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  לסמל רק אחוז קטן מהטעםחייבתמותה. יוצא מזה שהטעם המובן בשכלנו הקצר 
: מה התועלת בגילוי טעם חלקי  האבסולוטי של המצוה. ובשלב הזה שואלים 
 ממצוה ? אם לפחות היינו מבינים המשמעות של כל המצוה, אולי היה זה מוסיף
 במוטיבציה שלנו לקיים אותם, אמנם מה עוזר לנו הסבר חלקי שלא מבאר לנו את

כל המשמעות של המצוה במילואה ?
 רואים עוד נקודה חשובה בטקסט שלפנינו, והוא שלדעת רבינו נ"ע טעמי
 המצוות קיימים. במילים אחרות, ניתן היה לשאול : האם חייב שיהיה לא-ל סיבה
 ותכלית בכל הדרישות שלו ? האם אין אנו 'מגבילים' אותו כשאומרים שיש לו
 טעם וסיבה בכל מה שהוא עושה או מבקש מאתנו לעשות ? שהרי, כשאומרים
יוצא שמציאות המצווה מותנית בכך שיש להן תכלית,  שקיימים טעמי מצוות, 
 שיש להן סיבה ומשמעות. והאם אלוקים, סיבת הסיבות, מוגבל בסיבה כלשהי ?
 והלא הוא זה שיוצר את הסיבה גם כן ! זוהי נקודה שדורשת עיון. אולם בכל
 אופן, אומר לנו רבינו נ"ע שטעמי המצוות קיימים. אולי לא קבלנו אותם, אבל הם

נמצאים באיזשהו מקום, ולכל מצווה יש טעם בלי יוצא מן הכלל.
 ), שיש טעם לכל13 כן (מורה נבוכים חלק ג, פרק כווכן דעת הרמב"ם גם

 כשם שנחלקו בעלי-העיון מבני-התורה אם המצוות, חוקים ומשפטים כאחד : «
פץ בלבד ולא מתוך בקשת  מעשיו יתעלה באים בעקבות חוכמה, או בעקבות ח=
ו=ינו. כי יש מי שאינו צ@ Bים שCווי Cתכלית כלל, כן נחלקו אותה מחלוקת עצמה בצ 
פץ בלבד. ויש מי  מבקש לזאת טעם כלל ואומר שהמצוות כולן באות בעקבות ח=
וBנBת בהם תכלית כלשהי, כ@ Dשאומר שכל צו ואיסור מהן באים בעקבות חוכמה ומ 
 ושלכל המצוות יש טעמים, ובשל תועלת כלשהי נצטווינו בהן. לכולם יש טעם

 זאת היא שיטת כולנו, ההמון ויחידיואין אנו יודעים את בחינת החוכמה בזאת. 
צדיקים ומשפטים  ים  ק� ח!  : לזאת  באשר  ברורים  הכתוב  לשונות   הסגולה. 

(דברים ד', ח') ; משפטי ה' אמת צדקו יחדו (תהלים י"ט, י').
אשר המשתלח,  Fעיר  וש בחלב  Fר  ובש שעטנז  כגון  ים  Cק ח@ הקרויים   אלה 
 (החכמים) ז"ל אמרו עליהם במפורש : דברים שחקקתי לך ואין לך רשות להרהר

Fטן מקטרג עליהן ואומות העולם משיבין עליהן,   אין המון החכמיםבהם, והש
ה להם תכלית, כי זה ש) ק(  מאמינים שהם דברים שאין להם טעם כלל, ולא ב!
 היה מביא לידי מעשי שווא, כמו שציינו. אלא המון החכמים מאמינים שיש
 להם בהכרח טעם, כלומר, תכלית מועילה, אלא שהיא נסתרת מאתנו, אם

יש לכלמפני ששכ)לינו אינם מספיקים ואם בשל חסרון ידיעתנו. לשיטתם    
מהם יש  מועילה.  תכלית  יש  איסור  ולכל  ציווי  שלכל  כלומר  טעם,   המצוות 

, עיין שם.284-288נמצא ביאור של הרבי על הפרק הזה ב'התוועדויות' שנת תשמ"ז, כרך ד (קיץ), עמודים 13
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מהם ויש  ולגנוב,  להרוג  האיסור  כגון  לנו,  ברורה  שבהם  התועלת   שבחינת 
שתועלתם לא התבררה לנו כמו לגבי אלה, כגון איסור העורלה וכלאי הכרם.

 הללו שתועלתם ברורה להמון קרויים משפטים, ואלה שאין תועלתם ברורה
ק הוא (דברים ל"ב, ים. (החכמים) אומרים תמיד : כי לא דבר ר= Cק  להמון קרויים ח@
 מ"ז) ואם ריק הוא - מכם, כלומר, אין מתן-מצוות זה דבר ריק, חסר תכלית
הוא החיסרון  אזי  כזה,  שהוא  המצוות  מן  בדבר  לכם  נראה  ואם   מועילה, 
לכל טעמים  ידע  ששלמה  אצלנו  המפורסם  הדבר  את  אתה  ויודע   בהשגתכם. 
את טעמי החכמים) שהאל הסתיר  דברם (של  וכן  פרה אדומה.  זולת   המצוות 
 המצוות כדי שלא יזלזלו בהן, כמו שאירע לשלמה באשר לשלוש המצוות שטעמן

 » הובהר. עיקרון זה מיושם בכל דבריהם, ולשונות כתבי הקודש מצביעים עליו.
(ההדגשות שלי).

 נמצא שרבינו נ"ע סובר כמו הרמב"ם שישנו טעם, סיבה ותועלת לכל מצוה
 ומצוה, אבל מצד שני הוא חולק עליו בקשר לטעמי המצוות הנגלים, הקטיגוריה

 ,לחלוטיןשל ה'משפטים'. לדעת הרמב"ם, חלק מטעמי המצוות ניתן להבנת האדם 
 הללו שתועלתם ברורה להמון קרויים ומדובר בחלק המצוות הנקרא 'משפטים' («

ים Cק  »). ולדעת רבינו נ"ע, 'משפטים', ואלה שאין תועלתם ברורה להמון קרויים ח@
 להבנת האדם, כי אם בהבנה חלקית ומוגבלת.לגמריאין מצוה שטעמה ניתן 

אדמוה"ז לכ"ק  ז"ל  הגדול  הנשר  בין  הזאת  המחלוקת  את  להבין   איך 
 נבג"מ ? אם רבינו נ"ע עשה דדוקציה כפי השערתנו לפני-כן, דהיינו : הואיל
חייבים כן גם הטעמים שלו למצוות  ית' למעלה מחכמתנו, אם   וחכמת הבורא 
ייעוד הבריאה קיום המצוות המעשיות מסמל  כן.  גם   להיות למעלה מהשגתנו 

 », דווקא במקום תחתון נתאוה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים ומגמתה, «
 שאין תחתון למטה ממנו, ומובן שאת זה אין בריה יכולה לקלוט, להבין ולהשיג.
 ומצד שני אפשר לומר שמכיון שהמצוות ניתנות לבני אדם, ועליהם מוטלת החובה
 לקיימם, אז לכן ישנו שכבה מסויימת של מצוה שנכנסת במשבצות המוח האנושי
 ונתפסת בתוכו, כדברי הרמב"ם. בדומה למה שכותב המפרש 'שם טוב' (על מו"נ

 ואם יאמר התוריי שיהיה למצווה תכלית אלהי אבל אנחנו לא נדע ח"ג פל"א) : «
ומה שיועילנו  מה  שנדע  וראוי  התורה  ניתנה  לנו  כי  בצידו  תשובתו   אותו, 

» שיזיקנו.
 אולם הרמב"ם בדבריו הביא ראיה מקהלת רבה, פרשה ז', את סיומו של

ז', כ"ג : «  אמר שלמה על כל אלה עמדתי ופשפשתי הקטע המתייחס לקהלת 
 ופרשה של פרה אדומה חקרתי. כיון שהייתי יגע בה ודורש וחוקר בה אמרתי
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 » (מהדורת ווילנא, דף כא, ג). מזה רואים ששלמה אחכמה והיא רחוקה ממני
לכאורה וזה מוכיח  אדומה,  חוץ מאחת, פרה  המצוות  כל טעמי  להבין   הצליח 
 שטעמי המצוות יכולים בהחלט להתלבש בשכל האנושי. איך מתמודד רבינו נ"ע

עם המדרש ?

 במענה לשאלתנו הקודמת, האם חייב להיות שיהיה טעם למצוות בכלל ?
 אולי ביחס לאלוקים אין זה מוכרח כלל הואיל ואין הוא מוגבל בסיבה או מערכת
 כלשהי, שהרי הוא סיבת הסיבות ? נביא כאן דבריו של הרמב"ם (מורה נבוכים

 יש אנשים שקשה להם מתן טעם למצוHה מן המצוות. רצוי חלק ג, פרק לא) : «
 להם ביותר שלא תושכל לציווי ולאיסור כל משמעות. מה שמחייב להם את זאת
הם ואין  עליה  לדבר  מסוגלים  הם  שאין  בנפשותיהם  חשים  שהם  מחלה   היא 
 מיטיבים להביעה. כי הם סוברים שאילו היו המצוות האלה מועילות למציאות
 זאת, ונצטווינו בהן משום כך וכך, אזי כאילו באו מתוך מחשבתו ושיקול-דעתו
 של בעל שכל. אבל אם הן דבר שאין מושכלת לו משמעות כלל, ואין הן גורמות
 תועלת, אזי הן באו בלי ספק מן האל, כי אין מחשבתו של אדם מביאה לדבר מזה.
 בעיני חלשי שכל אלה האדם הוא, כביכול, שלם יותר מיוצרו, מפני שהאדם הוא
וBה Iצ Dאשר אומר ועושה מה שמביא לתכלית כלשהי, והאל אינו עושה זאת, אלא מ 
 עלינו לעשות מה שעשייתו לא מועילה לנו, ואוסר עלינו מה שעשייתו לא מזיקה
 לנו. הוא נעלה מאוד (ממה שהם מייחסים לו) ! הדבר שונה. כל הכוונה היא
Fתנו כהיום הזה"  להועיל לנו, כמו שהסברנו את דברו "לטוב לנו כל הימים לחי
ים האלה ואמרו רק עם חכם Cק ח@ I(דברים ו', כ"ד). ואמר : "אשר ישמעון את כל ה 
ים כולם Cק  ונבון הגוי הגדול הזה" (שם, ד', ו'). הרי שאמר במפורש שאפילו הח@
כמה ותבונה. אילו היה דבר שאין יודעים את Hמורים בעיני כל האומות שהם בח 
 טעמו ואינו מביא תועלת ואינו דוחה נזק, מדוע ייאמר על המאמין בו, או העושה

אותו, שהוא חכם ונבון ורב-ערך, ויעורר פליאה באומות ?
Fרה  אלא העניין בלי ספק כמו שצייIנו, שכל מצוHה משש מאות ושלוש-עש
 מצוות אלה באה או לתת דעה נכונה או להסיר דעה פסולה, או לתת משפט צדק,
ק או לחנך למידה טובה, או להזהיר מפני מידה גרועה. הכול תלוי BשF  או להסיר ע
 בשלושה דברים, בדעות, במידות ובמעשי הנהגת המדינה. מה שחייב שאין אנו
 מונים את האמירות הוא שהאמירות אשר התורה זירזה לאומרן, או אסרה אותן,
 חלקן מכלל המעשים המדיניים, חלקן להקניית דעות וחלקן להקניית מידות. לכן

המצוות. מן  לכל מצוHה  בנתינת טעם  אלה  עניינים  כאן בשלושה   » הצטמצמנו 
 (אמנם עדיין לא הוסבר למה אין זה נקרא 'להגביל' את הבורא, כאילו מציאות
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המצוות מותנית בטעם ותכלית כלשהם).

 ונראה לפע"ד לתווך דברי כ"ק אדמוה"ז עם דברי הרמב"ם על פי עיון עמוק
השיטתי ההסבר  כל  אחרי  הנבוכים'.  ב'מורה  המופיעה  המצוות  בסוגיית   יותר 
כל אחת מתרי"ג ונימק הרמב"ם  ופרטי-פרטים, שבו הסביר   המפורט לפרטים 
 המצוות שבתורה מבחינת המשמעות שיש לה לגבי החינוך המוסרי של האדם
 ולגבי הסדר היחסים בין בני-אדם (מו"נ ח"ג פרקים כו – מט), הוא עובר אל
 מישור אחר של תפיסת משמעות המצוות, וקובע (מו"נ ח"ג פרקים נא – נב) :
בעשיית ותתאמן  אלא שתתלמד  המצוות  כל מעשה  כוונת  תכלית   "ודע, שאין 

מצוות ה'".
כאילו משתמע  הראשונות  המילים  מן   : פרדוכסאלי  נראה  הזה   הפסוק 
 המצוות המעשיות הן אמצעי לתכלית רעיונית מסויימת, אבל התכלית שאמצעי זה
…" : והרמב"ם מוסיף  אותן המצוות.  קיום   מוביל אליה מתגלית כרעיון של 

 " – והרי כל תיקוןולהפנות מעסקי עולםלהתלמד ולהתאמן בעשיית מצוות ה' 
 הגוף אינו אלא עסקי עולם ! עסקי עולם תיקונם הכרחי, אבל אין זו התכלית. וכאן

 כאילו אתה התעסקת בו ית',מתעלה הרמב"ם לפסגתה של האמונה הצרופה : "
".ובטלת מכל דבר זולתו

 קיום המצוות אין תכליתו תיקון האדם, אף-על-פי שתיקון האדם הכרחי כדי
 שהאדם יוכל לעבוד את ה'. קיום המצוות אף אין תכליתו תיקון החברה האנושית,
ה'. את  לעבוד  יוכל  שהאדם  כדי  הכרחי  האנושית  החברה  שתיקון   אף-על-פי 
בה'. עוסק  שהאדם  אלא  אינו  המצוות  קיום  של  התכליתית   משמעותו 
או מוסריים  חינוכיים,  טעמים  על  בהעמדתן  המצוות,  של   ברציונאליזאציה 
 חברתיים, לא נתכוון הרמב"ם אלא לאותו מישור של אמונה שממנה אין האדם

 . אם רמתו האמונית של האדם היא כזאת,שלא-לשמהמגיע אלא לעבודת ה' 
 שממנה מתחייבות לו השאלות : לשם מה ניתנה מצוה זו ? לשם מה אני מקיים
 אותה ? אנו מסבירים לו שמצוה זו ניתנה למען התיקון המוסרי או למען התיקון
 החברתי וכדומה ; אבל כשמגיע האדם להכרת האמת, הוא מבין ש"העיסוק בה'" –

 , אלא משום שהןלגבי האדםזאת-אומרת : קיום מצוות לא משום שיש להן טעם 
 –  הוא-הוא התכלית.ה'מצוות 

 ועל פי זה אפשר לומר (אולי) שדברי רבינו נ"ע מתייחסים לאדם שהגיע
וההבנה,למעלהלקיום המצוות לשמה, שמבחינתו קיום המצוות הוא  מהשכל    

כלשהי.  בתועלתיות  מותנה  לא  אצלו  המצוות  שקיום   עבודתבמובן 
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 אלוקים, אין זו מטרה אלא זוהי תכלית. בו ברגע
 שנשאלת השאלה 'לשם מה' או 'בגלל מה' ? היא
 האומרת שזוהי עבודה שלא-לשמה, אלא היא משמשת

אמצעי למשהו אחר.

» : לעיל  התניא שהבאנו  של  הקטע  את  לקרוא  עכשיו  נחזור   טעמי אז 
באיזהו מקומן שנתגלה וגם  וההבנה.  למעלה מהשכל  והם  נתגלו,  לא   המצוות 
 ונתפרש איזה טעם המובן לנו, לכאורה אין זה הטעם המובן לבדו תכלית הטעם

» וגבולו, אלא בתוכו מלובש פנימיות ותעלומות חכמה שלמעלה מהשכל וההבנה.
נתאוה הקב"ה  האמורים.  הדברים  של  עומקן  לקלוט  אנו  יכולים   עכשיו 
 להיות לו ית' דירה בתחתונים, וזה הפרוייקט שלו, דירה כאן בעולמנו. מה זה
וכל קיום המצוות מכוון לשם יכולים להבין.  איננו  זאת   ? 'דירה לא-ל'   אומר 
 השלמת הפרוייקט הזה, ואי לזאת, מובן ופשוט שהמשמעות האמיתית של המצוות

 טעמי המצוות לא נתגלו, והם למעלה מהשכל נמצאת מעבר להשגתנו. ולכן : «
». וההבנה

בהחלט ואנחנו   ? המצוות  מטעמי  וכמה  כמה  בתורה  אנו  מוצאים   והלא 
? עונה רבינו נ"ע : « ? אגדות   וגם באיזהו מקומן מבינים אותם ! אז מה זה 

 שנתגלה ונתפרש איזה טעם המובן לנו, לכאורה אין זה הטעם המובן לבדו תכלית
ותעלומות חכמה שלמעלה מהשכל פנימיות  וגבולו, אלא בתוכו מלובש   הטעם 

 ». דהיינו שכל טעמי המצוות הנגלים מהווים כמין 'תחנת ביניים' ("אין זה וההבנה
 "), עד שהאדם יגיע לרמת קיום המצוותתכלית הטעם וגבולוהטעם המובן לבדו 

ומבוססים. טעמי המצוות שקיבלנו 14לשמה אולם הםנכונים  אגדות,  לא  זה   , 
 קיימים רק ביעד להעלות את האדם לרמת קיום המצוות לשמה, בשלב יותר נעלה,
 וגם כדי שכל הגויים יראו עד כמה "היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים", כפי

שביאר הרמב"ם לעיל.

 מכל הנ"ל מבינים עד כמה עמוקים מארץ מידה ורחבים מני ים דברי כ"ק
 אדמו"ר הזקן, ועד כמה רמת הדיוק אצלו. ראו כמה אינפורמציות ומידע ניתן

לשאוב מכמה שורות ספורות באגרת קודש שלו...
 השארתי בכוונה כמה דברים לא מפורשים, וגם לא תירצתי כל השאלות
 בפרטות, הואיל ואם מבינים עומק ענין העבודה לשמה וכל מה שהולם טקסט

התניא שהבאנו, יבין הקורא הכל לבד, ואם כן מיותר לפרש כל פרט ופרט.
14»  : וכמה מקומות  בכמה  ציווי כמו שכותב הרבי  שזהו  הוא מפני  הוא כשהקיום  בקיום המצוות   העילוי 

 , ועוד. במילים אחרות71, ספר המאמרים מלוקט ג עמוד 23» התוועדויות שנת תשמ"ג כרך א עמוד  הקב"ה.
: קיום המצוות הוא מפני שהם מצוות, כנ"ל בארוכה.
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בענין שינוי אופי האדם
(עבודת המדות)

 כל אדם בעולמנו בלי יוצא-דופן מורכב משני חלקים : שכל (מוח) ומדות
 (לב). יש את האינטלקט של האדם ואת האמוציות שלו, הרגשות. אדמו"ר הצמח

שהמדות הן עיקר האדם, שהרי על שם מדותיו הוא נקרא 'איש'.15צדק כותב   
  "לפי שכלו יהולל איש", משמע ש'איש' הוא דבר בפני עצמו16והוכחתו מן הכתוב

 (המדות של האדם), ולפי שכלו יהולל. דהיינו שהשכל הינו דבר שהושתל על
פנימיותו הם  אדם  של  מדותיו  שלו.  במדות  המיוצג  'מדות'17האדם  במילה   . 

 מתכוונים, כאמור לעיל, לרגשות האדם, אבל כמובן שזה כולל גם התנהגותו,
שהיא תוצאה מרגשותיו.

 מכל הנ"ל עולה שמי שרוצה לשפר את ההתנהגות שלו עליו לעבוד על
 מידותיו ולשנות אותם לטובה. ומה נקרא טוב ? מי מגדיר מה טוב ומה רע, הואיל

? הוה אומר הקב"ה בתורתו, שהרי לא נאמר18ואין אלו מונחים אבסולוטיים  19 
והישר  הטוב  "כי תעשה  והישר", אלא  הטוב   ",בעיני ה' אלוקיך"כי תעשה 

 זה שמגדיר מה נקרא טוב ומה נקרא רע.הוא ית'פירוש ש
 וכל הדעות (מידות נתמקד עכשיו על מקורן של המדות. כותב הרמב"ם : «

 ותכונות הנפש) ,יש מהן דעות שהן לאדם מתחלת ברייתו לפי טבע גופו. ויש מהן
 דעות שטבעו של אדם זה מכוון (מותאם אליהם) ועתיד לקבל אותם במהרה יותר
 משאר הדעות. ויש מהן שאינן לאדם מתחלת ברייתו אלא למד אותם מאחרים או
 שנפנה להן מעצמו לפי מחשבה שעלתה בלבו. או ששמע שזו הדעה טובה לו ובה

» ראוי לילך והנהיג עצמו בה עד שנקבעה בלבו.
 נמצא שיש באדם שלוש קטיגוריות של מדות ודעות : א) תכונות נפש איתם
(פרה- טבעית  בנטיה  ומוכן  מוכשר  הוא  אליהם  נפש  תכונות  ב)  נולד.  האדם 
 דיספוזיציה). ג) תכונות נפש שהאדם רכש מנסיון, מהחיים, או שרכש באמצעות

חשיבתו.
 אפשר לומר שהסוג הראשון והשני של מדות קשורות לתורשה. המשנה

 לפי שקרוב טבע  עובדיה מברטנורא : « "האב זוכה לבן", ומפרש רבי20אומרת

דרך מצוותיך צו, א.15
משלי יב, ח.16
דרך מצוותיך פז, א.17
עיין מורה הנבוכים חלק א, פרק ב.18
דברים יב, כח. דה"ב יד, א. לא, כ.19
.166-167עדיות פרק ב, משנה ט. ועיין ליקו"ש כרך ח, עמודים 20
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 », וכן מסביר הרמב"ם בפירושו שם גם כן. ואם כן, הבן להיות דומה לטבע האב
 עולה שיש לאדם נטיות טבעיות איתם הוא נולד. אולם הסוג השלישי של מידות

הן פרי שכלו ותבונתו של האדם, באופן עצמאי.

 למרות האופי הטבעי של כל אדם, הן במה שקשור למדותיו התורשתיים,
 והן במה שקשור למידות שהוא רכש מעצמו עם הזמן, תמיד הרשות נתונה לאדם,
ו'שמונה 'הלכות דעות'  וזהו תוכנם הכללי של   ובידו לשנות את עצמו לטובה, 
 הפרקים' לרמב"ם, בהם הוא מסביר את הפסיכולוגיה האנושית ואת דרך תיקון
אדם לכל  אפשרות  שניתנה  חפשית,  הבחירה  עיקרון  וזהו  האדם.  של   המדות 

להשתנות לטוב, להתאים את עצמו לתורה, לעשות מרצונו ית' רצונו.

 בפרק השישי מ'שמונה פרקים', מסביר הנשר הגדול שישנו שני סוגי בני
בעשיית הטוב,מתענגאדם : החסיד והכובש את יצרו. החסיד הוא האיש אשר    

 והוא לא נמשך אחרי הרע. לעומתו, הכובש את יצרו מתאווה לעשיית הרע, אמנם
, ומכריח את עצמו להתנהג טוב.רצונוהוא מתגבר על עצמו בזכות ובאמצעות 

מטבעו, הטוב  ה'חסיד'   ? נעלה  יותר  מי   : כזאת  היא  עכשיו   השאלה 
 שפנימיותו ומהותו טובים, או ה'כובש את יצרו' בגלל שהוא משקיע הרבה יותר

מאמצים, למרות שמהותו לא כל כך זך כמו אצל ה'חסיד' ?
במצוות  מדובר.  במה  תלוי   : הרמב"ם  שכלעונה  פי  על   ,המובנות 

 'משפטים', כמו שפיכות דמים, גניבה, אונאה, להזיק למי שלא הרע לו וכו', מי
 שמתאווה לאיזה דבר מהם, פשוט שהוא בעל נפש חסירה, שהרי הנפש ה'חשובה'
 לא תתאוה לאחד מאלו הרעות כלל, וגם לא תצטער בהמנעה מהם. בכזה מקרה

אומרים שה'חסיד' יותר מעולה מה'כובש את יצרו'.
 , 'חוקים', כגוןאלמלא התורה לא היו רעות כללאולם אם מדובר במצוות ש

 בשר בחלב, לבישת שעטנז, עריות וכו', צריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותם
 ולא יהיה לו מונע מהן אלא התורה. ובמקרה הזה ה'כובש את יצרו' יותר חשוב

וגמולו יותר גדול.

 החילוק הפונדמנטלי בין ה'חסיד' ל'כובש את יצרו' הוא שהחסיד מתנהג כמו
 כופה, אבל הכובש את יצרו תמיד אוהב לעשותשצריך בגלל שזהו מה שהוא 

כולנוומכריח בזה.  הוא מתענג  למרות שאין  כמו שצריך,  להתנהג  עצמו  את    
דברים שאנחנו לעשות  קל  יותר  אפילו, שהרבה  בזה  להתעמק  מבלי   יודעים, 
 אוהבים, מאשר לחייב את עצמנו לאורח חיים מסויים. אז לכן, מה שהיינו רוצים
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 לדעת הוא : איך אפשר ליצור תענוג בעניני תורה ומצוות, כך ששמירתנו אותם
 , והוא21תהיה הרבה יותר 'נוחה' ויציבה ? עוד יותר : התענוג הוא פנימיות המדות

 , לזאת, אם רוצים לשנות את22למעלה מכל הכוחות שיש באדם ואפילו מהרצון
 המהות שלנו, עלינו לכוון את כמות התענוג שבתוכנו לעבר רצונו של הבורא ית'

כפי שהוא מתגלם בתורתו ומצוותיה !
 כדי להבין את זה ולדעת איך להשיג את אותו תענוג, עלינו ללמוד קודם את
 המכאניזם של הרצון והתענוג. פעולת הרצון בהכחות והאברים היא בדרך שליטה,
 היינו שהכחות והאברים מצד עצמם נשארים בטבעם כמו שהיו קודם אלא שהרצון
והפעולה (היפך הטבע שלהם).  אותם שיהיו כפי הרצון  ומכריח   שולט עליהם 
 שנעשית בהכחות והאברים על ידי התענוג, כיון שהתענוג הוא הפנימיות והחיות
 דהכחות והאברים עצמם, לכן, הפעולה שנעשית בהם על ידי התענוג היא (לא

.23באופן דשליטה והכרח, אלא) שהם בעצמם נעשים כך
 ומתי מתענגים בעשיית משהו ? כשאוהבים את אותו הדבר. ואיך אוהבים
 את אותו הדבר ? דוקא כשמכירים את המעלות ואת הטוב של אותו הדבר. זה
 אומר שצריך לחשוב ולהיות מודע למעלותיו של הדבר אליו אנו רוצים להימשך,
 כיון שמן הנמנע לאהוב משהו (או אפילו מישהו) אם אין מכירים אותו כלל. לכן

ולהתבונן.24כותב הצ"צ ומידותיו, צריך לעיין  שכדי להפוך את עצמו, מהותו    
עליו אז  ולתורתו,  ית'  לבורא  להתקרב  רוצה  האדם  בו  שלנו  במקרה   למשל, 
 להשתמש בחכמתו ובינתו כדי להתבונן בגדלות הבורא, ורק כך הוא יצליח לפעול
 על עצמו ועל מידותיו. מכיון שהוא 'יכיר' את הבורא ואת מעלותיו וגדלותו, הוא

ויראתו ?אהבתווהיאך היא הדרך ל  : «25יתחיל לאהוב אותו. ובלשון הרמב"ם   
האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויתבונןבשעה ש מהן חכמתויראה    

  ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידעמיד הוא אוהבשאין לה ערך ולא קץ, 
 השם הגדול. כמו שאמר דוד : "צמאה נפשי לאלהים לאל חי". וכשמחשב בדברים
 האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה
 עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד : "כי אראה שמיך

» מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו".

 אולם, אי אפשר לדלג פתאום לבוא לבחינת תענוג בתורה ומצוות, אם לא
 , עד שיתרגל ויבוא ממילאהרצוןשבשלב התחלתי הוא יכריח את עצמו באמצעות 

דרך מצוותיך צו, א.21
סה"מ מלוקט כרך ה, עמוד קנג.22
סה"מ מלוקט כרך ו, עמודים סח-סט.23
דרך מצוותיך עמוד פד, ב.24
משנה תורה, ספר המדע, הלכות יסודי התורה, פרק ב, הלכה ב.25
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וסיפוק בתורה26לבחינת תענוג יוצא שאפשר לחלק את הדרך להשגת תענוג   . 
 . ב) מתיהרצוןומצוות לשלוש : א) קיום המצוות מתוך כפייה והכרח על ידי 

 שהאדם מרגיש שהוא כעת מורגל טכנית בעשיית המצוות, שהוא 'התאמן' מספיק,
ההתבוננות אחרי  ג)  דברים.  וכאלו  הא-ל  בגדלות  להתבונן  מתחיל  הוא   אז 

 תענוגהמעמיקה שלו בדברים הגורמים אהבה כלפי אלוקים, הוא מתחיל להרגיש 
 בקיום המצוות, הוא הפך את רצון הא-ל ית' לרצונו הוא. וזהו האחריות שהאדם

ישמור הרבה יותר טוב על התורה ומצוותיה.
מידותיו לשנות  רק  לא  מידותיו,  טבע  לשנות  היא  החסידות  ענין   כל 

.27הטבעיים, אלא גם טבע מידותיו

  

ה  Bע DשCלא יDא ו Hר DקCת י Bמ Nא Bם ב Cא א כHל קור= Dל ל א= Hד הF א Dרוב מ Hק
עBה DתCלא יDחו וDכCלך נ QהIם י Cהו א ש= Dק IבDש י כHל דור= Dא ל Hצ DמCנ

דרך מצוותיך עמוד צו, ב.26
קונטרס 'ענינה של תורת החסידות', בראשיתו.27
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