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ליקוטי אמרים חדק שני
הנקרא בשם תנ וך קטן

מלוקט מפי פפייס ומעי סופרים קדושי עליון נ״ע
מיוסד על פרשת ראשונה של קריאת שטע :

לנער על פי דיבו' גם בי יזקין לא
יסור טמנה ועה מדכתיב על פי דר ט
משמע שאינה דרך האטת לאמיתי
זא"כ מאי מעליותא שגט כ• יזקין
לא ימר מ מנ ה .אך הנה מודעת
זאת ני שרשי עבודת ה' ויסודותיה
הן דחילו ורחיטו היראה שרש ויסוד
לסור מיע והאהבה לועשה טוב וקיום
נ ל ט״ע דאוריית׳ ודרבנן כמו שיתב׳
נ ס קו ק (ומצות החינוך היא ג״ב
בס״ע כמ׳׳ש בא״ח סימן שט״ג) ז
ודגה באהבה נתיב בס״פ עקב אשר
אנכי מצוה אתכם לעשותה לאהבת
את ה׳ וגו׳ יצריך להבין איך שייך
לשון עשייה גבי אהבה שבלב אך
הענק הוא דיש שני טיני אהבת ה׳
האחת היא כלות הנפש בטבעה אל
נוראה כאשד תתגבר נפש השכלית
על דחומר ותשפילהו ותכניעהז תחתיה
אזי תתלהב וחתלהט בשלהבת העולת

מאליה ותגל ותשמח בה׳ עושה
ותתענג על ה׳ תענוג גפלא זד,זוכים
למעלת אמכה רבה זו הם הנקראים
צדיקים בדכתיב שטחו צדיקים בה׳
אך לא כל ארם זוכה לזה ני לזה
צריך זיכוך החיטי במאד מאד וגם
תורה ומעשים טובים הרבה לזכות
לנשמה עליונה שלמעלה ממדרגת דוח
ונפש נט׳׳ש בי״ח שער האהבה.
והשנית היא אהבה שכל אדם יוכל
להגיע אליה נשיתבונן היטב בעומקא
דלבא בדברים המעוררים את האהבה
לה׳ בלב כל ישראל ,הן דרך כלל
כי הוא חיינו ממש וכאשר האדם
אוהב את נפשו וחייו  ,כן יאהב את
ה' נאשר יתבונן וישים אל ל ט כי
וי הוא נפשו האמיתית וחייו ממש
כמ״ש בזהר ע״פ נפשי אויתיך וגו׳.
והן דרך פיט שכשיבץ דשביל
בגדולתו של מט״ח הקנ׳׳ה דרך פרטית
כאשר יוכל שאת כשכלו ומה שלמעלה
משכלו ואח״כ יתבונן באהבת וו׳
דגדולה ונפלאה אלינו לירד לשצייס
עדות דארץ להוציא נשמותינו מטר
הברזל שהוא הס״א ד״ל לקרבנו אליו
ולדבקנו נ שפו ממש והוא ושמו אחד
דהיינו שרוממנו מתכלית השפלות
והטומאה

ומגמאח לתכלית הקדושת וגדולתו
לת׳ שאין לד ,ק׳ן ותכלית אזי כט־ס
הפנים אל פנים תתעורר האהבה נלב
כל משכיל ומתכונן בענן« ה בעומקא
דלבא לאהוב את ה' אהבה עזה
ולינק ■•:בו כלב ונפש במו שיתנאר
נסקומה נאריכות ,והנח ענין אהנה
זז רצה מ־ע״ה ליטע בלב כל ישראל
בפרשה ועתה ישראל וגו׳ בפסוק ק
לד¡׳ אלהיך השמים וגו׳ רק באנותיך
השק וגו׳ ומלתם וגו' בשבעים נפש
וגו' ואהבת וגו׳  .ולכן סיים דבריו על
אהבה זו אשר אנכי מצוה אתכם
לעשותה שהיא אהבה עשויה בלב
ע׳׳י הבינה והדעת נדביים המעוררים
את הארבה וע״ז צוה כבר תחלה והיו
הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום
על לנבך כדי שעי״ז תנ א לאהבה
את ה׳ כדאיתא בספרי ע"פ זת .
והנה על אהבה זו השנית שייך לשק
מצוה ממי דהיינו לשים לבו ורעתו
ברברים המעוררים את האהבה אבל
באהבה ראשונ׳ שהיא שלהבת דעולה

מאליה לא שייך לשון צווי ומצוה כלל
זלא עוד אלא שהיא מת¡ שכרן של
צדיקים לטעום טעין עו׳׳הב בע״הז
שעליה נאט־ עבודת מתגר .אתן את
כהונתכם כטו שיתב׳ במקומה אך הנת
ידוע ליודעים טעמא דקרא מאי דכתיב
כי שנע יפול צדיק וקם ובפרט שהאדם
נקרא מהלך ולא עומד וצריך לילך
ממדרגה למדו-ר .ולא לעמוד במדרגה
אחת לעולם ובין מדרגה למדרגה טרם
שיגיע למדרגה עליונה ממנה הוא
בבחי׳ נפילה משדרג׳ הראשונ׳ אך ני
יפול לא יוטל כתיב ואינה נקראת
נפילה אלא לגבי מדריגתו הראשונה
ולא לגבי שאר כל אדם ח״ו שאעפ״ב
דוא למעלה מכל האדס בעבודתו כי
נשאר נ ה נחי' רשימו מסדריגתו
הראשונה אך עיקרה מאהנח שנתחנך
והורגל נ ה מנעוריו נטוים שיגיע
למדרגת צדיק וז״ש גם ני יזקין וגו׳ .
ודגה ראשית הדברים המעוררים האהבה
זהיראה ויסוד; היא האמונה ךט־1רוז
ונאמנה ני חו ח ואהדותז •חברן• זית׳«

