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אהבה

”וישבתם לבטח בארצכם ,ושכבתם ואין מחריד"...
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האהבה היא רוח החיים בעבודת
החסידות .אהבה היא חוט המקשר
את החסידים אחד בחבירו  ,והיא
חוט המקשר רבי בחסידים וחסידים
ברבי.
אהבה היא הן בדרך אור ישר והן
בדרך אור חוזר אין לה מחיצות כלל
והיא למעלה מהגבלת מקום וזמן.
אהבתי אתכם אמר הוי' ,אלקות
שלמעלה מזמן ומקום אוהבת את
בנ " י ,הגם שהם מלובשים בגופים
ונפש טבעי ובהמי ונמצאים בעולם
המוגדר בהגדרת מקום ומוגבל
בהגבלת זמן  ,ויהודים הנמצאים
בעולם המוגדר בהגדרת מקום
ומו גבל בהגבלת זמן  ,א והבים
אלקות שלמעלה מזמן ומקום.
רואים במוחש  ,שמי שיש לו
אוהב נאמן ,אפילו בהיותו בריחוק
מקום  ,וש טח של כ מה א לפי ם
פרסאות מפסיק ביניהם אין הנאהב
בודד ,כי בפני האהבה לא קיימות
מחיצות כלל ולא שייך בזה ריחוק
מקום...
כ" ק אבותינו רבותינו הקדושים,
ע " י מבט של אהבה משכו והוציא
[חסידים] מהבוץ הרוחני והעמידו
אותם במעמד ומצב ,כלומר ,שמבט
האהבה ,לבד זאת שקירוב זה פעל
את ה " סור מרע "  ,שיצאו מהבוץ ,
הנה לבד זאת מבט האהבה הקדוש
נתן כח בעבודה ,והורה דרך
ב"ועשה טוב".
(אג“ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח“ח
עמ' תצ"ז)

ביאור דעת הרמב״ם
שלעת״ל עולם כמנהגו נוהג
אף שתחית המתים היא
חידוש במעשה בראשית
ראה לקו“ש חלק כ“ז
בחוקותי שיחה א‘
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“!”א ניגון וואס מ‘קען דאוונען מיט עם
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מושבע
ועומד מהר סיני

5. This is not the place to explain how he
could claim to be humble, seemingly a
paradoxical claim.
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