
  האינטליגנציה האבהית

  האב התוך נפשי .1
 וְ�א ַאָ�ה ֱא�ִהים יְֵרא ִ�י יַָדְעִ�י ַעָ�ה ִ�י ְמא�ָמה ל� ַ�ַע� וְ�ל ַה�ַַער ֶאל יְָד� ִ�ְ�ַלח �ל וַ�ֹאֶמר

  )יב, בראשית כב(ִמֶ$�ִי  יְִחיְד� ֶאת ִ#נְ� ֶאת ָחַ�ְכ�ָ 

 

  האב העקדתי .2

והולך האב ומראה את עצמו , משל אב כשרואה את בנו משתעשע עם ילדים קטנים בקטנות

וכיוון . וכשהבן רואה את אביו מניח שעשוע הקטנות ורץ אחר אביו וקורא אותו אבי, לפני בנו

ואז הבן מרבה בקול לקרוא אבי ורץ מהר אחריו עד , שהבן רץ אחריו אז הולך בכיוון לדרכו

את הבן שהניח כל מעשי קטנות ורץ אחריו אז מסתיר פניו והולך לדרכו וכשרואה . שמגיעו

ויצא שהתענוג ... בשביל שירבה התינוק למאוס במעשה קטנות וירבה חשק לאהבת אביו

לא היה יכול להיות כי אם על ידי , שנמשך מזה גם כן התענוג לבן, כ"הגדול שהיה לאביו אח

... ואז גם הבן צמצם גם כן מעשה קטנות, הצמצום שמצמצם האב את אהבתו והלך לדרכו
  )59' ז עמ"תרפ, ד, פירוש על שיר השירים א, המגיד ממיזריטש(

 

 ירידת המחנך אל התלמיד .3

ולדבר עמו , כמעט להתהפך אז לילד, צריכים אנו להרכין את עצמנו אליו ולדבר כלשונו

  )נה'ר מפיאסצ"האדמו, יט' חובת התלמידים עמ(. כדעתו וכערכו

 

 ו מלכנואבינ .4

המלך . בן-יש השלכות קיומיות רבות על מהות הקשר אב, של אב כמלך, למטאפורה זו

מה שיעמוד לנגד עיניו הם טובת . מבלי לשבור את רוחו, החכם ינהיג את בנו מבלי לשלוט בו

ר עלי "ד, אינטליגנציה אבהית(... הממלכה ועתידה ולכן הוא יבין שייעודו בחיים הוא לרומם את בנו

  )136' עמ, ץ"כ

 

 שכלול מוח שמאל: תכליתה של העקדה .5

  )א, בראשית כד(ַ#�ֹל  �ְבָרָהם ֶאת ֵ#ַר= 'וַה ַ#�ִָמים ָ#א ָזֵקן וְ�ְבָרָהם
 

 תפילה כיחס נכון לחיי הגוף .6

מעצם , אורה עליונים ונשגבים ניצוצי, מובלעים הם בתוך הגוף וכוחותיו הגשמיים והמוגבלים

ונותנים אומץ עליון להאורה , והם הם המתבלטים בכל התעררותא דלתתא, השמים לטוהר

 ). תשפו, שמונה קבצים א(. הרוחנית השמימית הרחבה


