
פרק א

למה לאהוב?

התורה	מצווה	אותנו	לשמור	ולעשות	הרבה	דברים,	אבל	לאהוב	זו	מצווה	שמוטלת	

יהודים.	כמו	שהאהבה	לה'	לא	אמורה	 עלינו	רק	לגבי	שניים	-	אהבת	ה'	ואהבת	

להיות	תלויה	במצבי	רוח	או	במידת	הטוב	שהוא	מגלה	כלפינו,	כך	גם	אהבתנו	

	- מאיתנו	 לגמרי	 רחוק	 שנמצא	 יהודי	 גם	 יהודי.	 כל	 לכלול	 אמורה	 אחר	 ליהודי	

בתרבות,	בשפה,	באופי	ובדעות,	אנחנו	מחויבים	לאהוב.	המוחלטות	הזו	מלמדת	

אותנו	משהו.	כנראה	שהקשר	בינינו	לא	תלוי	בדברים	חיצוניים,	אלא	במשהו	פנימי	

ועמוק	הרבה	יותר.

הפרק	הראשון	בחוברת,	יעסוק	בקשר	המוחלט	והפנימי	שבין	יהודי	ליהודי.	מהו	

סוד	הקשר	הזה?	ממה	הוא	נובע	ומה	הם	ההשלכות	שלו?

הפרק	מחולק	לשלוש:

1. אנחנו אחד בעצם	-	עם	ישראל	הוא	נשמה	אחת

2. הפתח לעבודת ה'	-	אהבת	ישראל	היא	"כל	התורה"

נועד	 זה	 חלק	 ישראל.	 ואהבת	 ה'	 אהבת	 של	 הקשר	 	- אוהב  שהאהוב  מה   .3

"למעמיקים"	-	למעוניינים	להעמיק	יותר	בנושא	הנלמד.

ַרק  ֵאינֶּנָה  ַהּפְָרִטים  וְעַל  ַהּכְלָל  עַל  ַהַּסנֵיגֹוְריָא  ׁשֶל  וְָהעֲבֹוָדה  יִׂשְָרֵאל  "ַאֲהבַת 
עֲבֹוָדה ָהִרגְׁשִית לְבַָּדּה, ּכִי ִאם ִמְקצֹוע ּגָדֹול ּבַּתֹוָרה וְָחכְָמה עֲֻמָּקה ּוְרָחבָה, ַרּבַת 

ָהעֲנָפִים".
)הראי"ה קוק, 'אורות ישראל' אהבת ישראל אות א(

הלימוד	והעיון	במצוות	אהבת	ישראל	הוא	מטרת	החוברת	שלפניכם.	אהבת	ישראל	היא	

העיקר	הגדול	של	החסידות	אותה	יסד	רבי	ישראל	בעל	שם	טוב,	ולימוד	תורת	החסידות	

מאיר	את	נקודת	האהבה	שבין	יהודי	לחברו	והופך	אותה	לממשית	ומשמעותית.	לימוד	

שפותח	את	הלב	ואת	המעשים	לקיום	מצוות	"ואהבת	לרעך	כמוך".

בהבנת	 עוסק	 לאהוב?"	 "למה  	- הראשון	 הפרק	 פרקים.	 לארבעה	 מחולקת	 החוברת	

מהות	הקשר	שבין	יהודי	לרעהו.	הפרק	השני	-	"כמוך!"	דן	בהגדרת	רמת	האהבה	לאור	

"הדרך  	- השלישי	 הפרק	 יהודים.	 של	 שונים	 לסוגים	 שלה	 ובשייכות	 החסידות,	 תורת	

לאהבה"	מלמד	על	מצבי	התודעה	השונים	שפותחים	אותנו	לאהבה.	והפרק	הרביעי	-	

"מעשים של אהבה"	מתמקד	בנקודות	ביטוי	מעשיות	של	אהבת	ישראל.

בחוברת	מובאות	שאלות	של	סיכום	והבנה	על	קטעי	הלימוד	)בפס	צבע	זה(

וכן	תרגילים	ושאלות	חשיבה	)בפס	צבע	זה(

יותר	מכל	דבר	 אהבה	ואחדות	בתוך	עם	ישראל	היא	משאת	הנפש	של	כולנו,	והיא	-	

אחר	-	מהווה	את	השער	והמפתח	לגאולתנו.	אנו	מקווים	שהלימוד	בחוברת	יוסיף	אהבה	

אמיתית	בליבו	של	כל	אחד	לכל	יהודי	באשר	הוא.

7אהבת	ישראל	•	פתיחה	•	ואהבת	לרעך	כמוך!6
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1. אנחנו אחד בעצם
אנחנו	בני	אותו	עם.	תרבות,	היסטוריה	ושפה	משותפת	מחברים	בינינו.	יש	לנו	גם	ייעוד	

בני	 כולנו	 כי	 אחת,	 משפחה	 בעצם	 אנחנו	 	- מזה	 יותר	 אותנו.	 מאגד	 הוא	 וגם	 מיוחד,	

אברהם,	יצחק	ויעקב,	ויש	בינינו	קשר	דם.	אך	אם	נתבונן	במבט	פנימי	נגלה	שהקשר	בין	

יהודי	ליהודי,	הוא	עמוק	עוד	יותר:

"ּכְתִיב: "ֹלא תִּקֹם וְֹלא תִּטֹר ֶאת ּבְנֵי עֶַּמָך", ֵהיְך עֲבִיָדא? ֲהוָה ַמְקָטע קּוּפָד ּוְמַחת 
ַסּכִינָא לִידֹוי, תְַחזֹור וְתְִמֵחי לִיֵדיּה?!". ]מה המעשה? )למה הדבר דומה?( היה חותך בשר, 

וחתכה הסכין את ידו האחת. האם יחזור ויחתוך את ידו השניה?![

)תלמוד ירושלמי, מסכת נדרים פרק ט' הלכה ד'(  

התלמוד	הירושלמי	מלמד	אותנו	כי	לנקום	בחבר	זה	לנקום	בעצמך.	הכעס	המפתה	

אותך	לנקום,	גורם	לך	להסתכל	בזרּות	על	העומד	מולך,	אך	האמת	היא	שאתה	מחובר	

וכמעט	זהה	אליו.	לעולם	לא	תוכלו	להיות	זרים,	תרצה	או	לא.

כל	יהודי	הוא	אבר	בתוך	גוף	אחד	גדול,	וכשם	שלא	יעלה	על	הדעת	שיד	אחת	תזיק	

ותנקום	ביד	השנייה	שפגעה	בה,	כך	לא	יעלה	על	הדעת	שיהודי	יפגע	ביהודי	שפגע	בו.	

יהודים	הם	אחים,	ולא	רק	אחים	אלא	ממש	גוף	אחד	ונשמה	אחת.	כך	מתאר	רבי	שניאור	

זלמן	מלאדי	את	הקשר	של	נשמות	ישראל:

ּכָל  נְִקְראּו  וְלָכֵן  לְכֻּלָנָה,  ֶאָחד  וְָאב  ]מחוברות[  ַמתְִאימֹות  ׁשֶּכֻּלָן  ]וגם[  ּבְׁשַּגַם   ...  "
יִׂשְָרֵאל ַאִחים ַמָּמׁש ִמּצַד ׁשֶֹרש נַפְׁשָם ּבַה' ֶאָחד, ַרק ׁשֶַהּגּופִים ְמֻחּלִָקים".

)ספר התניא פרק ל"ב(

מהו	שורש	הנפש	המאוחד,	וכיצד	מחוברות	הנשמות	זו	לזו?	

נעיין	בדברי	ה'צמח	צדק':

"נְִׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל הֵם קֹוָמה ְׁשלֵָמַה ּבְיַַחד, ְּדהַיְינּו נְִׁשַמת ָאָדם הִָראׁשֹון ֶׁשהִיא ּכְלָלּוָתם 
]אמנם אדם הראשון הוא אביהם של כל בני האדם, אבל בתורת הסוד מבואר שהנשמה שלו כללה בתוכה דווקא 

את נשמות עם ישראל[. ַוהֲגַם ׁשֵֶּיׁש ּבָּה ְרַמ"ח ֵאיבִָרים ְמיָֻחִדים, הֲֵרי הֵם ּכְלּולִים זֶה ִמּזֶה. 

ּוכְמֹו עַל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ּבְגּוף ֶאָחד, ֶׁשהֲגַם ֶׁשהּוא ּבְהִתְַחּלְקּות צִּיּור ֵאיבִָרים - ֹראׁש ְוַרגְלִַים 
וְיַָדִים וְצִּפְָרנַיִם, ִמּכָל ָמקֹום ּכָל ֶאָחד ּכָלּול ִמּזּולָתֹו. ֶׁשּבַּיָד ֵיׁש ַחּיּות ֵמעֵין הֶָרגֶל עַל 
יְֵדי הְַּוִריִדים ֶׁשּנְִמׁשְכּו ּבֹו, וְכֵן ּבְִׁשָאר ּכָל הֵָאיבִָרים. וְכַּנֹוָדע ֶׁשְּמַרּפְִאים ֵאיבָר ֶאָחד עַל 
יְֵדי הֲָקזָה ּבֲַחבֵרֹו, ִמּצַד עֵרּוב הַָּדִמים. ְוהַהִתְּכַּלְלּות הַּזֹאת ּבְֵאיבְֵרי הַּגּוף ּובְַחּיּות הַּנֶפֶׁש 
ֶׁשּבָהֵם, הּוא ֵמֲחַמת ּכְלָלּות הַַחּיּות ׁשֶּכֹולֵל ּכֻּלָם ֶׁשהּוא הֵַּמִאיר ּבַּמֹח ֶׁשּבָֹראׁש, ֶׁשִּמֶּמּנּו 
נִתְּפְָרדּו ּכָל ֶאָחד לְעַצְמֹו ְוהּוא ּכֹולֵל ּכֻּלָם... ַאְך ָאְמנָם לְַאַחר ֶׁשּנִתְַחּלְָקה נְִׁשַמת ָאָדם 
הִָראׁשֹון לְֹׁשָרׁשִים ַרּבִים, וְכָל ֶאָחד נְֶחלָק לַעֲנָפִים ּולְנִיצֹוצֹות ַרּבֹות ּבְגּופֹות ְמיָֻחדֹות, 
הֲֵרי זֶה ּכְִמַׁשל הֵָאיבִָרים ֶׁשּנִפְְרדּו זֶה ִמּזֶה, ְוֹלא יִכְַאב לְהַּיָד ַמּכָה ֶׁשּבֶָרגֶל הַֻּמפְֶרֶדת 
ִמֶּמּנּו וְכַּיֹוצֵא. ָאְמנָם, הַּפֵרּוד הַּזֶה הּוא ַרק ִמּצַד הַּגּוף ֲאבָל הַּנֶפֶׁש ֹלא נִפְְרָדה ּבֱֶאֶמת, 
וְכֻּלָם ַמְתִאימֹות ]מחוברות[. וְכְִמַׁשל הַּיָד ׁשֵֶּיׁש ּבָּה ִמְּוִריֵדי הֶָרגֶל ְוהָעַיִן, וְכֵן ּבֶָרגֶל ִמן 
הַּיָד כּו' וְכַּיֹוצֵא, וְֵיׁש לָּה ּכְֵאב עָצּום ּבְרּוֲחנִּיּוָתּה ִמּכְֵאב הָעַיִן ּכַּנַ"ל ּבַָּמָׁשל. ְולָכֵן ָאַמר 
הֲָאִר"י זַ"ל ּכָל ּפְָרטֵי הַּוִידּויִים ׁשֶָחטָא ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשהֲֵרי הּוא ּכְֵאב אֹותֹו ֵאיבָר 
ֶׁשּבֹו ֻמְׁשֶרׁשֶת נֶפֶׁש אֹותֹו הִַּיְׂשָרֵאל, ּוַמּגִיעַ הַּכְֵאב ּגַם לֵָאיבָר הָעֶלְיֹון ֶׁשֻּמְׁשָרׁש נֶפֶׁש 
הֲָאִר"י זַ"ל... ְולָכֵן נִצְטַּוֵינּו ּגַם ּכֵן לֱֶאהֹב ּכָל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשהֲֵרי ּכָל ָאָדם ּכָלּול ִמּכָל 
נְִׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ּכַּנַ"ל ִמן הֵָאיבִָרים, ַוהֲֵרי ִאם ּכֵן ּבֹו ֵיׁש זּולָתֹו ּגַם ּכֵן, וְֹיאהַב זּולָתֹו 

ּכָמֹוהּו וְכֵן הּוא ּכָלּול ּבְזּולָתֹו ּכַּנַ"ל ּבְִקּׁשּור הֵָאיבִָרים".
 )האדמו"ר ה'צמח צדק', רבי מנחם מענדל מליובאוויטש,
 'דרך מצוותיך', מצוות אהבת ישראל(

יכולים	 שהיינו	 אחרות.	 בעיניים	 העולם	 על	 להסתכל	 יכולים	 שהיינו	 לעצמכם	 תארו	

להרכיב	משקפיים,	שמאפשרות	לנו	לראות	לא	את	הגופים	אלא	את	הנשמות.	מה	היינו	

תרגיל פותח

סטיקרים,	 ביותר.	 והמדוברות	 המפורסמות	 מהמצוות	 היא	 ישראל,	 אהבת	 מצוות	

פתגמים	וסיפורים	בנושא	מוכרים	לכולנו.	מצווה	כל	כך	בסיסית	שכבר	כמעט	הפכה	

מלאים	 אחים,	 כולנו	 כך,	 על	 לדבר	 צורך	 כבר	 שאין	 נדמה,	 לעתים	 מאליה.	 למובנת	

באהבה,	ב'סחבק'...

אז	לפני	שנתחיל	ללמוד,	הבה	נפתח	במבדקון:

דרג	מ-	10-1	את	אהבתך/את	רמת	הקשר	שאתה	חש	כלפי	יהודים...

ענה	ברצינות	ובכנות!	הקדש	מספר	שניות	לדמיין	כל	אחד	מהרשומים	מטה,	ורק	אז	

כתוב	את	תשובתך.

מה	ממוצע	ה'אהבת	ישראל'	שלך?

האם	אתה	מרוצה	ממנו?

אילו	תהיות/	תובנות	עלו	לך	בעקבות	התרגיל?

הקב"ה	 להם	 אמר	 "כך	

כלום	 אהוביי,	 בניי	 לישראל:	

מכם?	 שאבקש	 דבר	 חסרתי	

אלא	 מכם?	 מבקש	 אני	 ומה	

זה	 את	 זה	 אוהבים	 שתהיו	

ותהיו	מכבדים	זה	את	זה..."

)תנא	דבי	אליהו	רבה,	פרק	כ"ח(

9 אהבת	ישראל	•	פרק	א	•	למה	לאהוב?8 אהבת	ישראל	•	פרק	א	•	למה	לאהוב?
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1. אנחנו אחד בעצם
אנחנו	בני	אותו	עם.	תרבות,	היסטוריה	ושפה	משותפת	מחברים	בינינו.	יש	לנו	גם	ייעוד	

בני	 כולנו	 כי	 אחת,	 משפחה	 בעצם	 אנחנו	 	- מזה	 יותר	 אותנו.	 מאגד	 הוא	 וגם	 מיוחד,	

אברהם,	יצחק	ויעקב,	ויש	בינינו	קשר	דם.	אך	אם	נתבונן	במבט	פנימי	נגלה	שהקשר	בין	

יהודי	ליהודי,	הוא	עמוק	עוד	יותר:

"ּכְתִיב: "ֹלא תִּקֹם וְֹלא תִּטֹר ֶאת ּבְנֵי עֶַּמָך", ֵהיְך עֲבִיָדא? ֲהוָה ַמְקָטע קּוּפָד ּוְמַחת 
ַסּכִינָא לִידֹוי, תְַחזֹור וְתְִמֵחי לִיֵדיּה?!". ]מה המעשה? )למה הדבר דומה?( היה חותך בשר, 

וחתכה הסכין את ידו האחת. האם יחזור ויחתוך את ידו השניה?![

)תלמוד ירושלמי, מסכת נדרים פרק ט' הלכה ד'(  

התלמוד	הירושלמי	מלמד	אותנו	כי	לנקום	בחבר	זה	לנקום	בעצמך.	הכעס	המפתה	

אותך	לנקום,	גורם	לך	להסתכל	בזרּות	על	העומד	מולך,	אך	האמת	היא	שאתה	מחובר	

וכמעט	זהה	אליו.	לעולם	לא	תוכלו	להיות	זרים,	תרצה	או	לא.

כל	יהודי	הוא	אבר	בתוך	גוף	אחד	גדול,	וכשם	שלא	יעלה	על	הדעת	שיד	אחת	תזיק	

ותנקום	ביד	השנייה	שפגעה	בה,	כך	לא	יעלה	על	הדעת	שיהודי	יפגע	ביהודי	שפגע	בו.	

יהודים	הם	אחים,	ולא	רק	אחים	אלא	ממש	גוף	אחד	ונשמה	אחת.	כך	מתאר	רבי	שניאור	

זלמן	מלאדי	את	הקשר	של	נשמות	ישראל:

ּכָל  נְִקְראּו  וְלָכֵן  לְכֻּלָנָה,  ֶאָחד  וְָאב  ]מחוברות[  ַמתְִאימֹות  ׁשֶּכֻּלָן  ]וגם[  ּבְׁשַּגַם   ...  "
יִׂשְָרֵאל ַאִחים ַמָּמׁש ִמּצַד ׁשֶֹרש נַפְׁשָם ּבַה' ֶאָחד, ַרק ׁשֶַהּגּופִים ְמֻחּלִָקים".

)ספר התניא פרק ל"ב(

מהו	שורש	הנפש	המאוחד,	וכיצד	מחוברות	הנשמות	זו	לזו?	

נעיין	בדברי	ה'צמח	צדק':

"נְִׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל הֵם קֹוָמה ְׁשלֵָמַה ּבְיַַחד, ְּדהַיְינּו נְִׁשַמת ָאָדם הִָראׁשֹון ֶׁשהִיא ּכְלָלּוָתם 
]אמנם אדם הראשון הוא אביהם של כל בני האדם, אבל בתורת הסוד מבואר שהנשמה שלו כללה בתוכה דווקא 

את נשמות עם ישראל[. ַוהֲגַם ׁשֵֶּיׁש ּבָּה ְרַמ"ח ֵאיבִָרים ְמיָֻחִדים, הֲֵרי הֵם ּכְלּולִים זֶה ִמּזֶה. 

ּוכְמֹו עַל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ּבְגּוף ֶאָחד, ֶׁשהֲגַם ֶׁשהּוא ּבְהִתְַחּלְקּות צִּיּור ֵאיבִָרים - ֹראׁש ְוַרגְלִַים 
וְיַָדִים וְצִּפְָרנַיִם, ִמּכָל ָמקֹום ּכָל ֶאָחד ּכָלּול ִמּזּולָתֹו. ֶׁשּבַּיָד ֵיׁש ַחּיּות ֵמעֵין הֶָרגֶל עַל 
יְֵדי הְַּוִריִדים ֶׁשּנְִמׁשְכּו ּבֹו, וְכֵן ּבְִׁשָאר ּכָל הֵָאיבִָרים. וְכַּנֹוָדע ֶׁשְּמַרּפְִאים ֵאיבָר ֶאָחד עַל 
יְֵדי הֲָקזָה ּבֲַחבֵרֹו, ִמּצַד עֵרּוב הַָּדִמים. ְוהַהִתְּכַּלְלּות הַּזֹאת ּבְֵאיבְֵרי הַּגּוף ּובְַחּיּות הַּנֶפֶׁש 
ֶׁשּבָהֵם, הּוא ֵמֲחַמת ּכְלָלּות הַַחּיּות ׁשֶּכֹולֵל ּכֻּלָם ֶׁשהּוא הֵַּמִאיר ּבַּמֹח ֶׁשּבָֹראׁש, ֶׁשִּמֶּמּנּו 
נִתְּפְָרדּו ּכָל ֶאָחד לְעַצְמֹו ְוהּוא ּכֹולֵל ּכֻּלָם... ַאְך ָאְמנָם לְַאַחר ֶׁשּנִתְַחּלְָקה נְִׁשַמת ָאָדם 
הִָראׁשֹון לְֹׁשָרׁשִים ַרּבִים, וְכָל ֶאָחד נְֶחלָק לַעֲנָפִים ּולְנִיצֹוצֹות ַרּבֹות ּבְגּופֹות ְמיָֻחדֹות, 
הֲֵרי זֶה ּכְִמַׁשל הֵָאיבִָרים ֶׁשּנִפְְרדּו זֶה ִמּזֶה, ְוֹלא יִכְַאב לְהַּיָד ַמּכָה ֶׁשּבֶָרגֶל הַֻּמפְֶרֶדת 
ִמֶּמּנּו וְכַּיֹוצֵא. ָאְמנָם, הַּפֵרּוד הַּזֶה הּוא ַרק ִמּצַד הַּגּוף ֲאבָל הַּנֶפֶׁש ֹלא נִפְְרָדה ּבֱֶאֶמת, 
וְכֻּלָם ַמְתִאימֹות ]מחוברות[. וְכְִמַׁשל הַּיָד ׁשֵֶּיׁש ּבָּה ִמְּוִריֵדי הֶָרגֶל ְוהָעַיִן, וְכֵן ּבֶָרגֶל ִמן 
הַּיָד כּו' וְכַּיֹוצֵא, וְֵיׁש לָּה ּכְֵאב עָצּום ּבְרּוֲחנִּיּוָתּה ִמּכְֵאב הָעַיִן ּכַּנַ"ל ּבַָּמָׁשל. ְולָכֵן ָאַמר 
הֲָאִר"י זַ"ל ּכָל ּפְָרטֵי הַּוִידּויִים ׁשֶָחטָא ֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשהֲֵרי הּוא ּכְֵאב אֹותֹו ֵאיבָר 
ֶׁשּבֹו ֻמְׁשֶרׁשֶת נֶפֶׁש אֹותֹו הִַּיְׂשָרֵאל, ּוַמּגִיעַ הַּכְֵאב ּגַם לֵָאיבָר הָעֶלְיֹון ֶׁשֻּמְׁשָרׁש נֶפֶׁש 
הֲָאִר"י זַ"ל... ְולָכֵן נִצְטַּוֵינּו ּגַם ּכֵן לֱֶאהֹב ּכָל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל, ֶׁשהֲֵרי ּכָל ָאָדם ּכָלּול ִמּכָל 
נְִׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ּכַּנַ"ל ִמן הֵָאיבִָרים, ַוהֲֵרי ִאם ּכֵן ּבֹו ֵיׁש זּולָתֹו ּגַם ּכֵן, וְֹיאהַב זּולָתֹו 

ּכָמֹוהּו וְכֵן הּוא ּכָלּול ּבְזּולָתֹו ּכַּנַ"ל ּבְִקּׁשּור הֵָאיבִָרים".
 )האדמו"ר ה'צמח צדק', רבי מנחם מענדל מליובאוויטש,
 'דרך מצוותיך', מצוות אהבת ישראל(

יכולים	 שהיינו	 אחרות.	 בעיניים	 העולם	 על	 להסתכל	 יכולים	 שהיינו	 לעצמכם	 תארו	

להרכיב	משקפיים,	שמאפשרות	לנו	לראות	לא	את	הגופים	אלא	את	הנשמות.	מה	היינו	

תרגיל פותח

סטיקרים,	 ביותר.	 והמדוברות	 המפורסמות	 מהמצוות	 היא	 ישראל,	 אהבת	 מצוות	

פתגמים	וסיפורים	בנושא	מוכרים	לכולנו.	מצווה	כל	כך	בסיסית	שכבר	כמעט	הפכה	

מלאים	 אחים,	 כולנו	 כך,	 על	 לדבר	 צורך	 כבר	 שאין	 נדמה,	 לעתים	 מאליה.	 למובנת	

באהבה,	ב'סחבק'...

אז	לפני	שנתחיל	ללמוד,	הבה	נפתח	במבדקון:

דרג	מ-	10-1	את	אהבתך/את	רמת	הקשר	שאתה	חש	כלפי	יהודים...

ענה	ברצינות	ובכנות!	הקדש	מספר	שניות	לדמיין	כל	אחד	מהרשומים	מטה,	ורק	אז	

כתוב	את	תשובתך.

מה	ממוצע	ה'אהבת	ישראל'	שלך?

האם	אתה	מרוצה	ממנו?

אילו	תהיות/	תובנות	עלו	לך	בעקבות	התרגיל?

הקב"ה	 להם	 אמר	 "כך	

כלום	 אהוביי,	 בניי	 לישראל:	

מכם?	 שאבקש	 דבר	 חסרתי	

אלא	 מכם?	 מבקש	 אני	 ומה	

זה	 את	 זה	 אוהבים	 שתהיו	

ותהיו	מכבדים	זה	את	זה..."

)תנא	דבי	אליהו	רבה,	פרק	כ"ח(

9 אהבת	ישראל	•	פרק	א	•	למה	לאהוב?8 אהבת	ישראל	•	פרק	א	•	למה	לאהוב?



את	 תביא	 ישראל	 אהבת	

הגאולה	כי	סיבת	הגלות	היא	

אהבת	 ידי	 ועל	 חינם,	 שנאת	

היפך	 חינם	 אהבת	 	- ישראל	

שנאת	חינם	-	תבוא	הגאולה.	

*

משמעותה	 חנם"	 "אהבת	

נראית	 שאין	 לאלו	 גם	 אהבה	

אלו	 גם	 מעלה,	 שום	 בהם	

תורה	 שומרים	 לא	 שהם	

ומצוות	-	"חינם	מן	המצוות".

)הרבי	מליובאוויטש(

ב	ַעל	 ְלָחָמה	ּוְכֵחֶלק	ַהּיֹשֵׁ מִּ ֵחֶלק	ַהּיֵֹרד	בַּ י	כְּ נוסח	על	ידי	דוד	המלך	כשאמר	ללוחמיו	"כִּ

ו	ַיֲחלֹקּו"	)שמואל	א'	ל,כד(. ִלים	ַיְחדָּ ַהכֵּ

גוף	זקוק	לכל	האברים,	וכך	גם	עם	ישראל	זקוק	לכל	נשמה	ולכל	יהודי.	לא	רק	שלכל	

נשמה	יש	תפקיד,	אלא	שמהזווית	שלה,	זהו	התפקיד	הראשי,	כל	עם	ישראל	זקוק	לה,	

ואף	אחד	אחר	לא	יוכל	למלא	את	ייעודה.

מצד	היכולת	לפקד	ולהנהיג,	הראש	והמוח	עומדים	ב"ראש".	מפקדי	הצבא	או	נשמות	

חכמי	ישראל	ו"ראשי	העדה"	עומדים	מעל	כולם.	אבל	אם	בוחנים	את	הגוף	לפי	היכולת	

ללכת	ולנוע,	פתאום	דווקא	הרגליים	מובילות.	מהבחינה	הזו	הרגליים	הם	הראש!

וכך	גם	בנשמות	-	יש	"נשמות	של	כפות	הרגליים",	נשמות	של	יהודים	פשוטים	מאוד.	גם	

ליהודים	אלו	יש	תפקיד	שמיוחד	להם,	ובו	הם	העומדים	בראש	ומעניקים	לכל	שאר	עם	

ישראל.	עם	ישראל	חייב	אותם,	ובלעדיהם	הגוף	כולו	יהיה	חסר.

בגלל	 לא	 מאוחד,	 ישראל	 עם	 ישראל.	 אחדות	 של	 האמיתי	 הבסיס	 היא	 זו	 הסתכלות	

נימוס	או	כבוד	חיצוני,	אלא	מפני	שכל	אחד	זקוק	לשני	באמת.	"מבלי	ימצא	האדם	ראש	

וסוף"	-	כל	אחד	הוא	גם	הראש	וגם	הסוף.

האם	קרה	לך	פעם	שהיית	תלוי	בעזרתו	של	"נחות"	ממך?	האם	קרה	לך	שמישהו	

חשוב	מאוד	היה	זקוק	לעזרתך?	תאר	את	שני	המצבים	ואת	רגשותיך.

	כתוב	5	תכונות/מאפיינים	חיוביים	שלך

	כתוב	5	תכונות	של	מישהו	שאתה	'לא	סובל'

	כתוב	5	תכונות	של	חבר	טוב

	האם	יש	נקודות	דמיון	בין	מה	שאתה	אוהב	בעצמך	לבין	מה	שאתה	אוהב	אצל	חבריך?

)למעמיקים:	האם	יש	דמיון	בינך	לבין	ה'שנוא'	שלך?...(

שמסתובבות	 היהודיות	 הנשמות	 כל	 פני	 על	 שמתפרסת	 גדולה,	 אחת	 נשמה	 רואים?	

שעברו,	 ובדורות	 הזה	 בדור	 פרטית	 נשמה	 וכל	 גדול,	 גוף	 כמו	 שבנויה	 נשמה	 בעולם.	

מהווה	חלק	בגוף	הגדול	הזה.

לא	במקרה	המשילו	את	חיבור	הנשמות	לגוף	האדם,	ולא	למבנה	מאוחד	אחר.	בבניין	

התחתונה.	 לקומה	 להזיק	 מבלי	 העליונה	 הקומה	 את	 להרוס	 אפשר	 לדוגמא,	 דירות	

חלקי	הבניין	התחברו	יחד,	אבל	הם	לא	באמת	קשורים	אחד	לשני.	אך	בגוף	האדם,	כמו	

במבנים	אורגניים	אחרים,	האברים	"כלולים	זה	מזה"	וכל	אבר	כולל	את	חברו	ומושפע	

ממנו.	בכל	האברים	זורם	אותו	הדם,	וכל	אבר	משפיע	מבחינה	פנימית	על	אבר	אחר.	

ולכן	בדרכי	רפואה	מסויימים	)רפלקסולוגיה	למשל(	מרפאים	אזור	אחד	בגוף,	על	ידי	

טיפול	באבר	אחר	לגמרי.	בעצם,	ככל	שנכנס	פנימה	יותר,	נגלה	את	האחדות	והזהות	

שבין	האברים.

וכוללות	אחת	את	השנייה.	אבל	לעומת	האברים	 הנשמות,	כמו	אברי	הגוף,	מחוברות	

שמרגישים	נפרדים,	ובדרך	כלל	אבר	אחד	לא	מרגיש	באופן	ממשי	את	כאבו	של	אבר	

אחר,	הנשמות	נשארות	תמיד	מחוברות.	כל	נשמה	משפיעה	ומקרינה	על	שאר	הנשמות,	

ומי	שבאמת	מרגיש	את	הנשמה	שלו	ירגיש	גם	כן	את	נשמתו	של	האחר.	אצל	האר"י	

הקדוש	לדוגמא,	דבר	זה	קיבל	ביטוי	מיוחד	בכך	שהרגיש	אפילו	את	הצער	והפגם	של	

נשמת	אחד	החוטאים	והתוודה	על	חטאיו.

לפי	ההבנה	הזו,	כשם	שכל	אחד	אוהב	את	עצמו	ורוצה	בטובתו	האישית,	כך	בדיוק	הוא	

צריך	לחוש	לגבי	זולתו.	יהודי	יכול	לחוש	באופן	טבעי	את	הקשר	והחיבור	לנשמתו	של	

חברו.

איך	יתפרש	הפסוק	"ואהבת	לרעך	-	כמוך"	לאור	הנלמד?

של	 והזהות	 האחיד	 השורש	 מבחינת	 אחד	 לגוף	 נמשל	 ישראל	 שעם	 ראינו	 כה	 עד	

הנשמות.	למדנו	איך	להסתכל	לעומק,	ולראות	שאני	והאחר	זה	בעצם	אותו	הדבר.	אך	

ממשל	זה	של	עם	ישראל	כגוף	אחד	גדול	ניתן	ללמוד	דבר	נוסף	וחשוב	עד	מאוד:	כיצד	

ניתן	לחוש	את	הקשר,	גם	כשהנשמות	מובדלות	זו	מזו?	כיצד	אפשר	לשים	לב	לשוני	

ולהבדלים,	ויחד	עם	זאת	להיות	באחדות	ואהבה	גדולה?

דבר	זה	יתבאר	במקור	הבא:

"וְלָכֵן ָאְמרּו ַרּבֹותֵינּו זַ"ל ֱהוֵי ׁשְפַל רּוַח ּבִפְנֵי ּכָל ָאָדם )אבות פרק ד' משנה י'(, לְפִי 
ׁשֶּיֵׁש ּבְכָל ֶאָחד וְֶאָחד ּבְִחינֹות ּוַמְדֵרגֹות ַמה ּׁשֵֶאין ּבֲַחבֵרֹו, וְכֻּלָם צְִריכִין זֶה לָזֶה. 
לֹו.  צִָריְך  וֲַחבֵרֹו  ֵמֲחבֵרֹו,  ׁשֶּגָבַֹּה  וְֶאָחד  ֶאָחד  ּבְכָל  ּוַמעֲלָה  יִתְרֹון  ׁשֶּיֵׁש  וְנְִמצָא 
וְכְִמׁשַל ָהָאָדם ׁשֶהּוא ּבַעַל קֹוָמה ּבְֹראׁש וְַרגְלַיִם, ׁשֶַאף ׁשֶַרגְלַיִם ֵהם סֹוף ַהַּמְדֵרגָה 
יֵׁש  ַאַחת  ּבִבְִחינָה  ֲהֵרי  ָמקֹום  ִמּכָל  ִמֶּמנּו,  ּוְמעֻּלֶה  ָהעֶלְיֹון  הּוא  וְָהֹראׁש  ּולְַמָּטה, 
יִתְרֹון ּוַמעֲלָה לְָהַרגְלַיִם, ׁשֶּצִָריך לְַהּלְֵך ּבֶָהם וְגַם ֵהם ַמעֲִמיֵדי ַהּגוף וְָהֹראׁש. וְגַם 
ּכְׁשֵֶאַרע ּכֹבֶד ּבָֹראׁש, ְמִקיזִין ָּדם ּבַָרגְלַים וְנְִרּפָא ּוְמַקּבֵל ַחּיּותֹו ִמֶּמנּו, וְנְִמצָא ׁשֵֶאין 

ׁשְלֵמּות לְָהֹראׁש ּבִלְּתִי ָהַרגְלַיִם. 

ּכְָך ִהּנֵה ּכָל יִׂשְָרֵאל קֹוָמה ַאַחת ׁשְלֵָמה. וְנְִמצָא ֲאפִּלּו ִמי ׁשְֶּמַחּׁשֵב ּבְַדעְּתֹו ׁשֶהּוא 
וְיְִמצָא ִחָּסרֹון ּבְנַפְׁשֹו  ּבְִחינַת ֹראׁש לְגַּבֵי ֲחבֵרֹו, ֲהֵרי ֵאין לֹו ׁשְלֵמּות ּבְלִי ֲחבֵרֹו, 
ַמה ׁשֲֶחבֵרֹו ַמׁשְלִימֹו. וְעַל יְֵדי זֶה יְִהיֶה ּבֵָטל ּוׁשְפַל רּוח לְגַּבֵי ֲחבֵרֹו, ִמּבְלִי יְִמצָא 

ָהָאָדם ֹראׁש וָסֹוף".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'ליקוטי תורה' פרשת ניצבים, ד"ה "אתם ניצבים"( 

צבא	צריך	את	כל	היחידות,	את	הסיירות	והמטוסים,	כמו	את	הטבחים	והאפסנאים.	בלי	

נעליים	הסיירת	לא	תילחם,	ובלי	לאכול,	גם	אלוף	הפיקוד	לא	יוכל	לתפקד.	עקרון	זה	
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את	 תביא	 ישראל	 אהבת	

הגאולה	כי	סיבת	הגלות	היא	

אהבת	 ידי	 ועל	 חינם,	 שנאת	

היפך	 חינם	 אהבת	 	- ישראל	

שנאת	חינם	-	תבוא	הגאולה.	

*

משמעותה	 חנם"	 "אהבת	

נראית	 שאין	 לאלו	 גם	 אהבה	

אלו	 גם	 מעלה,	 שום	 בהם	

תורה	 שומרים	 לא	 שהם	

ומצוות	-	"חינם	מן	המצוות".

)הרבי	מליובאוויטש(

ב	ַעל	 ְלָחָמה	ּוְכֵחֶלק	ַהּיֹשֵׁ מִּ ֵחֶלק	ַהּיֵֹרד	בַּ י	כְּ נוסח	על	ידי	דוד	המלך	כשאמר	ללוחמיו	"כִּ

ו	ַיֲחלֹקּו"	)שמואל	א'	ל,כד(. ִלים	ַיְחדָּ ַהכֵּ

גוף	זקוק	לכל	האברים,	וכך	גם	עם	ישראל	זקוק	לכל	נשמה	ולכל	יהודי.	לא	רק	שלכל	

נשמה	יש	תפקיד,	אלא	שמהזווית	שלה,	זהו	התפקיד	הראשי,	כל	עם	ישראל	זקוק	לה,	

ואף	אחד	אחר	לא	יוכל	למלא	את	ייעודה.

מצד	היכולת	לפקד	ולהנהיג,	הראש	והמוח	עומדים	ב"ראש".	מפקדי	הצבא	או	נשמות	

חכמי	ישראל	ו"ראשי	העדה"	עומדים	מעל	כולם.	אבל	אם	בוחנים	את	הגוף	לפי	היכולת	

ללכת	ולנוע,	פתאום	דווקא	הרגליים	מובילות.	מהבחינה	הזו	הרגליים	הם	הראש!

וכך	גם	בנשמות	-	יש	"נשמות	של	כפות	הרגליים",	נשמות	של	יהודים	פשוטים	מאוד.	גם	

ליהודים	אלו	יש	תפקיד	שמיוחד	להם,	ובו	הם	העומדים	בראש	ומעניקים	לכל	שאר	עם	

ישראל.	עם	ישראל	חייב	אותם,	ובלעדיהם	הגוף	כולו	יהיה	חסר.

בגלל	 לא	 מאוחד,	 ישראל	 עם	 ישראל.	 אחדות	 של	 האמיתי	 הבסיס	 היא	 זו	 הסתכלות	

נימוס	או	כבוד	חיצוני,	אלא	מפני	שכל	אחד	זקוק	לשני	באמת.	"מבלי	ימצא	האדם	ראש	

וסוף"	-	כל	אחד	הוא	גם	הראש	וגם	הסוף.

האם	קרה	לך	פעם	שהיית	תלוי	בעזרתו	של	"נחות"	ממך?	האם	קרה	לך	שמישהו	

חשוב	מאוד	היה	זקוק	לעזרתך?	תאר	את	שני	המצבים	ואת	רגשותיך.

	כתוב	5	תכונות/מאפיינים	חיוביים	שלך

	כתוב	5	תכונות	של	מישהו	שאתה	'לא	סובל'

	כתוב	5	תכונות	של	חבר	טוב

	האם	יש	נקודות	דמיון	בין	מה	שאתה	אוהב	בעצמך	לבין	מה	שאתה	אוהב	אצל	חבריך?

)למעמיקים:	האם	יש	דמיון	בינך	לבין	ה'שנוא'	שלך?...(

שמסתובבות	 היהודיות	 הנשמות	 כל	 פני	 על	 שמתפרסת	 גדולה,	 אחת	 נשמה	 רואים?	

שעברו,	 ובדורות	 הזה	 בדור	 פרטית	 נשמה	 וכל	 גדול,	 גוף	 כמו	 שבנויה	 נשמה	 בעולם.	

מהווה	חלק	בגוף	הגדול	הזה.

לא	במקרה	המשילו	את	חיבור	הנשמות	לגוף	האדם,	ולא	למבנה	מאוחד	אחר.	בבניין	

התחתונה.	 לקומה	 להזיק	 מבלי	 העליונה	 הקומה	 את	 להרוס	 אפשר	 לדוגמא,	 דירות	

חלקי	הבניין	התחברו	יחד,	אבל	הם	לא	באמת	קשורים	אחד	לשני.	אך	בגוף	האדם,	כמו	

במבנים	אורגניים	אחרים,	האברים	"כלולים	זה	מזה"	וכל	אבר	כולל	את	חברו	ומושפע	

ממנו.	בכל	האברים	זורם	אותו	הדם,	וכל	אבר	משפיע	מבחינה	פנימית	על	אבר	אחר.	

ולכן	בדרכי	רפואה	מסויימים	)רפלקסולוגיה	למשל(	מרפאים	אזור	אחד	בגוף,	על	ידי	

טיפול	באבר	אחר	לגמרי.	בעצם,	ככל	שנכנס	פנימה	יותר,	נגלה	את	האחדות	והזהות	

שבין	האברים.

וכוללות	אחת	את	השנייה.	אבל	לעומת	האברים	 הנשמות,	כמו	אברי	הגוף,	מחוברות	

שמרגישים	נפרדים,	ובדרך	כלל	אבר	אחד	לא	מרגיש	באופן	ממשי	את	כאבו	של	אבר	

אחר,	הנשמות	נשארות	תמיד	מחוברות.	כל	נשמה	משפיעה	ומקרינה	על	שאר	הנשמות,	

ומי	שבאמת	מרגיש	את	הנשמה	שלו	ירגיש	גם	כן	את	נשמתו	של	האחר.	אצל	האר"י	

הקדוש	לדוגמא,	דבר	זה	קיבל	ביטוי	מיוחד	בכך	שהרגיש	אפילו	את	הצער	והפגם	של	

נשמת	אחד	החוטאים	והתוודה	על	חטאיו.

לפי	ההבנה	הזו,	כשם	שכל	אחד	אוהב	את	עצמו	ורוצה	בטובתו	האישית,	כך	בדיוק	הוא	

צריך	לחוש	לגבי	זולתו.	יהודי	יכול	לחוש	באופן	טבעי	את	הקשר	והחיבור	לנשמתו	של	

חברו.

איך	יתפרש	הפסוק	"ואהבת	לרעך	-	כמוך"	לאור	הנלמד?

של	 והזהות	 האחיד	 השורש	 מבחינת	 אחד	 לגוף	 נמשל	 ישראל	 שעם	 ראינו	 כה	 עד	

הנשמות.	למדנו	איך	להסתכל	לעומק,	ולראות	שאני	והאחר	זה	בעצם	אותו	הדבר.	אך	

ממשל	זה	של	עם	ישראל	כגוף	אחד	גדול	ניתן	ללמוד	דבר	נוסף	וחשוב	עד	מאוד:	כיצד	

ניתן	לחוש	את	הקשר,	גם	כשהנשמות	מובדלות	זו	מזו?	כיצד	אפשר	לשים	לב	לשוני	

ולהבדלים,	ויחד	עם	זאת	להיות	באחדות	ואהבה	גדולה?

דבר	זה	יתבאר	במקור	הבא:

"וְלָכֵן ָאְמרּו ַרּבֹותֵינּו זַ"ל ֱהוֵי ׁשְפַל רּוַח ּבִפְנֵי ּכָל ָאָדם )אבות פרק ד' משנה י'(, לְפִי 
ׁשֶּיֵׁש ּבְכָל ֶאָחד וְֶאָחד ּבְִחינֹות ּוַמְדֵרגֹות ַמה ּׁשֵֶאין ּבֲַחבֵרֹו, וְכֻּלָם צְִריכִין זֶה לָזֶה. 
לֹו.  צִָריְך  וֲַחבֵרֹו  ֵמֲחבֵרֹו,  ׁשֶּגָבַֹּה  וְֶאָחד  ֶאָחד  ּבְכָל  ּוַמעֲלָה  יִתְרֹון  ׁשֶּיֵׁש  וְנְִמצָא 
וְכְִמׁשַל ָהָאָדם ׁשֶהּוא ּבַעַל קֹוָמה ּבְֹראׁש וְַרגְלַיִם, ׁשֶַאף ׁשֶַרגְלַיִם ֵהם סֹוף ַהַּמְדֵרגָה 
יֵׁש  ַאַחת  ּבִבְִחינָה  ֲהֵרי  ָמקֹום  ִמּכָל  ִמֶּמנּו,  ּוְמעֻּלֶה  ָהעֶלְיֹון  הּוא  וְָהֹראׁש  ּולְַמָּטה, 
יִתְרֹון ּוַמעֲלָה לְָהַרגְלַיִם, ׁשֶּצִָריך לְַהּלְֵך ּבֶָהם וְגַם ֵהם ַמעֲִמיֵדי ַהּגוף וְָהֹראׁש. וְגַם 
ּכְׁשֵֶאַרע ּכֹבֶד ּבָֹראׁש, ְמִקיזִין ָּדם ּבַָרגְלַים וְנְִרּפָא ּוְמַקּבֵל ַחּיּותֹו ִמֶּמנּו, וְנְִמצָא ׁשֵֶאין 

ׁשְלֵמּות לְָהֹראׁש ּבִלְּתִי ָהַרגְלַיִם. 

ּכְָך ִהּנֵה ּכָל יִׂשְָרֵאל קֹוָמה ַאַחת ׁשְלֵָמה. וְנְִמצָא ֲאפִּלּו ִמי ׁשְֶּמַחּׁשֵב ּבְַדעְּתֹו ׁשֶהּוא 
וְיְִמצָא ִחָּסרֹון ּבְנַפְׁשֹו  ּבְִחינַת ֹראׁש לְגַּבֵי ֲחבֵרֹו, ֲהֵרי ֵאין לֹו ׁשְלֵמּות ּבְלִי ֲחבֵרֹו, 
ַמה ׁשֲֶחבֵרֹו ַמׁשְלִימֹו. וְעַל יְֵדי זֶה יְִהיֶה ּבֵָטל ּוׁשְפַל רּוח לְגַּבֵי ֲחבֵרֹו, ִמּבְלִי יְִמצָא 

ָהָאָדם ֹראׁש וָסֹוף".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'ליקוטי תורה' פרשת ניצבים, ד"ה "אתם ניצבים"( 

צבא	צריך	את	כל	היחידות,	את	הסיירות	והמטוסים,	כמו	את	הטבחים	והאפסנאים.	בלי	

נעליים	הסיירת	לא	תילחם,	ובלי	לאכול,	גם	אלוף	הפיקוד	לא	יוכל	לתפקד.	עקרון	זה	
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משימה שבועית!

1.	קח	מישהו	שאתה	לא	מכיר,	נסה	להכיר	אותו	אישית,	להפוך	להיות	חבר	שלו.	עוד	

	שבוע	תצטרך	לתת	ציון	למידת	מאמציך.	האם	זה	היה	קשה	כמו	שחשבת?

2.	קח	חבר	שלך,	נסה	להתבונן	עליו	כעל	'יהודי',	מעבר	לאישיות	שלו	ולבדיחות	שלו.	

מה	נוסף,	מה	השתנה?

למעמיקים:
עד	כאן	למדנו	על	אהבת	ישראל	כי	הנשמות	של	כולנו	מחוברות,	וכן	על	אהבת	ישראל	

בגלל	המעלות	שיש	לכל	אחד	ואין	אצל	השני	וכולם	צריכים	לקבל	אחד	מהשני.

הרבי	מליובאוויטש	קושר	את	שני	העניינים	האלו	ומעמיק	בהם.	כהקדמה	ללימוד	נתחיל	

בדיון	קצר:

לדיון בכיתה: מה	יותר	'אהבת	ישראל'	-	לאהוב	מישהו	בגלל	שהוא	יהודי,	או	לאהוב	

אותו	בגלל	תכונותיו	ואופיו?

"ּכָל יְהּוִדי נֹוׂשֵא ּבְתֹוכֹו ׁשְּתֵי ַמעֲלֹות ּכְלָלִּיֹות:

א. ַמעֲלֹות ּבֶָהם הּוא ׁשָוֶה לְכָל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל, ֱהיֹות 'וְָאב ֶאָחד לְכֻּלָנָה' ]לכל הנשמות[, 
וִיתֵָרה ִמּזֹו - ִמּצַד )ׁשֶֹרש( ַהּנְׁשָמֹות ּכָל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ֵהם ָּדבָר ֶאָחד.

"ָראׁשֵיכֶם  יִׂשְָרֵאל:  ּבִבְנֵי  ׁשֶּיֶׁשְנָם  ַהַּמְדֵרגֹות  ִחּלּוֵקי  לְפִי  ַהּפְָרִטּיֹות,  ַהַּמעֲלֹות  ב. 
וְגו' ... וְעַד ׁשֹוֵאב ֵמיֶמיָך" )דברים כט, ט-י(, ׁשֶּיֵׁש ּבְכָל ֶאָחד וְֶאָחד ּבְִחינֹות ּוַמְדֵרגֹות 
ַמה ׁשֵֶאין ּבֲַחבֵרֹו. וְגַם סּוג זֶה ׁשֶל ַמעֲלֹות ֵמבִיא לְַאְחּדּות ּבֵין ּכָל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל, 
ֵאין ׁשְלֵמּות  ֶאָחד  ּולְַאף  לָזֶה  זֶה  צְִריכִין  וְָחׁשִים ׁשֶּכֻּלָם  ּכֵיוָן ׁשֶּבְׁשָעָה ׁשֶּיֹוְדעִים 
ּבְלִי ֲחבֵרֹו, ֲהֵרי זֶה ֵמבִיא לְכְָך ׁשֶהּוא יִתְַאֵחד עִם יְהּוִדי ׁשֵנִי, עִם עֹוד יְהּוִדי, וְעַל 
יְֵדי זֶה ָהֶאָחד ַמׁשְלִים ֶאת זּולָתֹו. וְכַּיָדּוע ׁשֶּכָל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל יְַחָּדו יֹוצְִרים "קֹוָמה 

ַאַחת ׁשְלֵָמה".

ּובְכָל סּוג ִמׁשְּתֵי ַמעֲלֹות ֵאּלּו יֵׁש ַמעֲלָה ׁשֵֶאין ּבְזּולָתֹו:

ִמּכְָך  נֹובַעַת  וְִהיא  ֱהיֹות  יֹותֵר,  נַעֲלֵית  ׁשֶָהַאְחּדּות  ִהיא,  ָהִראׁשֹון  ּבָאֹפֶן  ַהַּמעֲלָה 
ׁשֶּכָל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ִמּלְכַּתְִחילָה ִהּנָם ְמצִיאּות ַאַחת. לְעָֻּמתָּה ּבָאֹפֶן ַהּׁשֵנִי, ָהַאְחּדּות 
עָלָיו לְִהתְַאֵחד עִם  ּולְׁשֵם ּכָך  ֵאינֹו ׁשָלַם  ֵמִהתְּבֹונְנּות ׁשֶָהֶאָחד  ַמּגִיעָה ּכְתֹוצָָאה 

ֲחבֵרֹו )ּובְֵמילָא - ּכָל ֶאָחד ֵמֶהם נִׁשְָאר ּבְִמצִיאּות עַצְָמִאית, נִבְָּדל ֵמֵרעֵהּו(.

לְִאיָדְך, יֶׁשְנָה ַמעֲלָה ּבְאֹפֶן ָהַאְחּדּות ַהּׁשֵנִי - ִמּכֵיוָן ׁשֶַאְחּדּות זֹו ַמּגִיעָה ּגַם לְעִנְיָנָיו 
ַהּפְָרִטּיִים ׁשֶל ַהּיְהּוִדי )ַהּפְָרִטים ּבֵָהם הּוא ְמֻחּלָק ֵמֲחבֵרֹו( - ּבְכְָך ׁשֲֶאפִּלּו ּבִפְָרט 
ׁשֶּלֹו ּבֹו הּוא ָחׁש ֶאת ַמעֲלָתֹו ׁשֶּלֹו, יֹוֵדעַ ּוַמְרּגִיׁש הּוא ׁשֶּגַם ּבְזֹאת הּוא ֵאינֹו ׁשָלֵם 

לְֹלא ַהּיְהּוִדי ַהּׁשֵנִי.

ּתַכְלִית ַהּכַּוָנָה ִהיא ׁשֶּתְִהיֶה ִהתְּכַּלְלּות ׁשֶל ׁשְּתֵי ַהַּמעֲלֹות..."
)הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסון, 'לקוטי שיחות' חלק כג עמ' 56(   

כאשר	אנו	פוגשים	יהודי,	עלינו	להביט	בו	לעומק.	כל	כך	עמוק,	עד	שנוכל	לראות	לא	רק	

את	הפנימיות	שלו,	אלא	גם	את	החיצוניות	שלו	במבט	עמוק.	בפנימיות	שלו	נגלה	את	

שורש	הנשמה	-	המקום	בו	שנינו	מהווים	דבר	אחד.	ובחיצוניות	שלו	נגלה	את	המעלה	

המיוחדת	שיש	לו	באישיותו	הפרטית.

על	 מסתכלים	 אם	 חשוב.	 משהו	 מפספס	 שלו,	 הפנימיות	 בגלל	 רק	 יהודי	 שאוהב	 מי	

פנימיות	בלבד,	עלולים	לאבד	את	הקשר	למציאות,	ולחוש	שבתכל'ס,	אין	לאותו	יהודי	

ערך	מיוחד	"אני	מאוד	אוהב	את	נשמתו	אבל	לא	כל	כך	בא	לי	להיות	חבר	שלו".	מצד	

שני,	אם	הקשר	מבוסס	רק	על	כך	שאני	מעריך	את	המעלות	החיצוניות	שלו,	אז	איבדתי	

את	המימד	הנצחי	והאמיתי	של	הנשמה.

אהבת	ישראל	שלימה	נובעת	משילוב	נכון	של	שתי	רמות	ההסתכלות	הללו.

כאבו של הבבא סאלי

"יהודי	קשה	יום	נכנס	פעם	אחת	לרבי	ישראל	אבוחצירא,	ה"בבא	סאלי"	זצוק"ל,	

שעה	 בחדרו	 נשתהה	 הוא	 ועידודו.	 בברכתו	 ולזכות	 צערו	 את	 בפניו	 לתנות	

מספר	 הוא	 היאך	 בחדר	הסמוך	לשמוע	 היושבים	 יכלו	 לדלת	 ומבעד	 ארוכה,	

לצדיק	את	כל	ייסוריו	ומכאוביו.	לבסוף,	בירכו	ה"בבא	סאלי"	ועודדו	עד	שיצא	

שמח	ופניו	מאירות	מתוך	אמונה	שיוושע	בע"ה.

משרתו	של	ה"בבא	סאלי"	נכנס	תיכף	לאחר	יציאתו,	למסור	לו	את	עניינו	של	

המבקש	להיכנס	אחריו.	משנכנס,	ראה	את	ה"בבא	סאלי"	כשראשו	בין	כפות	ידיו	

והוא	גועה	בבכייה.	משהבחין	הצדיק	בכניסתו	של	המשרת,	הגביה	את	ראשו	

ואמר	לו:	"לעיתים	כה	כואב	אני	את	כאב	הזולת,	עד	שאני	מתפלל	שייחתכו	שתי	

ידי	ויהיו	כפרה	למען	יירפא	יהודי	מייסוריו!"

)ספר	'בבא	סאלי'	עמ'	181(

בזמנו	של	בעל	התניא	היתה	

ביניהם	 החסידים	 אהבת	

ובכל	 אחים,	 מאהבת	 גדולה	

שאין	 התניא	 בעל	 אמר	 זאת	

ישראל	 לאהבת	 מגיע	 זה	

שאותה	רצה	הבעש"ט.

)הרבי	הריי"צ(
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משימה שבועית!

1.	קח	מישהו	שאתה	לא	מכיר,	נסה	להכיר	אותו	אישית,	להפוך	להיות	חבר	שלו.	עוד	

	שבוע	תצטרך	לתת	ציון	למידת	מאמציך.	האם	זה	היה	קשה	כמו	שחשבת?

2.	קח	חבר	שלך,	נסה	להתבונן	עליו	כעל	'יהודי',	מעבר	לאישיות	שלו	ולבדיחות	שלו.	

מה	נוסף,	מה	השתנה?

למעמיקים:
עד	כאן	למדנו	על	אהבת	ישראל	כי	הנשמות	של	כולנו	מחוברות,	וכן	על	אהבת	ישראל	

בגלל	המעלות	שיש	לכל	אחד	ואין	אצל	השני	וכולם	צריכים	לקבל	אחד	מהשני.

הרבי	מליובאוויטש	קושר	את	שני	העניינים	האלו	ומעמיק	בהם.	כהקדמה	ללימוד	נתחיל	

בדיון	קצר:

לדיון בכיתה: מה	יותר	'אהבת	ישראל'	-	לאהוב	מישהו	בגלל	שהוא	יהודי,	או	לאהוב	

אותו	בגלל	תכונותיו	ואופיו?

"ּכָל יְהּוִדי נֹוׂשֵא ּבְתֹוכֹו ׁשְּתֵי ַמעֲלֹות ּכְלָלִּיֹות:

א. ַמעֲלֹות ּבֶָהם הּוא ׁשָוֶה לְכָל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל, ֱהיֹות 'וְָאב ֶאָחד לְכֻּלָנָה' ]לכל הנשמות[, 
וִיתֵָרה ִמּזֹו - ִמּצַד )ׁשֶֹרש( ַהּנְׁשָמֹות ּכָל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ֵהם ָּדבָר ֶאָחד.

"ָראׁשֵיכֶם  יִׂשְָרֵאל:  ּבִבְנֵי  ׁשֶּיֶׁשְנָם  ַהַּמְדֵרגֹות  ִחּלּוֵקי  לְפִי  ַהּפְָרִטּיֹות,  ַהַּמעֲלֹות  ב. 
וְגו' ... וְעַד ׁשֹוֵאב ֵמיֶמיָך" )דברים כט, ט-י(, ׁשֶּיֵׁש ּבְכָל ֶאָחד וְֶאָחד ּבְִחינֹות ּוַמְדֵרגֹות 
ַמה ׁשֵֶאין ּבֲַחבֵרֹו. וְגַם סּוג זֶה ׁשֶל ַמעֲלֹות ֵמבִיא לְַאְחּדּות ּבֵין ּכָל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל, 
ֵאין ׁשְלֵמּות  ֶאָחד  ּולְַאף  לָזֶה  זֶה  צְִריכִין  וְָחׁשִים ׁשֶּכֻּלָם  ּכֵיוָן ׁשֶּבְׁשָעָה ׁשֶּיֹוְדעִים 
ּבְלִי ֲחבֵרֹו, ֲהֵרי זֶה ֵמבִיא לְכְָך ׁשֶהּוא יִתְַאֵחד עִם יְהּוִדי ׁשֵנִי, עִם עֹוד יְהּוִדי, וְעַל 
יְֵדי זֶה ָהֶאָחד ַמׁשְלִים ֶאת זּולָתֹו. וְכַּיָדּוע ׁשֶּכָל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל יְַחָּדו יֹוצְִרים "קֹוָמה 

ַאַחת ׁשְלֵָמה".

ּובְכָל סּוג ִמׁשְּתֵי ַמעֲלֹות ֵאּלּו יֵׁש ַמעֲלָה ׁשֵֶאין ּבְזּולָתֹו:

ִמּכְָך  נֹובַעַת  וְִהיא  ֱהיֹות  יֹותֵר,  נַעֲלֵית  ׁשֶָהַאְחּדּות  ִהיא,  ָהִראׁשֹון  ּבָאֹפֶן  ַהַּמעֲלָה 
ׁשֶּכָל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ִמּלְכַּתְִחילָה ִהּנָם ְמצִיאּות ַאַחת. לְעָֻּמתָּה ּבָאֹפֶן ַהּׁשֵנִי, ָהַאְחּדּות 
עָלָיו לְִהתְַאֵחד עִם  ּולְׁשֵם ּכָך  ֵאינֹו ׁשָלַם  ֵמִהתְּבֹונְנּות ׁשֶָהֶאָחד  ַמּגִיעָה ּכְתֹוצָָאה 

ֲחבֵרֹו )ּובְֵמילָא - ּכָל ֶאָחד ֵמֶהם נִׁשְָאר ּבְִמצִיאּות עַצְָמִאית, נִבְָּדל ֵמֵרעֵהּו(.

לְִאיָדְך, יֶׁשְנָה ַמעֲלָה ּבְאֹפֶן ָהַאְחּדּות ַהּׁשֵנִי - ִמּכֵיוָן ׁשֶַאְחּדּות זֹו ַמּגִיעָה ּגַם לְעִנְיָנָיו 
ַהּפְָרִטּיִים ׁשֶל ַהּיְהּוִדי )ַהּפְָרִטים ּבֵָהם הּוא ְמֻחּלָק ֵמֲחבֵרֹו( - ּבְכְָך ׁשֲֶאפִּלּו ּבִפְָרט 
ׁשֶּלֹו ּבֹו הּוא ָחׁש ֶאת ַמעֲלָתֹו ׁשֶּלֹו, יֹוֵדעַ ּוַמְרּגִיׁש הּוא ׁשֶּגַם ּבְזֹאת הּוא ֵאינֹו ׁשָלֵם 

לְֹלא ַהּיְהּוִדי ַהּׁשֵנִי.

ּתַכְלִית ַהּכַּוָנָה ִהיא ׁשֶּתְִהיֶה ִהתְּכַּלְלּות ׁשֶל ׁשְּתֵי ַהַּמעֲלֹות..."
)הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסון, 'לקוטי שיחות' חלק כג עמ' 56(   

כאשר	אנו	פוגשים	יהודי,	עלינו	להביט	בו	לעומק.	כל	כך	עמוק,	עד	שנוכל	לראות	לא	רק	

את	הפנימיות	שלו,	אלא	גם	את	החיצוניות	שלו	במבט	עמוק.	בפנימיות	שלו	נגלה	את	

שורש	הנשמה	-	המקום	בו	שנינו	מהווים	דבר	אחד.	ובחיצוניות	שלו	נגלה	את	המעלה	

המיוחדת	שיש	לו	באישיותו	הפרטית.

על	 מסתכלים	 אם	 חשוב.	 משהו	 מפספס	 שלו,	 הפנימיות	 בגלל	 רק	 יהודי	 שאוהב	 מי	

פנימיות	בלבד,	עלולים	לאבד	את	הקשר	למציאות,	ולחוש	שבתכל'ס,	אין	לאותו	יהודי	

ערך	מיוחד	"אני	מאוד	אוהב	את	נשמתו	אבל	לא	כל	כך	בא	לי	להיות	חבר	שלו".	מצד	

שני,	אם	הקשר	מבוסס	רק	על	כך	שאני	מעריך	את	המעלות	החיצוניות	שלו,	אז	איבדתי	

את	המימד	הנצחי	והאמיתי	של	הנשמה.

אהבת	ישראל	שלימה	נובעת	משילוב	נכון	של	שתי	רמות	ההסתכלות	הללו.

כאבו של הבבא סאלי

"יהודי	קשה	יום	נכנס	פעם	אחת	לרבי	ישראל	אבוחצירא,	ה"בבא	סאלי"	זצוק"ל,	

שעה	 בחדרו	 נשתהה	 הוא	 ועידודו.	 בברכתו	 ולזכות	 צערו	 את	 בפניו	 לתנות	

מספר	 הוא	 היאך	 בחדר	הסמוך	לשמוע	 היושבים	 יכלו	 לדלת	 ומבעד	 ארוכה,	

לצדיק	את	כל	ייסוריו	ומכאוביו.	לבסוף,	בירכו	ה"בבא	סאלי"	ועודדו	עד	שיצא	

שמח	ופניו	מאירות	מתוך	אמונה	שיוושע	בע"ה.

משרתו	של	ה"בבא	סאלי"	נכנס	תיכף	לאחר	יציאתו,	למסור	לו	את	עניינו	של	

המבקש	להיכנס	אחריו.	משנכנס,	ראה	את	ה"בבא	סאלי"	כשראשו	בין	כפות	ידיו	

והוא	גועה	בבכייה.	משהבחין	הצדיק	בכניסתו	של	המשרת,	הגביה	את	ראשו	

ואמר	לו:	"לעיתים	כה	כואב	אני	את	כאב	הזולת,	עד	שאני	מתפלל	שייחתכו	שתי	

ידי	ויהיו	כפרה	למען	יירפא	יהודי	מייסוריו!"

)ספר	'בבא	סאלי'	עמ'	181(

בזמנו	של	בעל	התניא	היתה	

ביניהם	 החסידים	 אהבת	

ובכל	 אחים,	 מאהבת	 גדולה	

שאין	 התניא	 בעל	 אמר	 זאת	

ישראל	 לאהבת	 מגיע	 זה	

שאותה	רצה	הבעש"ט.

)הרבי	הריי"צ(
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לזה".	 זה	 ערבים	 ישראל	 "כל	

שלושה	 יש	 "ערבים"	 למילה	

ַעְרבוּת		 תערובת,	 פירושים:	

ומתיקות.	אצל	כל	יהודי,	צריך	

להיות	היהודי	השני	מתוק;	כל	

יהודי	צריך	להיות	מעורב	עם	

ערב	 הוא	 יהודי	 וכל	 אחרים;	

גם	 לחוש	 ועליו	 שני,	 ליהודי	

את	אחריות	הכלל.	

)רבי	שניאור	זלמן	מלאדי(			

בסידור	בעל	התניא	ובסידורים	רבים	נכתב:

לְֵרֲעָך  וְָאַהְבּתָ  ׁשֶל  ֲעׂשֵה  ִמְצוַת  ָעלַי  ְמַקֵּבל  "ֲהֵרינִי  ַהּתְִפּלָה  קֶֹדם  לֹוַמר  "נָכֹון 
ּכָמֹוָך"." 

"זֹאת אֹוֶמֶרת ֲאׁשֶר ִמְצוַת ַאֲהַבת יִׂשְָרֵאל ִהיא ׁשַַער ַהּכְנִיָסה, ֲאׁשֶר ֶּדֶרְך ּבֹו יָכֹול 
ָהָאָדם לָבֹוא לְִפנֵי ה' ֱאֹלִקים לְִהתְַּפּלֵל, ִּבזְכּותָּה ּתְֻקַּבל ּתְִּפּלַת ַהִּמתְַּפּלֵל". 

)ספר 'היום יום' ב' תמוז(

יכולים	היינו	לשער	כי	בתור	הכנה	לתפילה	נכון	להכריז	על	עקרי	אמונה,	או	על	קבלת	

מצוות	אהבת	ה',	יראת	ה'	או	מצוות	"ובו	תדבק"	-	מצוות	המבטאות	את	העמידה	האישית	

ההוכחה	 כי	 אותנו	 מלמדת	 החסידות	 תורת	 אך	 לתפילה.	 להתכונן	 וכך	 ה',	 מול	 שלי	

ולהגברת	הנשמה	על	הגוף,	היא	מצות	 ה'	 -	להתאחדות	עם	 למוכנות	שלנו	לתפילה	

אהבת	ישראל.

ויש	כאן	ענין	מהותי	נוסף:	לא	להיות	לבד.	כשאדם	מחובר	לכלל	ישראל,	התפילה	שלו	

חורגת	מדרגתו	האישית,	והיא	מתקבלת	יותר	בקלות.

משום	כך	התפילה	מנוסחת	בלשון	רבים,	והצורה	הנכונה	להתפלל	היא	בבית	הכנסת	

ובמניין.	כל	אחד	מאתנו	מתפלל	ומבקש	חכמה,	בריאות	ופרנסה	לא	רק	בשביל	עצמו,	

אפילו	וידוי	על	חטא	אישי,	בלחש	-	כאשר	רק	ה'	שומע	-	נאמר	בלשון	רבים.

גם	הלימוד	והקשר	לתורה	תלוי	מאוד	בחיבור	לזולת.	למרות	שלכאורה	לימוד	התורה	

והפתיחות	 הקרבה	 על	 עומד	 הוא	 גם	 שכליות,	 ליכולות	 שקשור	 אינטליגנטי	 עניין	 הוא	

הנפשית	של	הלומד	לסביבתו.	הבסיס	לקבלת	התורה	היה	מצב	האחדות	ששרר	בעם	

ישראל,	כפירוש	הידוע	על	הפסוק	"ויחן	שם	ישראל	נגד	ההר"	)הר	סיני(	-	"כאיש	אחד	

בלב	אחד"	)שמות	יט,ב	ורש"י	שם(.

הקשר	המיוחד	שבין	התורה	ואהבת	ישראל	מתבאר	בדבריו	של	בעל	'המאור	ושמש':

ּכִי ָהעִָּקר ׁשֶַהּכֹל ּתָלּוי ּבו - הּוא ׁשֶּיְִהיֶה ַאֲהבָה וְַאְחוָה ּבְתֹוְך ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל, ּוכְַמֲאַמר 
ַחזַ"ל )שבת לא,א( ׁשֶּבְִמצְוַת 'וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך' )ויקרא יט, יח( ּתָלּוי ּכָל ַהּתֹוָרה ּכֻּלָה. 
ׁשֶּבִזְָמן ׁשֶּיֵׁש ׁשָלֹום ּבְיִׂשְָרֵאל - ַהּׁשְכִינָה ׁשְרּויָה ּבֵינֵיֶהם, ִמּפְנֵי ׁשֶּכְלָלּות נִׁשְמֹות 
יִׂשְָרֵאל ֵהם ׁשִּׁשִים ִרּבֹוא, וְַהּתֹוָרה ִהיא ׁשִּׁשִים ִרּבֹוא אֹותִּיֹות, ׁשֶּכָל ֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל 
ַהּתֹוָרה  ּכִי  יִׂשְָרֵאל  ּבְתֵבַת  ְמֻרָּמז  וְזֶה  ֵמַהּתֹוָרה.  ַאַחת  ּבְאֹות  הּוא  נִׁשְָמתֹו  ׁשֶֹרש 
ְמַסּיֶֶמת ּבְתֵבַת 'יִׂשְָרֵאל' נֹוָטִריקֹון ]ראשי תיבות[: 'יֵׁש ׁשִּׁשִים ִרּבֹוא אֹותִּיֹות לַּתֹוָרה'. 

לְַקּבֵל  ]מסוגלים[  עֲלּולִים  ֵהם   - וְֵרעּות  וְַאְחוָה  וְַאֲהבָה  ּבֵינֵיֶהם  ׁשָלֹום  ּכְׁשֶּיֵׁש  לָכֵן 
ַהּתֹוָרה, ׁשֶעַל יְֵדי ַהִהתְַחּבְרּות ׁשֶּיֵׁש ּבֵינֵיֶהם - נַעֲׂשֵית ַהּתֹוָרה ׁשְלֵָמה, וְכָל ֶאָחד 
ׁשָם  ׁשֶָחנּו  ַמּתַן ּתֹוָרה  ּבִׁשְעַת  ָאז  וְלָכֵן  ׁשֶּבַּתֹוָרה.  לְׁשְָרׁשֹו  עַצְמֹו  לְַקּׁשֵר  לֹו  נֵָקל 
ּבְלֵב ֶאָחד ּבְַאֲהבָה וְַאְחוָה ּכְמֹו ׁשֶּפֵֵרׁש ַרשִ"י, ִמּפְנֵי זֶה זָכּו לְַקּבָלַת ַהּתֹוָרה ּולְגִּלּוי 

ׁשְכִינָתֹו יִתְּבֵָרְך עֲלֵיֶהם ּפָנִים ּבְפָנִים..."
)רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, 'מאור ושמש', במדבר רמזי שבועות(

התורה	איננה	רק	מידע	חיצוני	שעלינו	ללמוד	ולהפנים,	אלא	היא	מחוברת	לפנימיות	

הנשמה	שלנו.	כפי	שהנשמות	שלנו	חיות,	גם	התורה	היא	דבר	חי,	וככל	שהנשמות	שלנו	

ונוכל	באמת	לקבל	אותה	 יותר,	 לזו,	כך	גם	התורה	תיעשה	שלימה	 זו	 יותר	 מחוברות	

ולהתחבר	אליה.

יחוד",	שרבים	 בנוסח	ה"לשם	 בולט	 רואים	באופן	 אנו	 ישראל	 נקודת	החיבור	לכל	 את	

נוהגים	לומר	לפני	מצוות	שונות	או	בתפילה.	שם	מופיע	כי	איננו	באים	לקיים	את	המצוות	

לבד,	אלא	"בשם	כל	ישראל".	זאת	אומרת	שכל	עבודת	ה'	עוברת	דרך	נתיב	החיבור	

לכלל	ישראל,	ובכל	מצווה	שיהודי	עושה,	הוא	לא	שוכח	את	ההקשר	הרחב	אליו	הוא	

שייך.

2. הפתח לעבודת ה'
"ׁשּוב ַמעֲׂשֶה ּבְנָכְִרי ֶאָחד ׁשֶּבָא לִפְנֵי ׁשַַּמאי, ָאַמר לֹו: ּגַּיְֵרנִי עַל ְמנָת ׁשֶּתְלְַּמֵדנִי 
ּבָא  ׁשֶּבְיָדֹו.  ַהּבִנְיָן  ּבֲַאַמת  ְּדָחפו  ַאַחת.  ֶרגֶל  עַל  עֹוֵמד  ּכְׁשֲֶאנִי  ּכֻּלָּה  ַהּתֹוָרה  ּכָל 
לִפְנֵי ִהּלֵל, ּגַּיְֵריּה. ָאַמר לֹו: ַּדעֲלְָך ָסנֵי לְַחבְָרְך ֹלא ּתַעֲבֵיד ]מה ששנוא עליך, אל תעשה 
לחברך[ - זֹו ִהיא ּכָל ַהּתֹוָרה ּכֻּלָּה, וְִאיָדְך - ּפֵרּוׁשָּה הּוא, זִיל ּגְמֹור ]והשאר - פירוש 

הוא, לך תלמד[.

)תלמוד בבלי, מסכת שבת דף לא ע"א(

הלל	 חושב	 מה	 מחדש.	 פעם	 בכל	 שאלה	 אותה	 את	 מעורר	 הזה,	 המפורסם	 הסיפור	

הזקן?	וכי	זו	באמת	כל	התורה?	את	דברי	רבי	עקיבא,	שאמר	שאהבת	ישראל	היא	"כלל	

גדול	בתורה",	ניתן	להבין,	כי	באמת	היא	כוללת	את	כל	המצוות	שבין	אדם	לחברו.	אבל	

מכאן	ועד	לומר	שהיא	כל	התורה?!

רבי	שניאור	זלמן	מלאדי	עונה	על	כך:

"וְזֶהּו ׁשֶָאַמר ִהּלֵל ַהּזֵָקן עַל ִקּיּום ִמצְוָה זֹו "זֶהּו ּכָל ַהּתֹוָרה ּכֻּלָּה, וְִאיָדְך ּפֵרּוׁשָא 
הּוא כּו'". ּכִי יְסֹוד וְׁשֶֹרש ּכָל ַהּתֹוָרה הּוא לְַהגְִּביַּה ּולְַהֲעלֹות ַהּנֶֶפׁש ַעל ַהגּוף 

ַמעְלָה ַמעְלָה, עַד עִָּקָרא וְׁשְָרׁשָא ְּדכָל עָלְִמין ]עד עיקר ושורש כל העולמות[..." 
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק ל"ב(

עם	 להתחבר	 שנוכל	 וכדי	 בקב"ה.	 ולהידבק	 להתחבר	 זה	 ה',	 עבודת	 כל	 התורה,	 כל	

הקב"ה	עלינו	להתרומם	מעל	עצמנו.	להתעלות	מעל	האופק	הצר	של	עניני	העולם	הזה	

והגוף,	ולהתקרב	לקדושה.	אין	מצווה	שמרוממת	אותנו	מעל	עצמנו,	יותר	ממצות	אהבת	

ישראל.	לאהוב	יהודי	אחר	זה	להתעלות	מעל	השוני	החיצוני	והגוף	המבדיל,	ולהתרכז	

כל	 לקיום	 הדרך	 כי	 כולה",	 התורה	 כל	 היא	 "זו	 כשאמר	 הזקן	 הלל	 כיוון	 לזה	 בנשמה.	

התורה	מתחילה	בנקודה	של	אהבת	ישראל.

נקודה	דומה	עולה	במקור	הבא,	בדבריו	של	בעל	ה'נתיבות	שלום':

"ּבְַמה ּנִתְיֲַחָדה ִמצְוַת "וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך" יֹותֵר ִמּׁשְַאר ַהִּמצְוֹות, ׁשִֶהיא ּכְלָל 
ּגָדֹול ּבַּתֹוָרה? ָאכֵן ַמׁשְָמעּות ַהְּדבִָרים ׁשִֶהיא ּכְלָל ּגָדֹול לְַהּגִיע ּבְֶאְמצָעּותֹו לְכָל 
ַהּתֹוָרה ּכֻּלָּה. וְהּוא עַל ּפִי ַמֲאַמר הבעש"ט ַהָּקדֹוׁש עַל ַהּפָסּוק "ָאנֹכִי עֵֹמד ּבֵין 
וְָהֱאנֹכִּיּות עֹוֶמֶדת ּבֵין ה'  וְיֵׁשּות,  ֱאנֹכִּיּות  ָהָאָדם ׁשֶּיֵׁש ּבֹו  ה' ּובֵינֵיכֶם". ׁשֶֶּטבַע 
ּובֵינֵיכֶם, ׁשִֶהיא ְמִחיצָה ַהַּמפְֶסֶקת ּבֵין יְהּוִדי לַה' יִתְּבַָרְך. וְנְִמצָא ּכִי ַהֶּדֶרך לְַהּגִיעַ 
לְכָל ַהּתֹוָרה ִהיא עַל יְֵדי ּבִּטּול ָהֱאנֹכִּיּות ָהעֹוֶמֶדת ּבֵין ה' ּובֵינֵיכֶם. וְיֵׁש ּבָזֶה ּכַָּמה 
ַמְדֵרגֹות זֹו לְַמעְלָה ִמּזֹו, ּתְִחּלָתֹו ּבִ"וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך", ּוִמֶמּנּו ְמַטּפֵס וְעֹולֶה 
עַד ׁשֶַּמּגִיעַ לִ"וְָאַהבְּתָ ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך ּבְכָל לְבָבְָך ּובְכָל נַפְׁשְָך ּובְכָל ְמאֶֹדָך", ׁשִֶהיא 
ַהַּמְדֵרגָה ַהּגְבֹוָהה ִמּכֻּלָם. ּוכְַמֲאַמר צִַּדיִקים ׁשֶַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל ִהיא ְסגֻּלָה לְַאֲהבַת 

ה'..."
)רבי שלום נח  ברזובסקי, האדמו"ר מסלונים, 'נתיבות שלום', ויקרא דף קפח( 

מצוות	אהבת	ישראל,	במובנה	האמיתית,	מחוללת	מהפכה	בנפש	האדם.	במקום	להיות	

באהבה	 עצמו	 את	 להם	 ולהעניק	 באחרים,	 להתרכז	 האדם	 מצווה	 בגאוותו,	 מרוכז	

ובשמחה.	רק	כאשר	האדם	פונה	לזולתו	ויוצא	מעצמו,	הוא	יכול	גם	לפנות	אל	ה'	באמת	

ולעבוד	אותו.	חסידים	אמרו	שאם	אדם	רוצה	למדוד	האם	הוא	השתנה	והתקרב	יותר	

לה',	עליו	לבחון	עד	כמה	השתפרה	אהבת	ישראל	שלו.	המבט	על	הזולת	מלמד	יותר	

מכל	את	המקום	הנפשי	שבו	אדם	נתון.	אהבת	ישראל	היא	הציר	עליו	נעה	עבודת	ה'	

והיא	המדד	שלה.

משום	כך,	בנקודות	רבות	וחשובות	במסגרת	עבודת	ה'	אנו	יכולים	לפגוש	את	הדגש	על	

האהבה	לזולת.	נתבונן	בכמה	מהם:

15 אהבת	ישראל	•	פרק	א	•	למה	לאהוב?14 אהבת	ישראל	•	פרק	א	•	למה	לאהוב?



לזה".	 זה	 ערבים	 ישראל	 "כל	

שלושה	 יש	 "ערבים"	 למילה	

ַעְרבוּת		 תערובת,	 פירושים:	

ומתיקות.	אצל	כל	יהודי,	צריך	

להיות	היהודי	השני	מתוק;	כל	

יהודי	צריך	להיות	מעורב	עם	

ערב	 הוא	 יהודי	 וכל	 אחרים;	

גם	 לחוש	 ועליו	 שני,	 ליהודי	

את	אחריות	הכלל.	

)רבי	שניאור	זלמן	מלאדי(			

בסידור	בעל	התניא	ובסידורים	רבים	נכתב:

לְֵרֲעָך  וְָאַהְבּתָ  ׁשֶל  ֲעׂשֵה  ִמְצוַת  ָעלַי  ְמַקֵּבל  "ֲהֵרינִי  ַהּתְִפּלָה  קֶֹדם  לֹוַמר  "נָכֹון 
ּכָמֹוָך"." 

"זֹאת אֹוֶמֶרת ֲאׁשֶר ִמְצוַת ַאֲהַבת יִׂשְָרֵאל ִהיא ׁשַַער ַהּכְנִיָסה, ֲאׁשֶר ֶּדֶרְך ּבֹו יָכֹול 
ָהָאָדם לָבֹוא לְִפנֵי ה' ֱאֹלִקים לְִהתְַּפּלֵל, ִּבזְכּותָּה ּתְֻקַּבל ּתְִּפּלַת ַהִּמתְַּפּלֵל". 

)ספר 'היום יום' ב' תמוז(

יכולים	היינו	לשער	כי	בתור	הכנה	לתפילה	נכון	להכריז	על	עקרי	אמונה,	או	על	קבלת	

מצוות	אהבת	ה',	יראת	ה'	או	מצוות	"ובו	תדבק"	-	מצוות	המבטאות	את	העמידה	האישית	

ההוכחה	 כי	 אותנו	 מלמדת	 החסידות	 תורת	 אך	 לתפילה.	 להתכונן	 וכך	 ה',	 מול	 שלי	

ולהגברת	הנשמה	על	הגוף,	היא	מצות	 ה'	 -	להתאחדות	עם	 למוכנות	שלנו	לתפילה	

אהבת	ישראל.

ויש	כאן	ענין	מהותי	נוסף:	לא	להיות	לבד.	כשאדם	מחובר	לכלל	ישראל,	התפילה	שלו	

חורגת	מדרגתו	האישית,	והיא	מתקבלת	יותר	בקלות.

משום	כך	התפילה	מנוסחת	בלשון	רבים,	והצורה	הנכונה	להתפלל	היא	בבית	הכנסת	

ובמניין.	כל	אחד	מאתנו	מתפלל	ומבקש	חכמה,	בריאות	ופרנסה	לא	רק	בשביל	עצמו,	

אפילו	וידוי	על	חטא	אישי,	בלחש	-	כאשר	רק	ה'	שומע	-	נאמר	בלשון	רבים.

גם	הלימוד	והקשר	לתורה	תלוי	מאוד	בחיבור	לזולת.	למרות	שלכאורה	לימוד	התורה	

והפתיחות	 הקרבה	 על	 עומד	 הוא	 גם	 שכליות,	 ליכולות	 שקשור	 אינטליגנטי	 עניין	 הוא	

הנפשית	של	הלומד	לסביבתו.	הבסיס	לקבלת	התורה	היה	מצב	האחדות	ששרר	בעם	

ישראל,	כפירוש	הידוע	על	הפסוק	"ויחן	שם	ישראל	נגד	ההר"	)הר	סיני(	-	"כאיש	אחד	

בלב	אחד"	)שמות	יט,ב	ורש"י	שם(.

הקשר	המיוחד	שבין	התורה	ואהבת	ישראל	מתבאר	בדבריו	של	בעל	'המאור	ושמש':

ּכִי ָהעִָּקר ׁשֶַהּכֹל ּתָלּוי ּבו - הּוא ׁשֶּיְִהיֶה ַאֲהבָה וְַאְחוָה ּבְתֹוְך ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל, ּוכְַמֲאַמר 
ַחזַ"ל )שבת לא,א( ׁשֶּבְִמצְוַת 'וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך' )ויקרא יט, יח( ּתָלּוי ּכָל ַהּתֹוָרה ּכֻּלָה. 
ׁשֶּבִזְָמן ׁשֶּיֵׁש ׁשָלֹום ּבְיִׂשְָרֵאל - ַהּׁשְכִינָה ׁשְרּויָה ּבֵינֵיֶהם, ִמּפְנֵי ׁשֶּכְלָלּות נִׁשְמֹות 
יִׂשְָרֵאל ֵהם ׁשִּׁשִים ִרּבֹוא, וְַהּתֹוָרה ִהיא ׁשִּׁשִים ִרּבֹוא אֹותִּיֹות, ׁשֶּכָל ֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל 
ַהּתֹוָרה  ּכִי  יִׂשְָרֵאל  ּבְתֵבַת  ְמֻרָּמז  וְזֶה  ֵמַהּתֹוָרה.  ַאַחת  ּבְאֹות  הּוא  נִׁשְָמתֹו  ׁשֶֹרש 
ְמַסּיֶֶמת ּבְתֵבַת 'יִׂשְָרֵאל' נֹוָטִריקֹון ]ראשי תיבות[: 'יֵׁש ׁשִּׁשִים ִרּבֹוא אֹותִּיֹות לַּתֹוָרה'. 

לְַקּבֵל  ]מסוגלים[  עֲלּולִים  ֵהם   - וְֵרעּות  וְַאְחוָה  וְַאֲהבָה  ּבֵינֵיֶהם  ׁשָלֹום  ּכְׁשֶּיֵׁש  לָכֵן 
ַהּתֹוָרה, ׁשֶעַל יְֵדי ַהִהתְַחּבְרּות ׁשֶּיֵׁש ּבֵינֵיֶהם - נַעֲׂשֵית ַהּתֹוָרה ׁשְלֵָמה, וְכָל ֶאָחד 
ׁשָם  ׁשֶָחנּו  ַמּתַן ּתֹוָרה  ּבִׁשְעַת  ָאז  וְלָכֵן  ׁשֶּבַּתֹוָרה.  לְׁשְָרׁשֹו  עַצְמֹו  לְַקּׁשֵר  לֹו  נֵָקל 
ּבְלֵב ֶאָחד ּבְַאֲהבָה וְַאְחוָה ּכְמֹו ׁשֶּפֵֵרׁש ַרשִ"י, ִמּפְנֵי זֶה זָכּו לְַקּבָלַת ַהּתֹוָרה ּולְגִּלּוי 

ׁשְכִינָתֹו יִתְּבֵָרְך עֲלֵיֶהם ּפָנִים ּבְפָנִים..."
)רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין, 'מאור ושמש', במדבר רמזי שבועות(

התורה	איננה	רק	מידע	חיצוני	שעלינו	ללמוד	ולהפנים,	אלא	היא	מחוברת	לפנימיות	

הנשמה	שלנו.	כפי	שהנשמות	שלנו	חיות,	גם	התורה	היא	דבר	חי,	וככל	שהנשמות	שלנו	

ונוכל	באמת	לקבל	אותה	 יותר,	 לזו,	כך	גם	התורה	תיעשה	שלימה	 זו	 יותר	 מחוברות	

ולהתחבר	אליה.

יחוד",	שרבים	 בנוסח	ה"לשם	 בולט	 רואים	באופן	 אנו	 ישראל	 נקודת	החיבור	לכל	 את	

נוהגים	לומר	לפני	מצוות	שונות	או	בתפילה.	שם	מופיע	כי	איננו	באים	לקיים	את	המצוות	

לבד,	אלא	"בשם	כל	ישראל".	זאת	אומרת	שכל	עבודת	ה'	עוברת	דרך	נתיב	החיבור	

לכלל	ישראל,	ובכל	מצווה	שיהודי	עושה,	הוא	לא	שוכח	את	ההקשר	הרחב	אליו	הוא	

שייך.

2. הפתח לעבודת ה'
"ׁשּוב ַמעֲׂשֶה ּבְנָכְִרי ֶאָחד ׁשֶּבָא לִפְנֵי ׁשַַּמאי, ָאַמר לֹו: ּגַּיְֵרנִי עַל ְמנָת ׁשֶּתְלְַּמֵדנִי 
ּבָא  ׁשֶּבְיָדֹו.  ַהּבִנְיָן  ּבֲַאַמת  ְּדָחפו  ַאַחת.  ֶרגֶל  עַל  עֹוֵמד  ּכְׁשֲֶאנִי  ּכֻּלָּה  ַהּתֹוָרה  ּכָל 
לִפְנֵי ִהּלֵל, ּגַּיְֵריּה. ָאַמר לֹו: ַּדעֲלְָך ָסנֵי לְַחבְָרְך ֹלא ּתַעֲבֵיד ]מה ששנוא עליך, אל תעשה 
לחברך[ - זֹו ִהיא ּכָל ַהּתֹוָרה ּכֻּלָּה, וְִאיָדְך - ּפֵרּוׁשָּה הּוא, זִיל ּגְמֹור ]והשאר - פירוש 

הוא, לך תלמד[.

)תלמוד בבלי, מסכת שבת דף לא ע"א(

הלל	 חושב	 מה	 מחדש.	 פעם	 בכל	 שאלה	 אותה	 את	 מעורר	 הזה,	 המפורסם	 הסיפור	

הזקן?	וכי	זו	באמת	כל	התורה?	את	דברי	רבי	עקיבא,	שאמר	שאהבת	ישראל	היא	"כלל	

גדול	בתורה",	ניתן	להבין,	כי	באמת	היא	כוללת	את	כל	המצוות	שבין	אדם	לחברו.	אבל	

מכאן	ועד	לומר	שהיא	כל	התורה?!

רבי	שניאור	זלמן	מלאדי	עונה	על	כך:

"וְזֶהּו ׁשֶָאַמר ִהּלֵל ַהּזֵָקן עַל ִקּיּום ִמצְוָה זֹו "זֶהּו ּכָל ַהּתֹוָרה ּכֻּלָּה, וְִאיָדְך ּפֵרּוׁשָא 
הּוא כּו'". ּכִי יְסֹוד וְׁשֶֹרש ּכָל ַהּתֹוָרה הּוא לְַהגְִּביַּה ּולְַהֲעלֹות ַהּנֶֶפׁש ַעל ַהגּוף 

ַמעְלָה ַמעְלָה, עַד עִָּקָרא וְׁשְָרׁשָא ְּדכָל עָלְִמין ]עד עיקר ושורש כל העולמות[..." 
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, ליקוטי אמרים פרק ל"ב(

עם	 להתחבר	 שנוכל	 וכדי	 בקב"ה.	 ולהידבק	 להתחבר	 זה	 ה',	 עבודת	 כל	 התורה,	 כל	

הקב"ה	עלינו	להתרומם	מעל	עצמנו.	להתעלות	מעל	האופק	הצר	של	עניני	העולם	הזה	

והגוף,	ולהתקרב	לקדושה.	אין	מצווה	שמרוממת	אותנו	מעל	עצמנו,	יותר	ממצות	אהבת	

ישראל.	לאהוב	יהודי	אחר	זה	להתעלות	מעל	השוני	החיצוני	והגוף	המבדיל,	ולהתרכז	

כל	 לקיום	 הדרך	 כי	 כולה",	 התורה	 כל	 היא	 "זו	 כשאמר	 הזקן	 הלל	 כיוון	 לזה	 בנשמה.	

התורה	מתחילה	בנקודה	של	אהבת	ישראל.

נקודה	דומה	עולה	במקור	הבא,	בדבריו	של	בעל	ה'נתיבות	שלום':

"ּבְַמה ּנִתְיֲַחָדה ִמצְוַת "וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך" יֹותֵר ִמּׁשְַאר ַהִּמצְוֹות, ׁשִֶהיא ּכְלָל 
ּגָדֹול ּבַּתֹוָרה? ָאכֵן ַמׁשְָמעּות ַהְּדבִָרים ׁשִֶהיא ּכְלָל ּגָדֹול לְַהּגִיע ּבְֶאְמצָעּותֹו לְכָל 
ַהּתֹוָרה ּכֻּלָּה. וְהּוא עַל ּפִי ַמֲאַמר הבעש"ט ַהָּקדֹוׁש עַל ַהּפָסּוק "ָאנֹכִי עֵֹמד ּבֵין 
וְָהֱאנֹכִּיּות עֹוֶמֶדת ּבֵין ה'  וְיֵׁשּות,  ֱאנֹכִּיּות  ָהָאָדם ׁשֶּיֵׁש ּבֹו  ה' ּובֵינֵיכֶם". ׁשֶֶּטבַע 
ּובֵינֵיכֶם, ׁשִֶהיא ְמִחיצָה ַהַּמפְֶסֶקת ּבֵין יְהּוִדי לַה' יִתְּבַָרְך. וְנְִמצָא ּכִי ַהֶּדֶרך לְַהּגִיעַ 
לְכָל ַהּתֹוָרה ִהיא עַל יְֵדי ּבִּטּול ָהֱאנֹכִּיּות ָהעֹוֶמֶדת ּבֵין ה' ּובֵינֵיכֶם. וְיֵׁש ּבָזֶה ּכַָּמה 
ַמְדֵרגֹות זֹו לְַמעְלָה ִמּזֹו, ּתְִחּלָתֹו ּבִ"וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך", ּוִמֶמּנּו ְמַטּפֵס וְעֹולֶה 
עַד ׁשֶַּמּגִיעַ לִ"וְָאַהבְּתָ ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך ּבְכָל לְבָבְָך ּובְכָל נַפְׁשְָך ּובְכָל ְמאֶֹדָך", ׁשִֶהיא 
ַהַּמְדֵרגָה ַהּגְבֹוָהה ִמּכֻּלָם. ּוכְַמֲאַמר צִַּדיִקים ׁשֶַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל ִהיא ְסגֻּלָה לְַאֲהבַת 

ה'..."
)רבי שלום נח  ברזובסקי, האדמו"ר מסלונים, 'נתיבות שלום', ויקרא דף קפח( 

מצוות	אהבת	ישראל,	במובנה	האמיתית,	מחוללת	מהפכה	בנפש	האדם.	במקום	להיות	

באהבה	 עצמו	 את	 להם	 ולהעניק	 באחרים,	 להתרכז	 האדם	 מצווה	 בגאוותו,	 מרוכז	

ובשמחה.	רק	כאשר	האדם	פונה	לזולתו	ויוצא	מעצמו,	הוא	יכול	גם	לפנות	אל	ה'	באמת	

ולעבוד	אותו.	חסידים	אמרו	שאם	אדם	רוצה	למדוד	האם	הוא	השתנה	והתקרב	יותר	

לה',	עליו	לבחון	עד	כמה	השתפרה	אהבת	ישראל	שלו.	המבט	על	הזולת	מלמד	יותר	

מכל	את	המקום	הנפשי	שבו	אדם	נתון.	אהבת	ישראל	היא	הציר	עליו	נעה	עבודת	ה'	

והיא	המדד	שלה.

משום	כך,	בנקודות	רבות	וחשובות	במסגרת	עבודת	ה'	אנו	יכולים	לפגוש	את	הדגש	על	

האהבה	לזולת.	נתבונן	בכמה	מהם:
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למעמיקים:
 3. מה שהאהוב אוהב - 

הקשר של אהבת ה' ואהבת ישראל
במקורות	 לה'.	 יהודי	 של	 לקשר	 הבוחן	 ואבן	 הבסיס	 היא	 ישראל	 אהבת	 שלמדנו	 כפי	

נפתח	 ישראל.	 ואהבת	 ה'	 אהבת	 של	 והתלות	 הקשר	 בעניין	 נוסף	 בפן	 נעמיק	 הבאים	

בסיפור:

"ּפַעַם ָהיְתָה ִהתְוַעֲדּות ֲחִסיִדית וְַאְדמֹו"ר ָהֶאְמצָעִי ]האדמו"ר השני בשושלת חב"ד, בנו 
של רבי שניאור זלמן מלאדי[ ָהיָה נֹוכֵַח ּבִַהתְוַעֲדּות ַהִהיא, וְִדּבְרּו ּבְעִנְיַן ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל. 

השי"ת  'יְזַּכֵנִי  וְִהתְּבֵָרְך:  ּבְיָדֹו  ַהּכֹוס  ֶאת  ַהֲחִסיִדים  ַאַחד  לַָקח  ַהְּדבִָרים  ּבְתֹוך 
ׁשֶּתְִהיֶה לִי ַאֲהבַת ה' ֲאִמּתִית', ּכַעֲבֹור ֵאיזֶה זְָמן לַָקח כ"ק ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמצָעִי ֶאת 
ַהּכֹוס ּבְיָדֹו וְָאַמר: 'יְזַּכֵנִי השי"ת ּבְַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל ֲאִמּתִית'. ַהֲחִסיִדים ׁשֶָהיּו ּבְאֹותֹו 
ַמעֲָמד ִהתְוַּכְחּו ּבֵינֵיֶהם. ֵאּלּו אֹוְמִרים ּכִי ַמעֲלַת ַאֲהבַת ַהּׁשֵם ּגְבֹוָהה ּבְעֵין עֲרֹוְך 
עַל ַמעֲלַת ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל, וְֵאּלּו אֹוְמִרים ּכִי ּגְבֹוָהה ַמעֲלַת ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל ּגַם עַל 
ִמצְוַת ַאֲהבַת ַהּׁשֵם. וְכַָּמה ׁשָבּועֹות ָהיּו נְבֹוכִים ּבָזֶה, עַד ׁשֶֶהְחלִיטּו לִׁשְאֹל ֵמכ"ק 

ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ]רבי שניאור זלמן מלאדי[.

דיון בכיתה:	נסו	לנהל	בעצמכם	את	הויכוח	של	החסידים.	מי	מכם	חושב	שאהבת	ה'	

גדולה	יותר,	ומדוע?	ומי	חושב	שדווקא	אהבת	ישראל	חשובה	יותר?

ַאֲהבַת  ַהּזֵָקן:  ַאְדמֹו"ר  כ"ק  ֶאת  ׁשֲָאלּו  ָהְראּויָה  ּובִַהזְַדְּמנּות  נְכֹונָה  ֲהכָנָה  ַאֲחֵרי 
וְַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל ֵהן ׁשְּתֵי ִמצְוֹות, וְעִם ֱהיֹותָן שְּתֵיֶהן ּבְעִנְיַן וְחּוׁש ָהַאֲהבָה,  ַהּׁשֵם 
ֲאבָל עִם זֶה ֲהֵרי עִנְיָנָן ׁשֹונֶה זֶה ִמּזֶה. וְׁשֹוֲאלִים ֵהם, ֵאיזֹו עֲבֹוָדה ִהיא נַעֲלֵית יֹותֵר 

- ִאם ַאֲהבַת ַהּׁשֵם אֹו ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל?

ּכַּנֹוָדע, ָהיָה כ"ק ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן עֹונֶה ּבְִקצָָרה וְקֹול נִּגּון. וַּיַעַן: ַאֲהבַת ַהּׁשֵם וְַאֲהבַת 
ִמּיִׂשְָרֵאל,  ֶאָחד  ּכָל  ׁשֶל  וְנַפְׁשֹו  רּוחֹו  ּבְנִׁשְָמתֹו,  ֲחקּוקֹות  ּכְַאַחת  שְּתֵיֶהן  יִׂשְָרֵאל 
ּוִמְקָרא ָמלֵא ִדּבֵר ַהּכָתּוב "ָאַהבְּתִי ֶאתְכֶם ָאַמר ה'" ֲהֵרי ׁשֶּגְדֹולָה ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל, 

ׁשֶאֹוֵהב ַמה ּׁשֶָהָאַהּוב אֹוֵהב". 
)אגרות הרבי הריי"צ, חלק ג' עמ' תכ"ד(

האדמו"ר	הזקן	ענה	לחסידים	תשובה,	הכוללת	בתוכה	שתי	נקודות	חשובות.	ראשית,	

קשור	 יהודי	 כל	 יהודי.	 של	 בנשמתו	 הטבועות	 תכונות	 הם	 ישראל	 ואהבת	 ה'	 אהבת	

בפנימיותו	ליהודי	אחר,	והקשר	הזה	כבר	חי	ופועם	בתוכו.	אך	איזו	מבין	שתי	תכונות	אלו	

גדולה	ויקרה	יותר?

זאת	 אוהב".	 שהאהוב	 מה	 "אוהב	 כי	 גדולה	 ישראל	 שאהבת	 האדמו"ר	 עונה	 כך	 על	

יותר	כי	היא	מצביעה	על	 אומרת,	שאהבת	ישראל	נובעת	מתוך	אהבת	ה',	והיא	יקרה	

גודל	האהבה	לה'.

אם	אני	אוהב	מישהו,	אני	אעריך	ואכבד	את	מה	שיקר	בעיניו.	ואם	אני	מאוד	אוהב	אותו,	

אני	גם	אתחיל	לחשוב	קצת	כמוהו	ולהסתכל	על	העולם	במבט	דומה	לשלו.	אברהם	

אבינו	נקרא	"אברהם	אוהבי"	)ישעיהו	מא,ח(.	הוא	היה	מלא	באהבת	ה'	ועבד	כל	ימיו	כדי	

שאנשים	אחרים	יאהבו	את	ה'.	ובגלל	שהיה	מלא	באהבה	לה',	הייתה	בו	אהבה	ודאגה	

גדולה,	גם	לכל	הסובבים	אותו.

יהודי	הוא	הדבר	האהוב	ביותר	על	הקב"ה,	עד	כדי	כך	שהבעל	שם	טוב	אמר	פעם:	"כל 

מזה!"	 ובמדה מרובה  זקנותם,  להוריו לעת  יחיד שנולד  בן  כמו  יקר להקב"ה,  יהודי 

)ראה	לקוטי	שיחות	ח"ג	עמ'	982(.	הבעש"ט	השתמש	במשל	המחודד	ביותר,	כדי	שנבין	עד	כמה	

גדולה	אהבת	ה'	לכל	יהודי,	ועד	כמה	גם	אנחנו	צריכים	לאהוב	באותה	מידה	כל	יהודי.

רבי	אלימלך	מליז'נסק	מבאר	נקודה	זו	בספרו	הקדוש	'נועם	אלימלך':

"ּכִי ַהַּטעַם לְַמה ּׁשֶָאנּו אֹוְמִרים קֶֹדם ּכָל עֲבֹוָדתֵנּו ּותְפִּלָתֵנּו "לְׁשֵם יִחּוד כו' ּבְׁשֵם 
יֱֶחָטא"  וְֹלא  ּטֹוב  יַעֲׂשֶה  ֲאׁשֶר  ּבָָאֶרץ  צִַּדיק  ׁשֶ"ֵאין  ֱהיֹות  וְַהּכַּוָנָה  יִׂשְָרֵאל",  ּכָל 
)קהלת ז, כ(, וְִאם ּכֵן ָהֵאיְך יָכֹול לַעֲׂשֹות ֵאיזֶה ְּדבַר ְקֻדּׁשָה ּבְֵאיבֵָרינּו, ּכֵיוָן ׁשֶּנָעֲׂשָה 

ּבֶָהם ֵאיזֶה עֲבֵָרה ָחלִילָה וְנִפְּגַם אֹותֹו ָהֵאיבָר? וְֵאיְך יָכֹול לְַהׁשְרֹות עָלָיו ְקֻדּׁשַת 
ָהעֻבְָּדא ]המעשה[ ַהִהיא? 

עֹולָם  יֵׁש  ּכִי  יִׂשְָרֵאל,  ּכְלָלּות  עִם  עַצְמֹו  ּׁשֶּכֹולֵל  ּבְַמה  הּוא  לָזֶה  ׁשֶַהּתִּקּון  ַאְך 
ַהּנְִקָרא 'ּכָל יִׂשְָרֵאל' וְָהעֹולָם ַההּוא ׁשָלֵם ּבְלִי ׁשּום ּפְגָם, ּכִי ַהּכְלָלּות יִׂשְָרֵאל ֵהם 
ַהּצִַּדיִקים ּכְמֹו ׁשֶּנֱֶאַמר )ישעיה ס, כא( "וְעֵַּמְך ּכֻּלָם צִַּדיִקים". וְִאם ּכֵן ַאף ׁשֶַהּפְָרִטים 
חֹוְטִאים לִפְעִָמים, ֲאבָל ַהּכְלָלּות ֵהם ּתִָמיד ַקּיִָמים ּבְִקֻדּשָתָם וְֵאין ׂשָָטן וְֵאין ּפֶגַע 
ם ְמַקּׁשֵר עַצְמֹו ׁשָם ּבִַהתְּכַּלְלּות  ַרע ּבֶָהם... וְׁשָם ֵאין ׁשְלִיָטה לֵַחְטא ּכְלָל, וְָהָאַדָ
ַהִהיא, וְָאז אֹותֹו ָהֵאיבָר נְִקשָר ּבַּכְלָלּות וְנִתְָקן ּבְִקֻדּׁשָה עֶלְיֹונָה, וְָאז יָכֹול לַעֲׂשות 

ַהִּמצְוָה אֹו ָהעֻבְָּדא ַההּוא".
)רבי אלימלך מליז'נסק, 'נועם אלימלך' פרשת דברים(

אם	אני	לבדי,	פגמיי	האישיים	בולטים,	אך	בכללות	עם	ישראל	אין	פגם.	"כולך	יפה	רעיתי	

ולכן,	בבואנו	 ומושלם.	 יפה	 ישראל	תמיד	 ד,ז(.	כללות	עם	 )שיר	השירים	 אין	בך"	 ומום	

לקיים	מצוות	כדאי	לנו	למקם	את	עצמנו	יחד	עם	כולם.

כשסופרים יהלומים

שכמה	 כדי	 דולרים	 לחלק	 ראשון	 יום	 מדי	 נוהג	 היה	 זי"ע	 מליובאוויטש	 הרבי	

שיותר	יהודים	יקיימו	ויתעוררו	למצוות	הצדקה.	אלפי	אנשים	היו	עומדים	בתור	

מדי	יום	ראשון,	ומנצלים	את	שניות	המפגש	עם	הרבי	גם	לבקשת	ברכה	או	עצה.	

וכך,	בגיל	תשעים	ויותר,	היה	עומד	הרבי	למשך	חמש	שש,	ואפילו	שמונה	שעות,	

מבלי	שיתיישב	לנוח	אפילו	פעם	אחת!		

פעם	אחת,	שאלה	אשה	מבוגרת	את	הרבי	:	"איך	יכול	הרבי	לעמוד	ברציפות	כל	

כך	הרבה	זמן?	אני	עומדת	על	רגליי	קרוב	לשעתיים,	ואני	כמעט	מתמוטטת"!	

הרבי	ענה	לה:	"אני	סופר	יהלומים.	וכשסופרים	יהלומים	לא	מתעייפים..."
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למעמיקים:
 3. מה שהאהוב אוהב - 

הקשר של אהבת ה' ואהבת ישראל
במקורות	 לה'.	 יהודי	 של	 לקשר	 הבוחן	 ואבן	 הבסיס	 היא	 ישראל	 אהבת	 שלמדנו	 כפי	

נפתח	 ישראל.	 ואהבת	 ה'	 אהבת	 של	 והתלות	 הקשר	 בעניין	 נוסף	 בפן	 נעמיק	 הבאים	

בסיפור:

"ּפַעַם ָהיְתָה ִהתְוַעֲדּות ֲחִסיִדית וְַאְדמֹו"ר ָהֶאְמצָעִי ]האדמו"ר השני בשושלת חב"ד, בנו 
של רבי שניאור זלמן מלאדי[ ָהיָה נֹוכֵַח ּבִַהתְוַעֲדּות ַהִהיא, וְִדּבְרּו ּבְעִנְיַן ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל. 

השי"ת  'יְזַּכֵנִי  וְִהתְּבֵָרְך:  ּבְיָדֹו  ַהּכֹוס  ֶאת  ַהֲחִסיִדים  ַאַחד  לַָקח  ַהְּדבִָרים  ּבְתֹוך 
ׁשֶּתְִהיֶה לִי ַאֲהבַת ה' ֲאִמּתִית', ּכַעֲבֹור ֵאיזֶה זְָמן לַָקח כ"ק ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמצָעִי ֶאת 
ַהּכֹוס ּבְיָדֹו וְָאַמר: 'יְזַּכֵנִי השי"ת ּבְַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל ֲאִמּתִית'. ַהֲחִסיִדים ׁשֶָהיּו ּבְאֹותֹו 
ַמעֲָמד ִהתְוַּכְחּו ּבֵינֵיֶהם. ֵאּלּו אֹוְמִרים ּכִי ַמעֲלַת ַאֲהבַת ַהּׁשֵם ּגְבֹוָהה ּבְעֵין עֲרֹוְך 
עַל ַמעֲלַת ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל, וְֵאּלּו אֹוְמִרים ּכִי ּגְבֹוָהה ַמעֲלַת ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל ּגַם עַל 
ִמצְוַת ַאֲהבַת ַהּׁשֵם. וְכַָּמה ׁשָבּועֹות ָהיּו נְבֹוכִים ּבָזֶה, עַד ׁשֶֶהְחלִיטּו לִׁשְאֹל ֵמכ"ק 

ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ]רבי שניאור זלמן מלאדי[.

דיון בכיתה:	נסו	לנהל	בעצמכם	את	הויכוח	של	החסידים.	מי	מכם	חושב	שאהבת	ה'	

גדולה	יותר,	ומדוע?	ומי	חושב	שדווקא	אהבת	ישראל	חשובה	יותר?

ַאֲהבַת  ַהּזֵָקן:  ַאְדמֹו"ר  כ"ק  ֶאת  ׁשֲָאלּו  ָהְראּויָה  ּובִַהזְַדְּמנּות  נְכֹונָה  ֲהכָנָה  ַאֲחֵרי 
וְַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל ֵהן ׁשְּתֵי ִמצְוֹות, וְעִם ֱהיֹותָן שְּתֵיֶהן ּבְעִנְיַן וְחּוׁש ָהַאֲהבָה,  ַהּׁשֵם 
ֲאבָל עִם זֶה ֲהֵרי עִנְיָנָן ׁשֹונֶה זֶה ִמּזֶה. וְׁשֹוֲאלִים ֵהם, ֵאיזֹו עֲבֹוָדה ִהיא נַעֲלֵית יֹותֵר 

- ִאם ַאֲהבַת ַהּׁשֵם אֹו ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל?

ּכַּנֹוָדע, ָהיָה כ"ק ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן עֹונֶה ּבְִקצָָרה וְקֹול נִּגּון. וַּיַעַן: ַאֲהבַת ַהּׁשֵם וְַאֲהבַת 
ִמּיִׂשְָרֵאל,  ֶאָחד  ּכָל  ׁשֶל  וְנַפְׁשֹו  רּוחֹו  ּבְנִׁשְָמתֹו,  ֲחקּוקֹות  ּכְַאַחת  שְּתֵיֶהן  יִׂשְָרֵאל 
ּוִמְקָרא ָמלֵא ִדּבֵר ַהּכָתּוב "ָאַהבְּתִי ֶאתְכֶם ָאַמר ה'" ֲהֵרי ׁשֶּגְדֹולָה ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל, 

ׁשֶאֹוֵהב ַמה ּׁשֶָהָאַהּוב אֹוֵהב". 
)אגרות הרבי הריי"צ, חלק ג' עמ' תכ"ד(

האדמו"ר	הזקן	ענה	לחסידים	תשובה,	הכוללת	בתוכה	שתי	נקודות	חשובות.	ראשית,	

קשור	 יהודי	 כל	 יהודי.	 של	 בנשמתו	 הטבועות	 תכונות	 הם	 ישראל	 ואהבת	 ה'	 אהבת	

בפנימיותו	ליהודי	אחר,	והקשר	הזה	כבר	חי	ופועם	בתוכו.	אך	איזו	מבין	שתי	תכונות	אלו	

גדולה	ויקרה	יותר?

זאת	 אוהב".	 שהאהוב	 מה	 "אוהב	 כי	 גדולה	 ישראל	 שאהבת	 האדמו"ר	 עונה	 כך	 על	

יותר	כי	היא	מצביעה	על	 אומרת,	שאהבת	ישראל	נובעת	מתוך	אהבת	ה',	והיא	יקרה	

גודל	האהבה	לה'.

אם	אני	אוהב	מישהו,	אני	אעריך	ואכבד	את	מה	שיקר	בעיניו.	ואם	אני	מאוד	אוהב	אותו,	

אני	גם	אתחיל	לחשוב	קצת	כמוהו	ולהסתכל	על	העולם	במבט	דומה	לשלו.	אברהם	

אבינו	נקרא	"אברהם	אוהבי"	)ישעיהו	מא,ח(.	הוא	היה	מלא	באהבת	ה'	ועבד	כל	ימיו	כדי	

שאנשים	אחרים	יאהבו	את	ה'.	ובגלל	שהיה	מלא	באהבה	לה',	הייתה	בו	אהבה	ודאגה	

גדולה,	גם	לכל	הסובבים	אותו.

יהודי	הוא	הדבר	האהוב	ביותר	על	הקב"ה,	עד	כדי	כך	שהבעל	שם	טוב	אמר	פעם:	"כל 

מזה!"	 ובמדה מרובה  זקנותם,  להוריו לעת  יחיד שנולד  בן  כמו  יקר להקב"ה,  יהודי 

)ראה	לקוטי	שיחות	ח"ג	עמ'	982(.	הבעש"ט	השתמש	במשל	המחודד	ביותר,	כדי	שנבין	עד	כמה	

גדולה	אהבת	ה'	לכל	יהודי,	ועד	כמה	גם	אנחנו	צריכים	לאהוב	באותה	מידה	כל	יהודי.

רבי	אלימלך	מליז'נסק	מבאר	נקודה	זו	בספרו	הקדוש	'נועם	אלימלך':

"ּכִי ַהַּטעַם לְַמה ּׁשֶָאנּו אֹוְמִרים קֶֹדם ּכָל עֲבֹוָדתֵנּו ּותְפִּלָתֵנּו "לְׁשֵם יִחּוד כו' ּבְׁשֵם 
יֱֶחָטא"  וְֹלא  ּטֹוב  יַעֲׂשֶה  ֲאׁשֶר  ּבָָאֶרץ  צִַּדיק  ׁשֶ"ֵאין  ֱהיֹות  וְַהּכַּוָנָה  יִׂשְָרֵאל",  ּכָל 
)קהלת ז, כ(, וְִאם ּכֵן ָהֵאיְך יָכֹול לַעֲׂשֹות ֵאיזֶה ְּדבַר ְקֻדּׁשָה ּבְֵאיבֵָרינּו, ּכֵיוָן ׁשֶּנָעֲׂשָה 

ּבֶָהם ֵאיזֶה עֲבֵָרה ָחלִילָה וְנִפְּגַם אֹותֹו ָהֵאיבָר? וְֵאיְך יָכֹול לְַהׁשְרֹות עָלָיו ְקֻדּׁשַת 
ָהעֻבְָּדא ]המעשה[ ַהִהיא? 

עֹולָם  יֵׁש  ּכִי  יִׂשְָרֵאל,  ּכְלָלּות  עִם  עַצְמֹו  ּׁשֶּכֹולֵל  ּבְַמה  הּוא  לָזֶה  ׁשֶַהּתִּקּון  ַאְך 
ַהּנְִקָרא 'ּכָל יִׂשְָרֵאל' וְָהעֹולָם ַההּוא ׁשָלֵם ּבְלִי ׁשּום ּפְגָם, ּכִי ַהּכְלָלּות יִׂשְָרֵאל ֵהם 
ַהּצִַּדיִקים ּכְמֹו ׁשֶּנֱֶאַמר )ישעיה ס, כא( "וְעֵַּמְך ּכֻּלָם צִַּדיִקים". וְִאם ּכֵן ַאף ׁשֶַהּפְָרִטים 
חֹוְטִאים לִפְעִָמים, ֲאבָל ַהּכְלָלּות ֵהם ּתִָמיד ַקּיִָמים ּבְִקֻדּשָתָם וְֵאין ׂשָָטן וְֵאין ּפֶגַע 
ם ְמַקּׁשֵר עַצְמֹו ׁשָם ּבִַהתְּכַּלְלּות  ַרע ּבֶָהם... וְׁשָם ֵאין ׁשְלִיָטה לֵַחְטא ּכְלָל, וְָהָאַדָ
ַהִהיא, וְָאז אֹותֹו ָהֵאיבָר נְִקשָר ּבַּכְלָלּות וְנִתְָקן ּבְִקֻדּׁשָה עֶלְיֹונָה, וְָאז יָכֹול לַעֲׂשות 

ַהִּמצְוָה אֹו ָהעֻבְָּדא ַההּוא".
)רבי אלימלך מליז'נסק, 'נועם אלימלך' פרשת דברים(

אם	אני	לבדי,	פגמיי	האישיים	בולטים,	אך	בכללות	עם	ישראל	אין	פגם.	"כולך	יפה	רעיתי	

ולכן,	בבואנו	 ומושלם.	 יפה	 ישראל	תמיד	 ד,ז(.	כללות	עם	 )שיר	השירים	 אין	בך"	 ומום	

לקיים	מצוות	כדאי	לנו	למקם	את	עצמנו	יחד	עם	כולם.

כשסופרים יהלומים

שכמה	 כדי	 דולרים	 לחלק	 ראשון	 יום	 מדי	 נוהג	 היה	 זי"ע	 מליובאוויטש	 הרבי	

שיותר	יהודים	יקיימו	ויתעוררו	למצוות	הצדקה.	אלפי	אנשים	היו	עומדים	בתור	

מדי	יום	ראשון,	ומנצלים	את	שניות	המפגש	עם	הרבי	גם	לבקשת	ברכה	או	עצה.	

וכך,	בגיל	תשעים	ויותר,	היה	עומד	הרבי	למשך	חמש	שש,	ואפילו	שמונה	שעות,	

מבלי	שיתיישב	לנוח	אפילו	פעם	אחת!		

פעם	אחת,	שאלה	אשה	מבוגרת	את	הרבי	:	"איך	יכול	הרבי	לעמוד	ברציפות	כל	

כך	הרבה	זמן?	אני	עומדת	על	רגליי	קרוב	לשעתיים,	ואני	כמעט	מתמוטטת"!	

הרבי	ענה	לה:	"אני	סופר	יהלומים.	וכשסופרים	יהלומים	לא	מתעייפים..."
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צדק':	 ה'צמח	 אדמו"ר	 אמר	

ליהודי	 מסייע	 אדם	 כאשר	

בכדי	 אפילו	 בפרנסתו,	

"קופיקעס"	 שבעים	 להרוויח	

)מטבע	קטנה	ברוסיא(	בסחר	

כל	 בפניו	 נפתחים	 עגלים,	

שערי	ההיכלות	העליונים.	

*

הוסיף	על	כך	הרבי	מוהר"ש:	

בלבב	 לסייע	 הוא	 העיקר	

תענוג	 שיהיה	 וברגש,	 שלם	

בעשיית	טובה	ליהודי.

	)היום	יום(

פרק ב

כמוך!

עד	כמה	עלי	לאהוב	כל	אחד?	עד	איפה	אני	צריך	לתת	מעצמי	עבור	האחר?	האם	

באמת	כל	אחד	ראוי	לאהבה?	ומה	עם	אנשים	רעים?	מדברי	התורה	שאומרת	לנו	

לאהוב	כל	יהודי	"כמוך"	נשמעת	דרישה	חזקה	ביותר	-	לאהוב	יהודי	אחר,	באותה	

מידה	בה	אני	אוהב	את	עצמי	בלי	תנאים	וללא	הגבלות.	

פרק	זה	דן	בשאלות	הללו	ומבהיר	את	מידת	האהבה	"כמוך"	מנקודת	מבטה	של	

תורת	החסידות,	שכשמה	כן	היא	-	תורה	של	חסד	ולפנים	משורת	הדין.	במצוות	

'אהבת	ישראל'	מעמידה	תורת	החסידות	ציפיות	גבוהות	של	אהבה	ועזרה	לזולת.	

תורת	החסידות	לא	רק	דורשת,	אלא	גם	מבארת	את	המשמעות	והאמת	הפנימית	

שבהתמסרות	הזו.	אנו	נתמקד	בארבעה	נושאים:

מה ששנוא עליך	-	אהבה	לזולת	בתבנית	ובמידת	האהבה	לעצמי,	ואף	מעבר	  .1

לכך

שכח מעצמך	-	ההתמסרות	ומסירות	הנפש	עבור	הזולת  .2

פשוט יפה	-	מעלת	היהודים	הפשוטים	והאהבה	אליהם,	בדרכו	של	הבעש"ט  .3

אפילו רשעים?	-	האהבה	ליהודים	חוטאים	והמידה	המתאימה	לכך  .4

המקור	הבא	ימשיך	לבאר	לנו	את	הקשר	והתלות	שבין	האהבה	לה'	לאהבת	ישראל,	

במבט	נוסף:

"ְרצֹון ַהּצִַדיק הּוא ּותְׁשּוָקתֹו ּתִָמיד ׁשֶּיְֵהא לְכָל זֶַרע יִׂשְָרֵאל ׁשֶפַע ּבְָרכֹות וְכָל טּוב, 
וְֹלא יְֵהא לְַהּכְנֶֶסת יִׂשְָרֵאל ֵהן ּבַּכְלָל ֵהן ּבַּפְָרט ׁשּום ֵאיזֶה צַעַר וְֶחְסרֹון ֵאיזֶה ָּדבָר 
טֹוב ח"ו. ִמּכַָּמה ְטעִָמים: א. ֵמֲחַמת ׁשֶהּוא ִמצְוַת עֲׂשֵה לֱֶאהֹב ֶאת ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד 
ִמּיִׂשְָרֵאל. וְעֹוד, ׁשֶַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל נְִקׁשֶֶרת עִם ַאֲהבַת ה' יִתְּבֵָרְך ּוׁשְנֵיֶהם ֵהם ֶאָחד. 
ּכִי ִמי ׁשֶאֹוֵהב ֶאת ה' יִתְּבֵָרְך, אֹוֵהב ּגַם ּכֵן ֶאת יִׂשְָרֵאל עַּמֹו, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ּבַּתֹוָרה 
ַהְּקדֹוׁשָה: "וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך" )ויקרא יט, יח(, "וְָאַהבְּתָ ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך" )דברים ו, ה(. 
וְַאנְׁשֵי ּכְנֶֶסת ַהּגְדֹולָה, ָסְמכּו ֶאת ׁשְנֵי ָהֲאָהבֹות ַהּנַ"ל ּבְרּוח ָקְדׁשָם: "ַהּבֹוֵחר ּבְעַּמו 
יִׂשְָרֵאל ּבְַאֲהבָה" - אהב"ה ּגִיַמְטִרּיָא 'ֶאָחד', וְתֵכֶף ַאֲחָריו "ׁשְַמע יִׂשְָרֵאל כו' ה' 
ֲאָהבֹות  ַהּׁשְנֵי  ּוְמַקּׁשֵר  ְמיֵַחד  וְַהּצִַדיק  יִתְּבֵָרְך.  ה'  וְַאֲהבַת  ַאְחּדּות  ׁשֶהּוא  ֶאָחד", 
ַהּנַ"ל זֹו לָזו. ִמּפְנֵי ׁשֶּכָל ְמגַָּמתֹו וְֶחפְצֹו ּוְרצֹונֹו ֵאינֹו ֶאּלָא לְׂשֵַּמַח ַהּבֹוֵרא ּבָרּוְך הּוא 
ּובָרּוְך ׁשְמֹו, לַעֲׂשֹות נַַחת רּוח לְיֹוצְרֹו. וְַהּצִַדיק יֹוֵדעַ ׁשֶּכִבְיָכֹול "ּבְכָל צָָרתָם לֹו 
צָר" )ישעיהו סג, ט( ]וכביאור חז"ל - שכל צרה של עם ישראל מצירה ומצערת גם את ה'[ וְעַל יְֵדי 
זֶה ׁשֶַּמְמׁשִיְך ׁשֶפַע ּכָל טּוב לְכָל זֶַרע יִׂשְָרֵאל ּופֹותֵַח עֹולָם ַהּׂשְִמָחה וְַהֶחְדוָה, ּבָא 
ִמּזֶה ּתַעֲנּוג ּגָדֹול לַה' יִתְּבֵָרְך, ׁשֶהּוא ׂשָׂש וְׂשֵָמַח עִם עֹולָמֹו וְעִם ּכָל ּבְרּוָאיו. ּובָזֶה 

נַעֲׂשֶה יִחּוד ַאֲהבַת ה' יִתְּבֵָרְך עִם ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל."

)רבי אברהם יהושע השל מאפטא, 'אוהב ישראל', פרשת חיי שרה(

הרבי	מאפטא,	היה	מפורסם	באהבת	ישראל	שלו,	ולכן	גם	ספר	דרשותיו	נקרא	'אוהב	

ישראל'.	במקור	זה	הוא	מדבר	על	הצדיק	ועבודתו,	אך	הדברים	יכולים	להיות	נכונים,	

לפחות	בחלקם,	לכל	אחד	מאיתנו.

הרבי	מאפטא	מצביע	על	כך	שאהבת	ישראל	ואהבת	ה'	הם	בעצם	דבר	אחד.	הקב"ה	

מצטער	בצערם	של	ישראל,	ושמח	בשמחתם.	לאהוב	את	ה'	פירושו	לאהוב	את	ישראל,	

כי	אם	אכפת	לי	מה'	אכפת	לי	גם	מעם	ישראל.	במקור	הקודם	למדנו	על	כך	שיהודי	

אהוב	על	ה'	ולכן	יש	לאהוב	כל	יהודי,	וכאן	הרבי	מאפטא	מצביע	על	כך	שיהודי	והקב"ה	

הם	דבר	אחד.	עם	ישראל	הוא	הביטוי	של	ה'	בעולם,	ולכן	דאגה	ליהודי	משמעה	דאגה	

זו:	 נקודה	 כן	 גם	 המבטא	 פתגם	 שגור	 היה	 הראשונים	 בדורות	 חסידים	 בפי	 להקב"ה.	

יקרב  וה'  יהודי  ייטיב עמך; קרב  וה'  יאהב אותך; עשה טובה ליהודי  וה'  יהודי  "אהוב 

אותך" )ראה	'היום	יום'	כ"ז	מרחשוון(.	אהבה	ועזרה	ליהודי,	היא	אהבה	ועזרה	להקב"ה,	ולכן	

ה'	מחזיר	למי	שאוהב	יהודי	באותה	המטבע,	כאילו	היטיב	לו.

אהבה לשונא שלך

יהודי	ירושלמי	קנאי	שהיה	נוהג	לתלות	כרוזי	שטנה	נגד	הרב	קוק	זצ"ל	בחוצות	

יום	אחד	לבית	הרב	קוק	לבקש	תרומה,	כיוון	שנצרך	היה.	נענה	לו	 העיר,	סר	

הרב	בנפש	חפצה.	הרב	ד"ר	משה	חיגר,	שהיה	נוכח	בחדר	באותה	שעה,	שאל	

נגדך	ומפרסם	כרוזים	בגנותך!".	 יוצא	חוצץ	 זה	 יהודי	 והרי	 "הכיצד?	 את	הרב:	

השיבו	הרב	קוק:	"בכל	הנוגע	לתרומה	או	בעשיית	חסד	עם	הזולת,	אין	לנגד	עיני	

אלא	טובתו	של	אותו	אדם..."

)'מלאכים	כבני	אדם',	שמחה	רז,	עמ'	262(
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