
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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ּבִַּמּדֹות ]שהידיעה לא תשפיע על הרגשות[, וְלָכֵן ֵאין ּתֹופְִסים ָמקֹום ּכְלָל לְִהתְּפַעֵל ִמּזֶה. 
וְזֶהּו ׁשֵֶאינֹו רֹוֶאה חֹוב לְעַצְמֹו, ׁשֶּנִׁשְָקע וְנִתְּבֵַּטל ּבְָהַאֲהבָה ַרּבָה ַהְּמכַָּסה עַל ּכָל 

ַהּפְׁשָעִים ּבִבְִחינַת ַמִּקיף.

ׁשֶּיֹוֵדעַ  ּפִי  עַל  ַאף  ְמאֹד,  יְִרּגַז  אֹותֹו,  וְיָבִין  ׁשֶּלֹו  ַהחֹוב  עַל  זּולָתֹו  יְִרֶאה  וְכֲַאׁשֶר 
ׁשֲֶחבֵרֹו  ַהּפְִחיתּות,  עֶצֶם  עַל  ֵאינֹו  ֻרגְזֹו  ׁשֶעִָּקר  לְפִי  וְַהיְנּו,  הּוא.  ׁשֱֶאֶמת  ּבְעַצְמֹו 
ְמַדֶּמה ׁשֶֶַקר, ׁשֲֶהֵרי יֹוֵדעַ ׁשֱֶאֶמת הּוא. ַרק עַל ׁשֶּיְִדיעַת ֲחבֵרֹו ֶאת ּפְִחיתּותו הּוא 
ָהַאֲהבָה  יֹוֵדעַ -  ]דבר ממשי ומורגש[, ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ּכְׁשֶהּוא  וְִהתְּפַעֲלּות  יֵׁש  ּבִבְִחינַת 
ְמכַָּסה. וְיְִרּגַׁש ]יתרגז[ עַל ֲחבֵרֹו עַל ַהִהתְּגַּלּות ׁשֶּגִּלָה ֲחבֵרֹו ַהחֹוב ׁשֶּלֹו, ִמּתֹוְך ֶהְסּתֵר 
וְכִּסּוי ָהַאֲהבָה ׁשֶָהיְתַָה ְמכַָּסה עָלָיו וְֹלא ָהיָה נְִרֶאה ּכְלָל, וְעַּתָה ֵאצֶל ֲחבֵרֹו נְִרֶאה 

לְיֵׁש ּוְדבַר ָמה. 

וְזֶהּו "ַמה ְּדָסנֵי לְָך" )= ַמה ּׁשֶּׂשָנּוא עָלֶיָך( ּגִּלּוי זֶה, "לְַחבְָרְך לָא ּתַעֲבֵיד" )= ַאל ּתַעֲׂשֶה 
לֲַחבְֶרָך( ׁשֶֹּלא ּתְִרֶאה חֹובֹותָיו ּופְׁשָעָיו, ֵהן ּבְִמילֵי ְּדעָלְָמא ]ענייני ָהעֹולָם[ ּבְִדבִָרים ׁשֶּבֵין 

ָאָדם לֲַחבֵרֹו, וְֵהן ּבְִמילֵי ִּדׁשְַמּיָא ]עניינים רוחניים[, לְיֵׁש ּוְדבַר ָמה ֶאּלָא יְִהיֶה ָהַאֲהבָה 
ַהּיְִדיעָה  ִמן  וְֹלא ּתַּנִיח אֹותָם  ׁשֶּלְָך לֹו ּגְדֹולָה ּכָל ּכְָך עַד ׁשֶּתְכֶַּסה עַל ַהּפְׁשָעִים 

לָבֹוא לְִהתְּפַעֲלּות ּבִַּמּדֹות..." 
)האדמו"ר ה'צמח צדק' רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, דרך מצוותיך, מצוות אהבת ישראל(

עצמנו	 את	 מכירים	 אנחנו	 אחד	 מצד	 הפוך.	 על	 הפוך	 דבר	 יש	 עצמנו	 אל	 שלנו	 ביחס	

הכי	טוב	שיכול	להיות,	ולכן	אנו	יודעים	את	כל	הפגמים	והבעיות	שיש	בנו.	ומהצד	השני,	

שלנו	 שהאהבה	 מסתבר	 גבול!	 בלי	 עצמנו	 את	 אוהבים	 אנחנו	 החסרונות,	 כל	 למרות	

לעצמנו	לא	רק	שאיננה	תלויה	בהישגים	והצלחות,	אלא	היא	בעצמה	יוצרת	בנו	תחושה	

של	שלמות.	האהבה	הזו	לא	טוענת	שאין	בנו	חסרונות,	אלא	פשוט	גורמת	להם	להיות	

לא	רלוונטיים	-	"בבחינת	מקיף".	בגללה	אנחנו	מסוגלים	לטאטא	את	הבעיות	הכי	גדולות	

מתחת	לשולחן,	ולהמשיך	להיות	מבסוטים	מעצמינו	עד	הגג.

אך	אם	מישהו	אחר	חושף	את	הבעיות	שלנו	ומצביע	עליהם,	אנחנו	מרגישים	פגועים.	

הבעיה	איננה	האינפורמציה,	היא	אמיתית	וידועה	לנו.	הכאב	נובע	מהיחס,	מזווית	הראייה	

החיצונית	-	אתה	מסתכל	עלי	מבחוץ,	אתה	הופך	את	המעשה	הרע	שלי	לאובייקטיבי,	

למוצר	מוגמר,	וזה	מכאיב	כי	אני	כלל	לא	התייחסתי	אליו	כך.

"אל	תעשה	לחברך".	 ובדיוק	אותו	 זהו	הדבר	ה"שנוא	עליך"	מכל,	 אומר	ה'צמח	צדק':	

מקום	 לתפוס	 שלו	 לחסרונות	 תתן	 אל	 זרות,	 בעיניים	 חברך	 על	 תסתכל	 אל	 לעולם	

בלבך,	הקפא	את	המידע	הזה	כאינפורמציה	יבשה,	חסרת	השלכות.

לאור	הסברו	של	ה'צמח	צדק',	נסה	להסביר	מדוע	לא	תרגם	הלל	את	הפסוק	"ואהבת	

לרעך	כמוך"	למשפט	"מה	שאהוב	עליך	-	עשה	לחברך"?

איסור	ההסתכלות	בעין	שלילית	על	הזולת,	נכון	כלפי	הזולת	אך	לא	כלפי	עצמנו.	על	

עצמנו	מותר	ואפילו	מומלץ	להסתכל	בעין	ביקורתית	ובוחנת.	מתוך	כך	מופיעה	בתורת	

החסידות	אפשרות	של	אהבת	ישראל	אף	יותר	מ"כמוך"!

"ֲאׁשֶר ּבֱֶאֶמת צְִריכִים לְִהצְַטעֵר עַל יִּסּוֵרי זּולָתֹו יֹותֵר ִמּיִּסּוֵרי עַצְמֹו ר"ל ]רחמנא 
לצלן = ה' ישמור[. ּכִי עַל עַצְמֹו יָכֹול לְִמצֹא ֶחׁשְּבֹון ׁשֶַּמּגִיעִים לֹו ַהּיִּסּוִרים ח"ו ִמּפְנֵי 

עָלָיו  ּבִָאים  ׁשֶּיִּסּוִרים  רֹוֶאה  "ִאם  ז"ל:  ַרּבֹותֵינּו  ּוכְַמֲאַמר  טֹובִים,  ַהֹּלא  ַמעֲׂשָיו 
יִתְלֶה  אֹו  יְִמצָא  וַַּדאי  ּבֱֶאֶמת  ּוכְׁשֶּיְפַׁשְּפֵׁש  ע"א(.  ה  )ברכות  כו'"  ּבְַמעֲׂשָיו  יְפַׁשְּפֵׁש 
ּבַעֲוֹון ּבִּטּול ּתֹוָרה כו', ּוִמֵּמילָא ֹלא יִצְַטעֵר עֲלֵיֶהם, ַאְדַרּבָה יְַקּבְלֵם ּבְַאֲהבָה ׁשֶּזֶה 

ּתִּקּון לְנַפְׁשֹו. 

ֲאבָל עַל זּולָתֹו ֵאינֹו יָכֹול לַעֲׂשֹות ֶחׁשְּבֹונֹות ּכֵָאּלּו, ּכִי צִָריְך לֲַחׁשֹב ׁשֶּבְוַַּדאי הּוא 
טֹוב ּבְכָל ּפְָרט. וְֹלא יָדּון ֵמעַצְמֹו עַל זּולָתֹו, ּכִי ּבְוַַּדאי הּוא יֹותֵר טֹוב ִמֶּמּנּו וְצִָריְך 

1. מה ששנוא עליך
"כמוך"	-	איך	להבין	את	המילה	הזו?	הרי	אני	כל	כך	אני,	עד	שאין	לי	כל	הגדרה	לגבי	

אהבתי	לעצמי,	אז	מהי	משמעותה	של	המצווה	לאהוב	-	כמוך?

נקרא	על	כך	קטע	מתוך	מכתב	של	הרבי	מליובאוויטש	שענה	לשאלה:

"לְֶהעָָרתֹו אֹודֹות ַהֲחׁשִיבּות ַהְּמיֶֻחֶדת ׁשֶל ִמַּדת ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל, ׁשֲֶהֵרי לְַהבְִּדיל ּבֵין 
יִׂשְָרֵאל לָעִַּמים, ּגַם ֵאצֶל ֻאּמֹות ָהעֹולָם ָהַאנְּגְלִי אֹוֵהב ֶאת ָהַאנְּגְלִים וכו'? 

האם	אתה	מזדהה	עם	שאלתו	של	נמען	המכתב?	האם	ניתן	להשוות	אהבתו	של	יהודי	

ליהודי	לאהבתו	של	אנגלי	לאנגלי?

ַהִחּלּוק, ִחּלּוק עִָּקִרי, מּובָן ׁשֶּלְׁשֹון ַהּכָתּוב "וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך", ׁשֶּכְמֹו ׁשֶַאֲהבַת 
ָהָאָדם לְעַצְמֹו ֵאינָה ּתְלּויָה ּבָזֶה ׁשֶרֹוֶאה ַמעֲלֹות עַצְמֹו - ּבַּׂשֵכֶל אֹו ּבִַּמּדֹות ׁשֶּבַּלֵב 
וְַאְדַרּבָה עַל ּכָל ּפְׁשָעִים ּתְכֶַּסה ַאֲהבַת עַצְמֹו - ּכֵן  אֹו ּבְַמֲחׁשָבָה ִדּבּור ּוַמעֲׂשֶה, 
ּבְָדבָר  ּתְלּויָה  ּבִלְּתִי  עַצְִמית  ַאֲהבָה  ּכֵן  ּגַם  ׁשֶּתְִהיֶה  ֵרעֵהּו,  לְַאֲהבַת  ּבְנֹוגֵעַ  ַהּצִּוּוי 

ּובְַמעֲלָה וכו'".
 )מכתב הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסון, אגרות קודש חלק כ"ג עמ' רמד( 

בן	אדם	אוהב	את	עצמו	בלי	סיבה.	הוא	לא	צריך	להיות	חכם,	יפה	או	עשיר	כדי	לאהוב	

את	עצמו,	אלא	רק	להיות	קיים.	עצם	קיומו	משמח	אותו	וחביב	עליו.	זהו	כוחה	האדיר	

של	האהבה	-	אהבה	"שאינה	תלויה	בדבר",	ולכן	גם	"אינה	בטלה	לעולם"	)אבות	ה,טז(.	

הציפייה	הגדולה	מאיתנו	כיהודים,	היא	שנרחיב	את	הגבולות	של	האהבה	הזו.	וכפי	שאני	

אוהב	את	עצמי,	בלי	סיבה	ובלי	תנאים,	ככה	אני	יכול	לאהוב	גם	יהודי	אחר.	אהבה	זו	

לא	רק	שאינה	תלויה	במעלות,	אלא	היא	גם	לא	נופלת	בגלל	חסרונות.	גם	אם	אני	רואה	

בעיות	וחסרונות	אצל	האחר,	זה	לא	אמור	לבטל	את	האהבה	שלי	אליו.

כהקדמה	לקטע	הבא,	המרחיב	את	הסבר	"ואהבת	-	כמוך",	נבדוק	את	עצמנו:

כתוב	בקצרה	5	תכונות	או	מידות	שליליות	שלך,	ו-5	סיטואציות	שבהן	נהגת	שלא	

	כשורה.

בחר	2	דוגמאות	מתוך	הרשימה	שנכונות	גם	כלפי	אנשים	שאתה	מכיר.

השתדל	לענות	בכנות:	האם	יש	הבדל	בין	איך	שאתה	מסתכל	על	עצמך	בסיטואציה,	

לבין	איך	שאתה	מסתכל	על	זולתך?	מהו	ההבדל	ומהיכן	הוא	נובע?

אם	באותה	נפילה	היית	רואה	את	חברך	הטוב,	יחסך	אליו	היה	דומה	יותר	ליחסך	

לעצמך	או	לאדם	זר?	מדוע?

כעת,	נעיין	בביאורו	של	הרבי	ה'צמח	צדק':

"... ּכְמֹו ׁשֵֶאין ָאָדם רֹוֶאה חֹוב לְעַצְמֹו, ֵאין ַהּפֵרּוׁש ׁשֵֶאינֹו יֹוֵדעַ ּכְלָל חֹובֹותָיו, 
ַאְדַרּבָה יּוכַל לְִראֹות ּולְָהבִין ֵהיֵטב עְַמקּות ּפְִחיתּותֹו יֹותֵר ֵמְרִאּיַת זּולָתֹו עָלָיו. 
ׁשֵֶאין  ַהּכַּוָנָה  ֶאּלָא  לַּלֵבָב.  יְִרֶאה  וְהּוא  לָעֵינַיִם,  ֶאּלָא  רֹוֶאה  ֵאינֹו  זּולָתֹו  ׁשֲֶהֵרי 
ַהחֹוב ּתֹופֵס ָמקֹום ֶאצְלֹו ּכְלָל לְִהתְּפַעֵל ִמּזֶה, ּוכְִאּלּו ֵאינֹו רֹוֶאה אֹותֹו ּכְלָל. ּכִי 
ַהּגְדֹולָה ֲאׁשֶר הּוא אֹוֵהב ְמאֹד ֶאת עַצְמֹו, עַל ּכָל ּפְׁשָעָיו ׁשֶּיֹוֵדע  ָהַאֲהבָה  ִמּפְנֵי 
ּבְַדעְּתֹו ּתְכֶַּסה ָהַאֲהבָה ּבִבְִחינַת ַמִּקיף, ׁשֶֹּלא יְֻמׁשְַך ִמן ַהּיְִדיעָה לִיֵדי ִהתְּפַעֲלּות 

טוב	 לא	 דבר	 שומעים	 אם	

באם	 גם	 מישראל,	 אחד	 על	

צריך	 	- אותו	 מכירים	 אין	

להצטער	צער	רב,	כי	כל	אחד	

מהמצבים	בודאי	אינו	טוב:

שמספרים	 הדבר	 אמת	 אם	

על	פלוני,	הרי	הוא	לא	טוב.

הלא	 אמת,	 אינו	 הדבר	 ואם	

לא	 במצב	 נמצא	 המספר	

טוב!	

)הבעל	שם	טוב(
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ּבִַּמּדֹות ]שהידיעה לא תשפיע על הרגשות[, וְלָכֵן ֵאין ּתֹופְִסים ָמקֹום ּכְלָל לְִהתְּפַעֵל ִמּזֶה. 
וְזֶהּו ׁשֵֶאינֹו רֹוֶאה חֹוב לְעַצְמֹו, ׁשֶּנִׁשְָקע וְנִתְּבֵַּטל ּבְָהַאֲהבָה ַרּבָה ַהְּמכַָּסה עַל ּכָל 

ַהּפְׁשָעִים ּבִבְִחינַת ַמִּקיף.

ׁשֶּיֹוֵדעַ  ּפִי  עַל  ַאף  ְמאֹד,  יְִרּגַז  אֹותֹו,  וְיָבִין  ׁשֶּלֹו  ַהחֹוב  עַל  זּולָתֹו  יְִרֶאה  וְכֲַאׁשֶר 
ׁשֲֶחבֵרֹו  ַהּפְִחיתּות,  עֶצֶם  עַל  ֵאינֹו  ֻרגְזֹו  ׁשֶעִָּקר  לְפִי  וְַהיְנּו,  הּוא.  ׁשֱֶאֶמת  ּבְעַצְמֹו 
ְמַדֶּמה ׁשֶֶַקר, ׁשֲֶהֵרי יֹוֵדעַ ׁשֱֶאֶמת הּוא. ַרק עַל ׁשֶּיְִדיעַת ֲחבֵרֹו ֶאת ּפְִחיתּותו הּוא 
ָהַאֲהבָה  יֹוֵדעַ -  ]דבר ממשי ומורגש[, ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ּכְׁשֶהּוא  וְִהתְּפַעֲלּות  יֵׁש  ּבִבְִחינַת 
ְמכַָּסה. וְיְִרּגַׁש ]יתרגז[ עַל ֲחבֵרֹו עַל ַהִהתְּגַּלּות ׁשֶּגִּלָה ֲחבֵרֹו ַהחֹוב ׁשֶּלֹו, ִמּתֹוְך ֶהְסּתֵר 
וְכִּסּוי ָהַאֲהבָה ׁשֶָהיְתַָה ְמכַָּסה עָלָיו וְֹלא ָהיָה נְִרֶאה ּכְלָל, וְעַּתָה ֵאצֶל ֲחבֵרֹו נְִרֶאה 

לְיֵׁש ּוְדבַר ָמה. 

וְזֶהּו "ַמה ְּדָסנֵי לְָך" )= ַמה ּׁשֶּׂשָנּוא עָלֶיָך( ּגִּלּוי זֶה, "לְַחבְָרְך לָא ּתַעֲבֵיד" )= ַאל ּתַעֲׂשֶה 
לֲַחבְֶרָך( ׁשֶֹּלא ּתְִרֶאה חֹובֹותָיו ּופְׁשָעָיו, ֵהן ּבְִמילֵי ְּדעָלְָמא ]ענייני ָהעֹולָם[ ּבְִדבִָרים ׁשֶּבֵין 

ָאָדם לֲַחבֵרֹו, וְֵהן ּבְִמילֵי ִּדׁשְַמּיָא ]עניינים רוחניים[, לְיֵׁש ּוְדבַר ָמה ֶאּלָא יְִהיֶה ָהַאֲהבָה 
ַהּיְִדיעָה  ִמן  וְֹלא ּתַּנִיח אֹותָם  ׁשֶּלְָך לֹו ּגְדֹולָה ּכָל ּכְָך עַד ׁשֶּתְכֶַּסה עַל ַהּפְׁשָעִים 

לָבֹוא לְִהתְּפַעֲלּות ּבִַּמּדֹות..." 
)האדמו"ר ה'צמח צדק' רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, דרך מצוותיך, מצוות אהבת ישראל(

עצמנו	 את	 מכירים	 אנחנו	 אחד	 מצד	 הפוך.	 על	 הפוך	 דבר	 יש	 עצמנו	 אל	 שלנו	 ביחס	

הכי	טוב	שיכול	להיות,	ולכן	אנו	יודעים	את	כל	הפגמים	והבעיות	שיש	בנו.	ומהצד	השני,	

שלנו	 שהאהבה	 מסתבר	 גבול!	 בלי	 עצמנו	 את	 אוהבים	 אנחנו	 החסרונות,	 כל	 למרות	

לעצמנו	לא	רק	שאיננה	תלויה	בהישגים	והצלחות,	אלא	היא	בעצמה	יוצרת	בנו	תחושה	

של	שלמות.	האהבה	הזו	לא	טוענת	שאין	בנו	חסרונות,	אלא	פשוט	גורמת	להם	להיות	

לא	רלוונטיים	-	"בבחינת	מקיף".	בגללה	אנחנו	מסוגלים	לטאטא	את	הבעיות	הכי	גדולות	

מתחת	לשולחן,	ולהמשיך	להיות	מבסוטים	מעצמינו	עד	הגג.

אך	אם	מישהו	אחר	חושף	את	הבעיות	שלנו	ומצביע	עליהם,	אנחנו	מרגישים	פגועים.	

הבעיה	איננה	האינפורמציה,	היא	אמיתית	וידועה	לנו.	הכאב	נובע	מהיחס,	מזווית	הראייה	

החיצונית	-	אתה	מסתכל	עלי	מבחוץ,	אתה	הופך	את	המעשה	הרע	שלי	לאובייקטיבי,	

למוצר	מוגמר,	וזה	מכאיב	כי	אני	כלל	לא	התייחסתי	אליו	כך.

"אל	תעשה	לחברך".	 ובדיוק	אותו	 זהו	הדבר	ה"שנוא	עליך"	מכל,	 אומר	ה'צמח	צדק':	

מקום	 לתפוס	 שלו	 לחסרונות	 תתן	 אל	 זרות,	 בעיניים	 חברך	 על	 תסתכל	 אל	 לעולם	

בלבך,	הקפא	את	המידע	הזה	כאינפורמציה	יבשה,	חסרת	השלכות.

לאור	הסברו	של	ה'צמח	צדק',	נסה	להסביר	מדוע	לא	תרגם	הלל	את	הפסוק	"ואהבת	

לרעך	כמוך"	למשפט	"מה	שאהוב	עליך	-	עשה	לחברך"?

איסור	ההסתכלות	בעין	שלילית	על	הזולת,	נכון	כלפי	הזולת	אך	לא	כלפי	עצמנו.	על	

עצמנו	מותר	ואפילו	מומלץ	להסתכל	בעין	ביקורתית	ובוחנת.	מתוך	כך	מופיעה	בתורת	

החסידות	אפשרות	של	אהבת	ישראל	אף	יותר	מ"כמוך"!

"ֲאׁשֶר ּבֱֶאֶמת צְִריכִים לְִהצְַטעֵר עַל יִּסּוֵרי זּולָתֹו יֹותֵר ִמּיִּסּוֵרי עַצְמֹו ר"ל ]רחמנא 
לצלן = ה' ישמור[. ּכִי עַל עַצְמֹו יָכֹול לְִמצֹא ֶחׁשְּבֹון ׁשֶַּמּגִיעִים לֹו ַהּיִּסּוִרים ח"ו ִמּפְנֵי 

עָלָיו  ּבִָאים  ׁשֶּיִּסּוִרים  רֹוֶאה  "ִאם  ז"ל:  ַרּבֹותֵינּו  ּוכְַמֲאַמר  טֹובִים,  ַהֹּלא  ַמעֲׂשָיו 
יִתְלֶה  אֹו  יְִמצָא  וַַּדאי  ּבֱֶאֶמת  ּוכְׁשֶּיְפַׁשְּפֵׁש  ע"א(.  ה  )ברכות  כו'"  ּבְַמעֲׂשָיו  יְפַׁשְּפֵׁש 
ּבַעֲוֹון ּבִּטּול ּתֹוָרה כו', ּוִמֵּמילָא ֹלא יִצְַטעֵר עֲלֵיֶהם, ַאְדַרּבָה יְַקּבְלֵם ּבְַאֲהבָה ׁשֶּזֶה 

ּתִּקּון לְנַפְׁשֹו. 

ֲאבָל עַל זּולָתֹו ֵאינֹו יָכֹול לַעֲׂשֹות ֶחׁשְּבֹונֹות ּכֵָאּלּו, ּכִי צִָריְך לֲַחׁשֹב ׁשֶּבְוַַּדאי הּוא 
טֹוב ּבְכָל ּפְָרט. וְֹלא יָדּון ֵמעַצְמֹו עַל זּולָתֹו, ּכִי ּבְוַַּדאי הּוא יֹותֵר טֹוב ִמֶּמּנּו וְצִָריְך 

1. מה ששנוא עליך
"כמוך"	-	איך	להבין	את	המילה	הזו?	הרי	אני	כל	כך	אני,	עד	שאין	לי	כל	הגדרה	לגבי	

אהבתי	לעצמי,	אז	מהי	משמעותה	של	המצווה	לאהוב	-	כמוך?

נקרא	על	כך	קטע	מתוך	מכתב	של	הרבי	מליובאוויטש	שענה	לשאלה:

"לְֶהעָָרתֹו אֹודֹות ַהֲחׁשִיבּות ַהְּמיֶֻחֶדת ׁשֶל ִמַּדת ַאֲהבַת יִׂשְָרֵאל, ׁשֲֶהֵרי לְַהבְִּדיל ּבֵין 
יִׂשְָרֵאל לָעִַּמים, ּגַם ֵאצֶל ֻאּמֹות ָהעֹולָם ָהַאנְּגְלִי אֹוֵהב ֶאת ָהַאנְּגְלִים וכו'? 

האם	אתה	מזדהה	עם	שאלתו	של	נמען	המכתב?	האם	ניתן	להשוות	אהבתו	של	יהודי	

ליהודי	לאהבתו	של	אנגלי	לאנגלי?

ַהִחּלּוק, ִחּלּוק עִָּקִרי, מּובָן ׁשֶּלְׁשֹון ַהּכָתּוב "וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך", ׁשֶּכְמֹו ׁשֶַאֲהבַת 
ָהָאָדם לְעַצְמֹו ֵאינָה ּתְלּויָה ּבָזֶה ׁשֶרֹוֶאה ַמעֲלֹות עַצְמֹו - ּבַּׂשֵכֶל אֹו ּבִַּמּדֹות ׁשֶּבַּלֵב 
וְַאְדַרּבָה עַל ּכָל ּפְׁשָעִים ּתְכֶַּסה ַאֲהבַת עַצְמֹו - ּכֵן  אֹו ּבְַמֲחׁשָבָה ִדּבּור ּוַמעֲׂשֶה, 
ּבְָדבָר  ּתְלּויָה  ּבִלְּתִי  עַצְִמית  ַאֲהבָה  ּכֵן  ּגַם  ׁשֶּתְִהיֶה  ֵרעֵהּו,  לְַאֲהבַת  ּבְנֹוגֵעַ  ַהּצִּוּוי 

ּובְַמעֲלָה וכו'".
 )מכתב הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסון, אגרות קודש חלק כ"ג עמ' רמד( 

בן	אדם	אוהב	את	עצמו	בלי	סיבה.	הוא	לא	צריך	להיות	חכם,	יפה	או	עשיר	כדי	לאהוב	

את	עצמו,	אלא	רק	להיות	קיים.	עצם	קיומו	משמח	אותו	וחביב	עליו.	זהו	כוחה	האדיר	

של	האהבה	-	אהבה	"שאינה	תלויה	בדבר",	ולכן	גם	"אינה	בטלה	לעולם"	)אבות	ה,טז(.	

הציפייה	הגדולה	מאיתנו	כיהודים,	היא	שנרחיב	את	הגבולות	של	האהבה	הזו.	וכפי	שאני	

אוהב	את	עצמי,	בלי	סיבה	ובלי	תנאים,	ככה	אני	יכול	לאהוב	גם	יהודי	אחר.	אהבה	זו	

לא	רק	שאינה	תלויה	במעלות,	אלא	היא	גם	לא	נופלת	בגלל	חסרונות.	גם	אם	אני	רואה	

בעיות	וחסרונות	אצל	האחר,	זה	לא	אמור	לבטל	את	האהבה	שלי	אליו.

כהקדמה	לקטע	הבא,	המרחיב	את	הסבר	"ואהבת	-	כמוך",	נבדוק	את	עצמנו:

כתוב	בקצרה	5	תכונות	או	מידות	שליליות	שלך,	ו-5	סיטואציות	שבהן	נהגת	שלא	

	כשורה.

בחר	2	דוגמאות	מתוך	הרשימה	שנכונות	גם	כלפי	אנשים	שאתה	מכיר.

השתדל	לענות	בכנות:	האם	יש	הבדל	בין	איך	שאתה	מסתכל	על	עצמך	בסיטואציה,	

לבין	איך	שאתה	מסתכל	על	זולתך?	מהו	ההבדל	ומהיכן	הוא	נובע?

אם	באותה	נפילה	היית	רואה	את	חברך	הטוב,	יחסך	אליו	היה	דומה	יותר	ליחסך	

לעצמך	או	לאדם	זר?	מדוע?

כעת,	נעיין	בביאורו	של	הרבי	ה'צמח	צדק':

"... ּכְמֹו ׁשֵֶאין ָאָדם רֹוֶאה חֹוב לְעַצְמֹו, ֵאין ַהּפֵרּוׁש ׁשֵֶאינֹו יֹוֵדעַ ּכְלָל חֹובֹותָיו, 
ַאְדַרּבָה יּוכַל לְִראֹות ּולְָהבִין ֵהיֵטב עְַמקּות ּפְִחיתּותֹו יֹותֵר ֵמְרִאּיַת זּולָתֹו עָלָיו. 
ׁשֵֶאין  ַהּכַּוָנָה  ֶאּלָא  לַּלֵבָב.  יְִרֶאה  וְהּוא  לָעֵינַיִם,  ֶאּלָא  רֹוֶאה  ֵאינֹו  זּולָתֹו  ׁשֲֶהֵרי 
ַהחֹוב ּתֹופֵס ָמקֹום ֶאצְלֹו ּכְלָל לְִהתְּפַעֵל ִמּזֶה, ּוכְִאּלּו ֵאינֹו רֹוֶאה אֹותֹו ּכְלָל. ּכִי 
ַהּגְדֹולָה ֲאׁשֶר הּוא אֹוֵהב ְמאֹד ֶאת עַצְמֹו, עַל ּכָל ּפְׁשָעָיו ׁשֶּיֹוֵדע  ָהַאֲהבָה  ִמּפְנֵי 
ּבְַדעְּתֹו ּתְכֶַּסה ָהַאֲהבָה ּבִבְִחינַת ַמִּקיף, ׁשֶֹּלא יְֻמׁשְַך ִמן ַהּיְִדיעָה לִיֵדי ִהתְּפַעֲלּות 

טוב	 לא	 דבר	 שומעים	 אם	

באם	 גם	 מישראל,	 אחד	 על	

צריך	 	- אותו	 מכירים	 אין	

להצטער	צער	רב,	כי	כל	אחד	

מהמצבים	בודאי	אינו	טוב:

שמספרים	 הדבר	 אמת	 אם	

על	פלוני,	הרי	הוא	לא	טוב.

הלא	 אמת,	 אינו	 הדבר	 ואם	

לא	 במצב	 נמצא	 המספר	

טוב!	

)הבעל	שם	טוב(

21 אהבת	ישראל	•	פרק	ב	•	כמוך!20 אהבת	ישראל	•	פרק	ב	•	כמוך!



שגור	 היה	 הזקן	 רבינו	 בימי	

פת	 הפתגם:	 החסידים	 בפי	

שלך	 הוא	 לי	 שיש	 הלחם	

תיבת	 מקדימים	 והיו	 כשלי.	

"שלך"	-	'שלך	כשלי'.

)היום	יום(

2. שכח מעצמך
עם	ישראל	ידע	לאורך	הדורות	המון	צדיקים	ואנשי	חסד	שהיו	ספוגים	באהבת	ישראל.	

שלימדו	 צדיקים	 דור	 בכל	 קמו	 מברדיטשוב,	 יצחק	 לוי	 ר'	 ועד	 דוסא	 בן	 חנינא	 מרבי	

במעשיהם	כיצד	לאהוב	ולהתמסר	ליהודי	אחר.	כל	צדיק	פעל	לפי	מקומו	ואופיו	-	היו	

צדיקים	שגמלו	חסד	או	לימדו	זכות	על	יהודי	פרטי,	והיו	צדיקים	שהנהיגו	עדה	וציבור	

רבינו,	 משה	 ישראל,	 עם	 של	 ביותר	 הגדול	 המנהיג	 גם	 אינסופית.	 אהבה	 מתוך	 שלם	

מלמד	שיעור	יסודי	באהבת	ישראל.	הרועה	הנאמן	והאוהב,	גילה	במעשיו	וכתב	זאת	גם	

בתורה,	עד	היכן	האהבה	יכולה	להגיע.	עניין	זה	מתבאר	בקטע	הבא:

"לְַאַחר ׁשֶָחְטאּו יִׂשְָרֵאל ּבָעֵגֶל, ְמבֵַּקׁש מֹׁשֶה ֵמה' ׁשֶּיְכַּפֵר לֶָהם עַל עָוֹון ָחמּור זֶה. 
וְהּוא ַאף ְמַדּבֵר ּבְתֶֹקף: "וְעַּתָה ִאם ּתִּׂשָא ַחָּטאתָם וְִאם ַאיִן ְמֵחנִי נָא ִמִּספְְרָך ֲאׁשֶר 
ּכָתָבְּתָ" )שמות לב, לב(. לְַמעַן יְהּוִדים, וֲַאפִּלּו לְַמעַן עֹוׂשֵי ָהעֵגֶל, מּוכָן ָהיָה מֹׁשֶה 
ַרּבֵנּו לְוַּתֵר ֲאפִּלּו עַל ַהַּמעֲלָה ַהּגְבֹוָהה ּבְיֹותֵר ׁשֶּבֹו )ַהּבָָאה לִיֵדי ּבִּטּוי ּבֶַּקׁשֶר ׁשֶּלֹו 
עִם הּתֹוָרה( - וִּתּור ׁשֶּיֵׁש ּבֹו יֹותֵר ִמ"וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך". )ׁשֲֶהֵרי ּכָל ַה'ּכָמֹוָך' 

ׁשֶל מֹׁשֶה, וְכָל ְמצִיאּותֹו ִהיא ַהּתֹוָרה(.

ּבְִהתְנֲַהגּותֹו זֹו ַאף ָרצָה מֹׁשֶה לָתֵת ּכַֹח לְכָל יְהּוִדי, ּבְכָל זְָמן ּובְכָל ָמקֹום, ׁשֶּיֵלְֵך 
ַאֲהבַת  ׁשֶּיֵׁש  ּבְכְָך  ַּדי  ׁשֵֶאין  לַָדעַת,  ֵמִאּתָנּו  וְֶאָחד  ֶאָחד  ּכָל  וְעַל  ּבְַדְרּכֹו.  וְיִתְנֵַהג 
יִׂשְָרֵאל. ֶאּלָא יֵׁש ּגַם צֶֹרך ּבִ"ְמִסירּות נֶפֶׁש", ׁשֶּתְִהיֶה ּכְלַּפֵי ּכָל יְהּוִדי, וְׁשֶּתִתְּבֵַּטא 

ּבְ"אֹוֵהב ֶאת ַהּבְִרּיֹות ּוְמָקְרבָן לַּתֹוָרה".
)הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסון, לקוטי שיחות חלק כא עמ' 179(  

משה	רבינו	הוא	התורה.	למחוק	את	משה	מן	התורה	זה	למחוק	אותו	לחלוטין,	למחוק	את	

חייו.	משה	רבינו	היה	מוכן	לתת	לאותם	חוטאים	את	כל	כולו,	ובלבד	שיכופר	עוונם	ויוכלו	

להמשיך	לחיות.	טענות	כמו	-	'אלו	הם	רשעים	ארורים!',	'מגיע	להם	למות!'	וכדומה,	לא	

עלו	בכלל	בדעתו	של	משה.	בתקיפות	רבה	ובמסירות	הוא	"נלחם"	למען	עם	ישראל,	

לגרום	שה'	יכפר	על	חטאיהם,	נלחם	והצליח.

סיפור	זה	איננו	רק	סיפור	מהעבר,	אלא	לימוד	עכשווי	לכל	אחד	מאיתנו.	בכל	יהודי	יש	

משה	רבנו	קטן	בפנים,	שמסוגל	להתמסר	עבור	הזולת	מעל	ומעבר.	ולא	רק	לחבר	או	

לשכן,	אלא	אפילו	ליהודי	רחוק	וזר	ביותר.	כשם	שמשה	רבינו	הרגיש	שחייו	אינם	חיים	

ללא	עם	ישראל,	כך	כל	אחד	מאיתנו	יכול	וצריך	לחוש,	שחייו	אינם	חיים	ללא	היהודי	

האחר.

המסירות	הזו	באה	לידי	ביטוי	ביום	יום,	ולא	רק	בשאלות	של	חיים	ומוות:	עד	כמה	אני	

מוכן	לתת	מהזמן	שלי	עבור	החבר	או	הקהילה?	כמה	כסף	אני	אשקיע	בצדקה	ובעזרה	

לזולת?	לאיזה	כיוון	אני	מכוון	את	חיי	-	לחיים	של	שליחות	והובלת	שינויים	בעם	ישראל,	

או	לחיים	של	קידום	עצמי	ופיתוח	אישי?	אלו	שאלות	גדולות	שמלוות	את	חיינו	כל	הזמן.	

כמה	 בו	 להידבק	 שעלינו	 המודל	 אך	 יום,	 מדי	 לעצמנו	 להשיב	 נצטרך	 התשובות	 את	

שיותר	הוא	המסירות	והאהבה	האינסופית	של	משה	רבנו.

האם	אתה	מכיר	אישית	סיפור	על	מסירות	-	נפש	מתוך	אהבת	ישראל?

האם	פעם	"שכחת	את	עצמך"	למען	הזולת?	מה	גרם	לכך?

האם	יש	מצבים	שבהם	לא	תמסור	את	עצמך	למען	יהודי	במצוקה?

לָדּון ֶאת ּכָל ָאָדם לְכַף זְכּות כו'. ּוִמֵּמילָא צִָריְך לְִהצְַטעֵר ְמאֹד עַל צַָרת ֲחבֵרֹו 
וְיִּסּוָריו ר"ל, וִיבֵַּקׁש ַרֲחִמים עָלָיו. )וְִאם יֹוֵדעַ ּבֱֶאֶמת ֲאׁשֶר ֹלא טֹוב הּוא, יְגַּלֶה 
לְמּוָסר ָאזְנֹו ]יֹאַמר לֹו מּוָסר[ ּבֵינֹו לְבֵין עַצְמֹו, וְיֹוכִיחֹו עַל ַמעֲׂשָיו ַהֹּלא טֹובִים. 

ׁשֶעַל יְֵדי זֶה "וְיָׁשֹב ֶאל ה' וִיַרֲחֵמהּו", "וְׁשָב ֲחרֹון ַאּפֹו ִמֶּמּנּו כו'"(."
)רבי שלום דובער מליובאוויטש, קונטרס 'החלצו' אות ט(
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המשטר	 בימי	 היהדות	 בחיזוק	 שעסק	 חסידי,	 עסקן	 היה	 דובין	 מרדכי	 ר'	

זו,	 פעילות	 על	 לכלא	 נשלח	 הוא	 אף	 רבים,	 יהודים	 כמו	 הנורא.	 הקומוניסטי	

ופעם	אחת	סיפר	על	כך	את	הסיפור	הבא:	"בתקופה	האחרונה	למאסרי,	הייתי	

בסמוך	לעיר	קויבישוב.	לאחר	שהסתיימה	תקופת	המאסר,	קיבלתי	את	פקודת	

השחרור.	השחרור	היה	קצר	וענייני	-	נקראתי	לחדר	המפקדה,	ושם	נאמר	לי:	

"קום	ולך	מכאן!".	לא	ציידו	אותי	בכסף,	במזון	או	בביגוד,	ובוודאי	שלא	אמרו	לי	

היכן	אוכל	לשהות	בתקופה	הקרובה.	יצאתי	אפוא	מן	המקום	והתחלתי	לצעוד	

לעבר	העיר	קויבישוב	הסמוכה,	במטרה	למצוא	בה	יהודים	שיואילו	לסייע	לי.

בחוץ	 לכך,	 ובנוסף	 רעב.	 וגם	 עייף	 הייתי	 מאוד,	 ארוכה	 שעה	 שפסעתי	 לאחר	

שרר	קור	נורא,	ומאחר	שלא	היה	לי	ביגוד	חורפי	הולם	)הייתי	לבוש	רק	בכתונת	

דקה	של	אסירים(,	סבלתי	קשות	מהקור.	וכך,	בשעת	לילה	מאוחרת,	התהלכתי	

מזוזה.	 	- בפתחו	 יהודי	 סימן	 עם	 בית	 מחפש	 כשאני	 קויבישוב	 של	 ברחובותיה	

כשראיתי	בית	כזה,	דפקתי	על	הדלת.	לאחר	שנקשתי	נקישות	ממושכות,	נפתח	

סדק	צר	בדלת	שבעדו	הציץ	בעל	הבית	היהודי.	הוא	סקר	אותי	במבט	חטוף,	

ומיד	סגר	בעדי	את	הדלת.	דנתי	אותו	לזכות	-	הוא	ראה	מולו	אדם	במדי	אסיר,	

ומי	יודע	איזה	פושע	מסתתר	מאחורי	גלימת	האסירים	הזו?...

ולומר	 פה	 לפצות	 מסוגל	 הייתי	 שלא	 עד	 ועייף,	 מורעב	 מותש,	 כך	 כל	 הייתי	

משהו	לטובת	עצמי.	באותו	רגע	החלטתי	בחצי	ייאוש	-	הרי	בלאו	הכי	אין	לי	כוח	

עשיתי.	 וכך	 יהיה.	 שיהיה	 ומה	 הארץ,	 על	 ואשכב	 כאן	 אשאר	 לצעוד,	 להמשיך	

שכבתי	על	הארץ,	וכשהתחלתי	להרגיש	שכוחותי	עוזבים	אותי,	התחלתי	לומר	

וידוי	מתוך	הכרה	שהנה	בא	הסוף	ל"ע...

זכותך	לעשות	כהבנתך,	 	- ניחא	 לפתע	הבזיקה	במוחי	מחשבה:	לגביך	אתה,	

אבל	מה	יהיה	על	אותו	יהודי,	בעל	הבית,	שמחר	בבוקר	יקום	וכשיצא	מביתו,	

יראה	את	גופתך	שרועה	מול	ביתו?!	האם	אתה	מתאר	לעצמך	כיצד	הוא	ירגיש	

עקב	כך	וכמה	עוגמת	נפש	תהיה	לו	בגללך?!	המחשבה	הזו	הכריעה	את	הכף	

-	מיד	התקרבתי	אל	הדלת,	אזרתי	את	שארית	כוחותיי	והמשכתי	לדפוק	שוב	

ושוב.	לבסוף	ניגש	בעל	הבית	אל	הדלת,	הרביתי	להפציר	ולהתחנן	בפניו,	עד	

שהסכים	להכניס	אותי	לביתו,	וכך	ניצלו	חיי	-	בזכות	אהבת	ישראל..."

)'סיפורים	חסידיים',	הרב	אלפנביין,	עמ'	16(
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שגור	 היה	 הזקן	 רבינו	 בימי	

פת	 הפתגם:	 החסידים	 בפי	

שלך	 הוא	 לי	 שיש	 הלחם	

תיבת	 מקדימים	 והיו	 כשלי.	

"שלך"	-	'שלך	כשלי'.

)היום	יום(

2. שכח מעצמך
עם	ישראל	ידע	לאורך	הדורות	המון	צדיקים	ואנשי	חסד	שהיו	ספוגים	באהבת	ישראל.	

שלימדו	 צדיקים	 דור	 בכל	 קמו	 מברדיטשוב,	 יצחק	 לוי	 ר'	 ועד	 דוסא	 בן	 חנינא	 מרבי	

במעשיהם	כיצד	לאהוב	ולהתמסר	ליהודי	אחר.	כל	צדיק	פעל	לפי	מקומו	ואופיו	-	היו	

צדיקים	שגמלו	חסד	או	לימדו	זכות	על	יהודי	פרטי,	והיו	צדיקים	שהנהיגו	עדה	וציבור	

רבינו,	 משה	 ישראל,	 עם	 של	 ביותר	 הגדול	 המנהיג	 גם	 אינסופית.	 אהבה	 מתוך	 שלם	

מלמד	שיעור	יסודי	באהבת	ישראל.	הרועה	הנאמן	והאוהב,	גילה	במעשיו	וכתב	זאת	גם	

בתורה,	עד	היכן	האהבה	יכולה	להגיע.	עניין	זה	מתבאר	בקטע	הבא:

"לְַאַחר ׁשֶָחְטאּו יִׂשְָרֵאל ּבָעֵגֶל, ְמבֵַּקׁש מֹׁשֶה ֵמה' ׁשֶּיְכַּפֵר לֶָהם עַל עָוֹון ָחמּור זֶה. 
וְהּוא ַאף ְמַדּבֵר ּבְתֶֹקף: "וְעַּתָה ִאם ּתִּׂשָא ַחָּטאתָם וְִאם ַאיִן ְמֵחנִי נָא ִמִּספְְרָך ֲאׁשֶר 
ּכָתָבְּתָ" )שמות לב, לב(. לְַמעַן יְהּוִדים, וֲַאפִּלּו לְַמעַן עֹוׂשֵי ָהעֵגֶל, מּוכָן ָהיָה מֹׁשֶה 
ַרּבֵנּו לְוַּתֵר ֲאפִּלּו עַל ַהַּמעֲלָה ַהּגְבֹוָהה ּבְיֹותֵר ׁשֶּבֹו )ַהּבָָאה לִיֵדי ּבִּטּוי ּבֶַּקׁשֶר ׁשֶּלֹו 
עִם הּתֹוָרה( - וִּתּור ׁשֶּיֵׁש ּבֹו יֹותֵר ִמ"וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך". )ׁשֲֶהֵרי ּכָל ַה'ּכָמֹוָך' 

ׁשֶל מֹׁשֶה, וְכָל ְמצִיאּותֹו ִהיא ַהּתֹוָרה(.

ּבְִהתְנֲַהגּותֹו זֹו ַאף ָרצָה מֹׁשֶה לָתֵת ּכַֹח לְכָל יְהּוִדי, ּבְכָל זְָמן ּובְכָל ָמקֹום, ׁשֶּיֵלְֵך 
ַאֲהבַת  ׁשֶּיֵׁש  ּבְכְָך  ַּדי  ׁשֵֶאין  לַָדעַת,  ֵמִאּתָנּו  וְֶאָחד  ֶאָחד  ּכָל  וְעַל  ּבְַדְרּכֹו.  וְיִתְנֵַהג 
יִׂשְָרֵאל. ֶאּלָא יֵׁש ּגַם צֶֹרך ּבִ"ְמִסירּות נֶפֶׁש", ׁשֶּתְִהיֶה ּכְלַּפֵי ּכָל יְהּוִדי, וְׁשֶּתִתְּבֵַּטא 

ּבְ"אֹוֵהב ֶאת ַהּבְִרּיֹות ּוְמָקְרבָן לַּתֹוָרה".
)הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסון, לקוטי שיחות חלק כא עמ' 179(  

משה	רבינו	הוא	התורה.	למחוק	את	משה	מן	התורה	זה	למחוק	אותו	לחלוטין,	למחוק	את	

חייו.	משה	רבינו	היה	מוכן	לתת	לאותם	חוטאים	את	כל	כולו,	ובלבד	שיכופר	עוונם	ויוכלו	

להמשיך	לחיות.	טענות	כמו	-	'אלו	הם	רשעים	ארורים!',	'מגיע	להם	למות!'	וכדומה,	לא	

עלו	בכלל	בדעתו	של	משה.	בתקיפות	רבה	ובמסירות	הוא	"נלחם"	למען	עם	ישראל,	

לגרום	שה'	יכפר	על	חטאיהם,	נלחם	והצליח.

סיפור	זה	איננו	רק	סיפור	מהעבר,	אלא	לימוד	עכשווי	לכל	אחד	מאיתנו.	בכל	יהודי	יש	

משה	רבנו	קטן	בפנים,	שמסוגל	להתמסר	עבור	הזולת	מעל	ומעבר.	ולא	רק	לחבר	או	

לשכן,	אלא	אפילו	ליהודי	רחוק	וזר	ביותר.	כשם	שמשה	רבינו	הרגיש	שחייו	אינם	חיים	

ללא	עם	ישראל,	כך	כל	אחד	מאיתנו	יכול	וצריך	לחוש,	שחייו	אינם	חיים	ללא	היהודי	

האחר.

המסירות	הזו	באה	לידי	ביטוי	ביום	יום,	ולא	רק	בשאלות	של	חיים	ומוות:	עד	כמה	אני	

מוכן	לתת	מהזמן	שלי	עבור	החבר	או	הקהילה?	כמה	כסף	אני	אשקיע	בצדקה	ובעזרה	

לזולת?	לאיזה	כיוון	אני	מכוון	את	חיי	-	לחיים	של	שליחות	והובלת	שינויים	בעם	ישראל,	

או	לחיים	של	קידום	עצמי	ופיתוח	אישי?	אלו	שאלות	גדולות	שמלוות	את	חיינו	כל	הזמן.	

כמה	 בו	 להידבק	 שעלינו	 המודל	 אך	 יום,	 מדי	 לעצמנו	 להשיב	 נצטרך	 התשובות	 את	

שיותר	הוא	המסירות	והאהבה	האינסופית	של	משה	רבנו.

האם	אתה	מכיר	אישית	סיפור	על	מסירות	-	נפש	מתוך	אהבת	ישראל?

האם	פעם	"שכחת	את	עצמך"	למען	הזולת?	מה	גרם	לכך?

האם	יש	מצבים	שבהם	לא	תמסור	את	עצמך	למען	יהודי	במצוקה?

לָדּון ֶאת ּכָל ָאָדם לְכַף זְכּות כו'. ּוִמֵּמילָא צִָריְך לְִהצְַטעֵר ְמאֹד עַל צַָרת ֲחבֵרֹו 
וְיִּסּוָריו ר"ל, וִיבֵַּקׁש ַרֲחִמים עָלָיו. )וְִאם יֹוֵדעַ ּבֱֶאֶמת ֲאׁשֶר ֹלא טֹוב הּוא, יְגַּלֶה 
לְמּוָסר ָאזְנֹו ]יֹאַמר לֹו מּוָסר[ ּבֵינֹו לְבֵין עַצְמֹו, וְיֹוכִיחֹו עַל ַמעֲׂשָיו ַהֹּלא טֹובִים. 

ׁשֶעַל יְֵדי זֶה "וְיָׁשֹב ֶאל ה' וִיַרֲחֵמהּו", "וְׁשָב ֲחרֹון ַאּפֹו ִמֶּמּנּו כו'"(."
)רבי שלום דובער מליובאוויטש, קונטרס 'החלצו' אות ט(
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המשטר	 בימי	 היהדות	 בחיזוק	 שעסק	 חסידי,	 עסקן	 היה	 דובין	 מרדכי	 ר'	

זו,	 פעילות	 על	 לכלא	 נשלח	 הוא	 אף	 רבים,	 יהודים	 כמו	 הנורא.	 הקומוניסטי	

ופעם	אחת	סיפר	על	כך	את	הסיפור	הבא:	"בתקופה	האחרונה	למאסרי,	הייתי	

בסמוך	לעיר	קויבישוב.	לאחר	שהסתיימה	תקופת	המאסר,	קיבלתי	את	פקודת	

השחרור.	השחרור	היה	קצר	וענייני	-	נקראתי	לחדר	המפקדה,	ושם	נאמר	לי:	

"קום	ולך	מכאן!".	לא	ציידו	אותי	בכסף,	במזון	או	בביגוד,	ובוודאי	שלא	אמרו	לי	

היכן	אוכל	לשהות	בתקופה	הקרובה.	יצאתי	אפוא	מן	המקום	והתחלתי	לצעוד	

לעבר	העיר	קויבישוב	הסמוכה,	במטרה	למצוא	בה	יהודים	שיואילו	לסייע	לי.

בחוץ	 לכך,	 ובנוסף	 רעב.	 וגם	 עייף	 הייתי	 מאוד,	 ארוכה	 שעה	 שפסעתי	 לאחר	

שרר	קור	נורא,	ומאחר	שלא	היה	לי	ביגוד	חורפי	הולם	)הייתי	לבוש	רק	בכתונת	

דקה	של	אסירים(,	סבלתי	קשות	מהקור.	וכך,	בשעת	לילה	מאוחרת,	התהלכתי	

מזוזה.	 	- בפתחו	 יהודי	 סימן	 עם	 בית	 מחפש	 כשאני	 קויבישוב	 של	 ברחובותיה	

כשראיתי	בית	כזה,	דפקתי	על	הדלת.	לאחר	שנקשתי	נקישות	ממושכות,	נפתח	

סדק	צר	בדלת	שבעדו	הציץ	בעל	הבית	היהודי.	הוא	סקר	אותי	במבט	חטוף,	

ומיד	סגר	בעדי	את	הדלת.	דנתי	אותו	לזכות	-	הוא	ראה	מולו	אדם	במדי	אסיר,	

ומי	יודע	איזה	פושע	מסתתר	מאחורי	גלימת	האסירים	הזו?...

ולומר	 פה	 לפצות	 מסוגל	 הייתי	 שלא	 עד	 ועייף,	 מורעב	 מותש,	 כך	 כל	 הייתי	

משהו	לטובת	עצמי.	באותו	רגע	החלטתי	בחצי	ייאוש	-	הרי	בלאו	הכי	אין	לי	כוח	

עשיתי.	 וכך	 יהיה.	 שיהיה	 ומה	 הארץ,	 על	 ואשכב	 כאן	 אשאר	 לצעוד,	 להמשיך	

שכבתי	על	הארץ,	וכשהתחלתי	להרגיש	שכוחותי	עוזבים	אותי,	התחלתי	לומר	

וידוי	מתוך	הכרה	שהנה	בא	הסוף	ל"ע...

זכותך	לעשות	כהבנתך,	 	- ניחא	 לפתע	הבזיקה	במוחי	מחשבה:	לגביך	אתה,	

אבל	מה	יהיה	על	אותו	יהודי,	בעל	הבית,	שמחר	בבוקר	יקום	וכשיצא	מביתו,	

יראה	את	גופתך	שרועה	מול	ביתו?!	האם	אתה	מתאר	לעצמך	כיצד	הוא	ירגיש	

עקב	כך	וכמה	עוגמת	נפש	תהיה	לו	בגללך?!	המחשבה	הזו	הכריעה	את	הכף	

-	מיד	התקרבתי	אל	הדלת,	אזרתי	את	שארית	כוחותיי	והמשכתי	לדפוק	שוב	

ושוב.	לבסוף	ניגש	בעל	הבית	אל	הדלת,	הרביתי	להפציר	ולהתחנן	בפניו,	עד	

שהסכים	להכניס	אותי	לביתו,	וכך	ניצלו	חיי	-	בזכות	אהבת	ישראל..."

)'סיפורים	חסידיים',	הרב	אלפנביין,	עמ'	16(
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זוהי	מעלה	נפלאה	כשהקב"ה	

בחוש	 ומתברכים	 מזכה,	

וטעם	מיוחדים	בעשיית	טובה	

שהזולת	 כדי-כך	 עד	 ליהודי	

שהוא	 מכפי	 יותר	 בעיניו	 יקר	

יקר	בעיני	עצמו.

)הרבי	הרש"ב(

ׁשֶּצִיּורֹו ַמתְִאים יֹותֵר ֶאל ַהֶּטבַע הּוא ּגָדֹול ּבְָאָּמנּותֹו. וְכֵן הּוא ּבְִאיׁש ּפָׁשּוט ּובְבֶן 
ּתֹוָרה. ּבֶן ּתֹוָרה ּכִׂשְֵדה ּבֵית ַהּׁשְלִָחין, וְיָכֹול לְִהיֹות ׁשֶַהּיְבּול ִמֶּמּנָה הּוא טֹוב יֹותֵר 
ִמּׁשֶָדה ְרגִילָה. ֲאבָל ֲהַדר ַהֶּטבַע ׁשִֶהְטּבִיעַ הקב"ה, ׁשֶהּוא ָהֱאֶמת, הּוא ּבְׁשֶָדה ֲאׁשֶר 

לְִמַטר ַהּׁשַָֹמיִם ּתִׁשְּתֶה ַמיִם יֹותֵר ִמּבֵית ַהּׁשְלִָחין". 
)הוספות לכתר שם טוב, אות קנ"ח(

בטבע	יש	יופי	ועוצמה	מיוחדים.	הטבע	נותן	לנו	לחוש	ביתר	חדות	את	כוח	מעשיו	ואת	

גדולתו	של	הבורא.	כך	גם	היהודי	הפשוט	מגלה	לנו	את	הטבע	היהודי,	ואת	יופי	הנשמה	

היהודית,	ביתר	בהירות.	לראות	איך	יהודי	פשוט,	שלא	למד	כמעט	גמרא	והלכה,	שמח	

לקיים	מצווה	ומנסה	לדקדק	בה	ככל	יכולתו,	זה	תענוג.	לראות	כיצד	יהודי	שלא	העמיק	

בספרי	מוסר	ויראה,	מתנהג	בעדינות	ובאהבה	לזולת	או	מתיירא	להיכשל	באיזו	עבירה	

ח"ו,	זה	מעורר	התפעלות.	יהודים	אלו	מגלים	במעשיהם	את	הכוח	של	הנשמה	היהודית,	

ואת	הקשר	הנצחי	שלה	להקב"ה.

הבעש"ט	גילה	שגם	ליהודים	הפשוטים	יש	מה	ללמד	ולתת	לשאר	העם.	התלמיד	חכם	

מלמד	את	היהודי	הפשוט	תורה,	והיהודי	הפשוט	מלמד	ומזכיר	לתלמיד	חכם	שאחרי	

כל	החכמה	שלמד,	מסתתרות	בו	עדיין	תכונות	טבעיות	ופשוטות	של	קדושת	הנשמה	

היהודית.

האם	אתה	מכיר	יהודי	פשוט?	איזה	חן	מיוחד	מצאת	בו?

האם,	לדעתך,	עליך	לשאוף	להיות	תלמיד-חכם	או	יהודי	פשוט?

3. פשוט יפה
סופה	של	המאה	ה-17	למניינם,	הייתה	תקופה	של	שבר	קשה	ביהדות	מזרח	אירופה.	

פוגרומים,	עוני,	משיחיות	שקר	ושאר	צרות	גרמו	למשבר	וקושי	גדול.	אחת	התופעות	

העולם	 היהודי.	 בעולם	 שנוצר	 החברתי	 והפער	 הניתוק	 הייתה	 המשבר	 של	 הבולטות	

היהודי	היה	חצוי	לשניים	-	תלמידי	החכמים	בצד	אחד,	ועמי	הארץ	בצד	השני.	הלמדנים	

יצרו	לעצמם	מעמד	מרומם,	שהרחיק	אותם	ואת	תורתם	מהיהודים	הפשוטים.	יהודים	

והחיים	לא	אפשרו	להם	להסתופף	באוהלה	של	תורה,	הרגישו	 רבים,	שנסיבות	הזמן	

סוג	ב'	וחסרי	חשיבות	מבחינה	רוחנית.	הקרע	הזה,	ביחד	עם	נקודות	שבר	נוספות,	היה	

יכול	להיות	הרה	אסון,	אלמלא	הופיע	באותה	תקופה	הבעל	שם	טוב,	עם	תורתו	-	תורת	

החסידות.

הסבירו	 הם	 פשוטים.	 יהודים	 אותם	 את	 ועודדו	 בעיירות	 הסתובבו	 ותלמידיו	 הבעש"ט	

להם	על	כך	שגם	להם	יש	חלק	בתורה,	שלמצוות	ולברכות	שלהם	יש	ערך	מיוחד,	ועד	

בעם,	 הקרע	 לביטול	 קראו	 החסידים	 ה'.	 בעיני	 וחביב	 יקר	 הוא,	 באשר	 יהודי	 כל	 כמה	

והתנגדו	נחרצות	להתנשאות	הלמדנים	על	היהודים	הפשוטים.

הבעש"ט	הדגיש	את	אהבת	וקירוב	היהודים	הפשוטים	משני	צדדים.	ראשית,	מצד	מצוות	

ויהודי.	יתר	על	כך,	הבעש"ט	מצא	בעמי	הארץ	 אהבת	ישראל	שמתייחסת	לכל	יהודי	

יופי	מיוחד	ביהודי	הפשוט,	 מעלות	שאין	בלמדנים	ובתלמידי	החכמים.	הבעש"ט	ראה	

ולימד	זאת	גם	לתלמידיו.

בקטעים	הבאים	אותם	נלמד,	נראה	כיצד	הוסברה	אהבת	היהודים	הפשוטים	בתורת	

החסידות.	נפתח	במאמר,	המובא	בשמו	של	הבעש"ט:

"ּתְפִּלִין ְּדָמאֵרי עָלְָמא ]של אדון העולם , של ה'[ ַמאי ּכְתִיב ּבְהּו? ]מה כתוב בהם?[ "ּוִמי 
כְעְַּמָך ּכְיִׂשְָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָָאֶרץ" )ברכות ו' ע"א(. 

יִׂשְָרֵאל ֵהן ַהּתְפִּלִין ׁשֶל ַהקב"ה. ּבַּתְפִּלִין ְמצּויִים ּתְפִּלִין ׁשֶל יָד ּותְפִּלִין ׁשֶל ֹראׁש, 
ׁשְנֵיֶהם - ִמצְוָה, ּוְמֻחּיָבִים ּבִבְָרכָה - ּבְָרכָה ַאַחת אֹו ׁשְתַיִם ּכְַהֵּדעֹות ַהּׁשֹונֹות ׁשֶּבָזֶה 

- וֲַהנַָחת ּתְפִּלִין ׁשֶל יָד קֹוֶדֶמת לֲַהנַָחת ּתְפִּלִין ׁשֶל ֹראׁש. 

ּכֵן הּוא ּגַם לְגַּבֵי ּתְפִּלִין ְּדָמאֵרי עָלְָמא: ּתְפִּלִין ׁשֶל יָד ֵהם 'ָמאֵרי עּובִָדין ָטבִין' - 
ֲאנָׁשִים ּפְׁשּוִטים ּוְמַקּיְֵמי ִמצְוֹות, ַהּקֹוְדִמים לִתְפִּלִין ׁשֶל ֹראׁש ׁשֵֶהם 'ָמאֵרי ֲהׂשָגָה' 

- לֹוְמִדים וְיֹוְדעֵי ּתֹוָרה".
)הוספות לכתר שם טוב, אות צ"ב(

משמעותם	 את	 להבין	 מבלי	 בידיים	 מצוות	 לעשות	 יודעים	 שרק	 הידיים,	 של	 היהודים	

בראש,	גם	הם	חלק	מהתפילין	של	הקב"ה,	וגם	עליהם	אומר	הקב"ה	"ומי	כעמך	ישראל!".	

אמנם	בגמרא	)מנחות	ל"ד	ע"ב(	מובא	שהתפילין	של	ראש	קדושות	יותר,	וכך	גם	באופן	

הפשוט	תלמידי	החכמים	חשובים	יותר,	בגלל	ההשגה	שלהם	בתורה	הקדושה.	אבל,	

כידוע,	מניחים	תפילין	של	יד	ראשונות.	מבחינות	מסוימות	הקב"ה	מקדים	ומעדיף	את	

יד'.	בשל	כך,	אומר	הבעש"ט,	גם	אנחנו	צריכים	לייקר	ולאהוב	את	 יהודי	ה'תפילין	של	

היהודים	הפשוטים.

זאת	 מבאר	 טוב	 שם	 הבעל	 הפשוטים?	 ליהודים	 שיש	 ייחודית	 מעלה	 אותה	 היא	 מה	

במשל	נפלא	במקור	הבא:

ֶאת  וְתִּתֵן  ַמיִם  ּתִׁשְּתֶה  ַהּׁשַָֹמיִם  לְִמַטר  ֲאׁשֶר  זְרּועָה  ּכְׂשֶָדה  הּוא  ַהּפָׁשּוט  "ִאיׁש 
יְבּולָּה. וְַהּתַלְִמיד ָחכָם הּוא ּכִׂשְֵדה ּבֵית ַהּׁשְלִָחין, ֲאׁשֶר ּבְעָלֶיָה ַמׁשְֶקה אֹותָּה ּולְפִיו 

ּתִּתֵן ֶאת יְבּולָּה. 

ּוכְמֹו ַהְּמצַּיֵר, ׁשֶהּוא ָאָּמן נִפְלָא ּבְצִּיּור, ִהּנֵה ּכָל ָאָּמנּותֹו הּוא ּכְׁשְֶּמצַּיֵר ֶאת ַהּׁשֶָדה 
ָאָּמן  וְכָל  ּבָּה.  ַהקב"ה  ׁשִֶהְטּבִיעַ  ַהֶּטבַע  ֲהַדר  ּכְפִי  ּבֱֶאֶמת,  ֵהם  ּכֲַאׁשֶר  ּותְבּוָאתָּה 

סוף פסוק

ללמוד	 והחל	 פעוט	 ילד	 היה	 שכאשר	 לחסידיו,	 סיפר	 מרופשיץ	 נפתלי	 רבי	

י'	 אותיות	 שתי	 התפילה	 בסידור	 מופיעות	 שאם	 המלמד	 לו	 הסביר	 לקרוא,	

הצמודות	זו	לזו,	הכוונה	היא	לשמו	של	הקב"ה.	פעם	אחת	הגיע	בקריאתו	לסוף	

י',	והוא	קרא	את	שם	ה'.	 פסוק	וראה	שם	נקודותיים,	והן	נדמו	לו	כשתי	אותיות	

אמר	לו	המלמד:	אם	שתי	אותיות	י'	עומדות	זו	לצד	זו	-	הן	מציינות	את	שמו	של	

ה',	אבל	אם	י'	אחת	עומדת	מעל	חברתה,	הרי	זה	סוף	פסוק.

"למדתי	מזה	כלל	גדול",	אמר	הצדיק.	"אם	שני	יהודים	)שתי	יודי"ם(	עומדים	זה	

לצד	זה,	באהבה	ובשוויון,	הרי	הם	כלי	לשם	ה',	אבל	אם	האחד	מתנשא	מעל	

חברו	-	הרי	זה	סוף	פסוק..."

	)שיחת	השבוע(
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זוהי	מעלה	נפלאה	כשהקב"ה	

בחוש	 ומתברכים	 מזכה,	

וטעם	מיוחדים	בעשיית	טובה	

שהזולת	 כדי-כך	 עד	 ליהודי	

שהוא	 מכפי	 יותר	 בעיניו	 יקר	

יקר	בעיני	עצמו.

)הרבי	הרש"ב(

ׁשֶּצִיּורֹו ַמתְִאים יֹותֵר ֶאל ַהֶּטבַע הּוא ּגָדֹול ּבְָאָּמנּותֹו. וְכֵן הּוא ּבְִאיׁש ּפָׁשּוט ּובְבֶן 
ּתֹוָרה. ּבֶן ּתֹוָרה ּכִׂשְֵדה ּבֵית ַהּׁשְלִָחין, וְיָכֹול לְִהיֹות ׁשֶַהּיְבּול ִמֶּמּנָה הּוא טֹוב יֹותֵר 
ִמּׁשֶָדה ְרגִילָה. ֲאבָל ֲהַדר ַהֶּטבַע ׁשִֶהְטּבִיעַ הקב"ה, ׁשֶהּוא ָהֱאֶמת, הּוא ּבְׁשֶָדה ֲאׁשֶר 

לְִמַטר ַהּׁשַָֹמיִם ּתִׁשְּתֶה ַמיִם יֹותֵר ִמּבֵית ַהּׁשְלִָחין". 
)הוספות לכתר שם טוב, אות קנ"ח(

בטבע	יש	יופי	ועוצמה	מיוחדים.	הטבע	נותן	לנו	לחוש	ביתר	חדות	את	כוח	מעשיו	ואת	

גדולתו	של	הבורא.	כך	גם	היהודי	הפשוט	מגלה	לנו	את	הטבע	היהודי,	ואת	יופי	הנשמה	

היהודית,	ביתר	בהירות.	לראות	איך	יהודי	פשוט,	שלא	למד	כמעט	גמרא	והלכה,	שמח	

לקיים	מצווה	ומנסה	לדקדק	בה	ככל	יכולתו,	זה	תענוג.	לראות	כיצד	יהודי	שלא	העמיק	

בספרי	מוסר	ויראה,	מתנהג	בעדינות	ובאהבה	לזולת	או	מתיירא	להיכשל	באיזו	עבירה	

ח"ו,	זה	מעורר	התפעלות.	יהודים	אלו	מגלים	במעשיהם	את	הכוח	של	הנשמה	היהודית,	

ואת	הקשר	הנצחי	שלה	להקב"ה.

הבעש"ט	גילה	שגם	ליהודים	הפשוטים	יש	מה	ללמד	ולתת	לשאר	העם.	התלמיד	חכם	

מלמד	את	היהודי	הפשוט	תורה,	והיהודי	הפשוט	מלמד	ומזכיר	לתלמיד	חכם	שאחרי	

כל	החכמה	שלמד,	מסתתרות	בו	עדיין	תכונות	טבעיות	ופשוטות	של	קדושת	הנשמה	

היהודית.

האם	אתה	מכיר	יהודי	פשוט?	איזה	חן	מיוחד	מצאת	בו?

האם,	לדעתך,	עליך	לשאוף	להיות	תלמיד-חכם	או	יהודי	פשוט?

3. פשוט יפה
סופה	של	המאה	ה-17	למניינם,	הייתה	תקופה	של	שבר	קשה	ביהדות	מזרח	אירופה.	

פוגרומים,	עוני,	משיחיות	שקר	ושאר	צרות	גרמו	למשבר	וקושי	גדול.	אחת	התופעות	

העולם	 היהודי.	 בעולם	 שנוצר	 החברתי	 והפער	 הניתוק	 הייתה	 המשבר	 של	 הבולטות	

היהודי	היה	חצוי	לשניים	-	תלמידי	החכמים	בצד	אחד,	ועמי	הארץ	בצד	השני.	הלמדנים	

יצרו	לעצמם	מעמד	מרומם,	שהרחיק	אותם	ואת	תורתם	מהיהודים	הפשוטים.	יהודים	

והחיים	לא	אפשרו	להם	להסתופף	באוהלה	של	תורה,	הרגישו	 רבים,	שנסיבות	הזמן	

סוג	ב'	וחסרי	חשיבות	מבחינה	רוחנית.	הקרע	הזה,	ביחד	עם	נקודות	שבר	נוספות,	היה	

יכול	להיות	הרה	אסון,	אלמלא	הופיע	באותה	תקופה	הבעל	שם	טוב,	עם	תורתו	-	תורת	

החסידות.

הסבירו	 הם	 פשוטים.	 יהודים	 אותם	 את	 ועודדו	 בעיירות	 הסתובבו	 ותלמידיו	 הבעש"ט	

להם	על	כך	שגם	להם	יש	חלק	בתורה,	שלמצוות	ולברכות	שלהם	יש	ערך	מיוחד,	ועד	

בעם,	 הקרע	 לביטול	 קראו	 החסידים	 ה'.	 בעיני	 וחביב	 יקר	 הוא,	 באשר	 יהודי	 כל	 כמה	

והתנגדו	נחרצות	להתנשאות	הלמדנים	על	היהודים	הפשוטים.

הבעש"ט	הדגיש	את	אהבת	וקירוב	היהודים	הפשוטים	משני	צדדים.	ראשית,	מצד	מצוות	

ויהודי.	יתר	על	כך,	הבעש"ט	מצא	בעמי	הארץ	 אהבת	ישראל	שמתייחסת	לכל	יהודי	

יופי	מיוחד	ביהודי	הפשוט,	 מעלות	שאין	בלמדנים	ובתלמידי	החכמים.	הבעש"ט	ראה	

ולימד	זאת	גם	לתלמידיו.

בקטעים	הבאים	אותם	נלמד,	נראה	כיצד	הוסברה	אהבת	היהודים	הפשוטים	בתורת	

החסידות.	נפתח	במאמר,	המובא	בשמו	של	הבעש"ט:

"ּתְפִּלִין ְּדָמאֵרי עָלְָמא ]של אדון העולם , של ה'[ ַמאי ּכְתִיב ּבְהּו? ]מה כתוב בהם?[ "ּוִמי 
כְעְַּמָך ּכְיִׂשְָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָָאֶרץ" )ברכות ו' ע"א(. 

יִׂשְָרֵאל ֵהן ַהּתְפִּלִין ׁשֶל ַהקב"ה. ּבַּתְפִּלִין ְמצּויִים ּתְפִּלִין ׁשֶל יָד ּותְפִּלִין ׁשֶל ֹראׁש, 
ׁשְנֵיֶהם - ִמצְוָה, ּוְמֻחּיָבִים ּבִבְָרכָה - ּבְָרכָה ַאַחת אֹו ׁשְתַיִם ּכְַהֵּדעֹות ַהּׁשֹונֹות ׁשֶּבָזֶה 

- וֲַהנַָחת ּתְפִּלִין ׁשֶל יָד קֹוֶדֶמת לֲַהנַָחת ּתְפִּלִין ׁשֶל ֹראׁש. 

ּכֵן הּוא ּגַם לְגַּבֵי ּתְפִּלִין ְּדָמאֵרי עָלְָמא: ּתְפִּלִין ׁשֶל יָד ֵהם 'ָמאֵרי עּובִָדין ָטבִין' - 
ֲאנָׁשִים ּפְׁשּוִטים ּוְמַקּיְֵמי ִמצְוֹות, ַהּקֹוְדִמים לִתְפִּלִין ׁשֶל ֹראׁש ׁשֵֶהם 'ָמאֵרי ֲהׂשָגָה' 

- לֹוְמִדים וְיֹוְדעֵי ּתֹוָרה".
)הוספות לכתר שם טוב, אות צ"ב(

משמעותם	 את	 להבין	 מבלי	 בידיים	 מצוות	 לעשות	 יודעים	 שרק	 הידיים,	 של	 היהודים	

בראש,	גם	הם	חלק	מהתפילין	של	הקב"ה,	וגם	עליהם	אומר	הקב"ה	"ומי	כעמך	ישראל!".	

אמנם	בגמרא	)מנחות	ל"ד	ע"ב(	מובא	שהתפילין	של	ראש	קדושות	יותר,	וכך	גם	באופן	

הפשוט	תלמידי	החכמים	חשובים	יותר,	בגלל	ההשגה	שלהם	בתורה	הקדושה.	אבל,	

כידוע,	מניחים	תפילין	של	יד	ראשונות.	מבחינות	מסוימות	הקב"ה	מקדים	ומעדיף	את	

יד'.	בשל	כך,	אומר	הבעש"ט,	גם	אנחנו	צריכים	לייקר	ולאהוב	את	 יהודי	ה'תפילין	של	

היהודים	הפשוטים.

זאת	 מבאר	 טוב	 שם	 הבעל	 הפשוטים?	 ליהודים	 שיש	 ייחודית	 מעלה	 אותה	 היא	 מה	

במשל	נפלא	במקור	הבא:

ֶאת  וְתִּתֵן  ַמיִם  ּתִׁשְּתֶה  ַהּׁשַָֹמיִם  לְִמַטר  ֲאׁשֶר  זְרּועָה  ּכְׂשֶָדה  הּוא  ַהּפָׁשּוט  "ִאיׁש 
יְבּולָּה. וְַהּתַלְִמיד ָחכָם הּוא ּכִׂשְֵדה ּבֵית ַהּׁשְלִָחין, ֲאׁשֶר ּבְעָלֶיָה ַמׁשְֶקה אֹותָּה ּולְפִיו 

ּתִּתֵן ֶאת יְבּולָּה. 

ּוכְמֹו ַהְּמצַּיֵר, ׁשֶהּוא ָאָּמן נִפְלָא ּבְצִּיּור, ִהּנֵה ּכָל ָאָּמנּותֹו הּוא ּכְׁשְֶּמצַּיֵר ֶאת ַהּׁשֶָדה 
ָאָּמן  וְכָל  ּבָּה.  ַהקב"ה  ׁשִֶהְטּבִיעַ  ַהֶּטבַע  ֲהַדר  ּכְפִי  ּבֱֶאֶמת,  ֵהם  ּכֲַאׁשֶר  ּותְבּוָאתָּה 

סוף פסוק

ללמוד	 והחל	 פעוט	 ילד	 היה	 שכאשר	 לחסידיו,	 סיפר	 מרופשיץ	 נפתלי	 רבי	

י'	 אותיות	 שתי	 התפילה	 בסידור	 מופיעות	 שאם	 המלמד	 לו	 הסביר	 לקרוא,	

הצמודות	זו	לזו,	הכוונה	היא	לשמו	של	הקב"ה.	פעם	אחת	הגיע	בקריאתו	לסוף	

י',	והוא	קרא	את	שם	ה'.	 פסוק	וראה	שם	נקודותיים,	והן	נדמו	לו	כשתי	אותיות	

אמר	לו	המלמד:	אם	שתי	אותיות	י'	עומדות	זו	לצד	זו	-	הן	מציינות	את	שמו	של	

ה',	אבל	אם	י'	אחת	עומדת	מעל	חברתה,	הרי	זה	סוף	פסוק.

"למדתי	מזה	כלל	גדול",	אמר	הצדיק.	"אם	שני	יהודים	)שתי	יודי"ם(	עומדים	זה	

לצד	זה,	באהבה	ובשוויון,	הרי	הם	כלי	לשם	ה',	אבל	אם	האחד	מתנשא	מעל	

חברו	-	הרי	זה	סוף	פסוק..."

	)שיחת	השבוע(
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אבל	מסרב	לתקן	את	 "חבירו בתורה ומצוות",  	- ואפילו	אחד	שמסוגל	לקבל	תוכחה	

"שמצוה  כאלו,	 אנשים	 כלפי	 אפילו	 אהבה.	 כלפיו	 שייכת	 עדיין	 לחטוא,	 וממשיך	 דרכיו	

לשנאותם", ניתן	וצריך	לאחוז	בחבל	משני	קצותיו	ויחד	עם	השנאה	"מצוה לאהבם גם 

כן".	את	הרוע	שבהם	יש	לשנוא,	אבל	את	פנימיותם,	את	נשמתם	הטהורה	-	"הטוב הגנוז 

שבהם",	יש	להמשיך	ולאהוב.	כפי	שכבר	למדנו,	האהבה	ליהודי	צריכה	להיות	"כמוך",	

וכשם	שאני	יכול	לאהוב	את	עצמי	למרות	כל	הבעיות	שלי,	כך	גם	אני	צריך	לאהוב	את	

הטוב	והנשמה	הקדושה	שברשע	למרות	השנאה	לרע	שבו.

מה	לדעתך	חשוב	יותר	-	שנאת	הרע	שברשעים,	או	אהבת	הטוב	הגנוז	בהם?

את	הדרך	לאהבת	הטוב	שברשע	תולה	בעל	התניא	בעניין	הרחמים.	במקום	להסתכל	

על	הרוע	ולשנוא	את	הרשע,	אפשר	להביט	ברוע	ולהתמלא	ברחמים.	ניתן	לדמות	את	

זה	למה	שעושים	בכל	מיני	תורות	לחימה,	בהם	מיושם	עקרון	השימוש	בכוחו	של	היריב.	

במקום	לבזבז	אנרגיה	על	לחסום	את	מכת	היריב,	משתמשים	בתנופה	ובמשקל	שלו	-	

כדי	להפיל	אותו.	הכוח	הוא	אותו	כוח,	אבל	הוא	מנותב	לכיוון	ההפוך.	בדומה	לכך,	אותן	

מחשבות	בעצמן,	מחשבות	השנאה	והתיעוב	של	הרע,	יוליכו	אותנו	לרחמים	על	הרשע.	

האהבה	 תגדל	 הרחמים	 ומתוך	 נשמתו.	 מונחת	 שבו	 הירוד	 המקום	 על	 ודאגה	 רחמים	

והקירבה	אפילו	לרשע.

בדוק	מהו	התרגום	של	המילה	"רחימא"	בארמית.	מה	ניתן	ללמוד	מכך?

היכולת	לאהוב	את	הטוב	שברשע,	ולשנוא	את	הרע	שבו,	איננה	פשוטה	ונדרשת	לכך	

זהירות	וחכמה	מיוחדת.	ועל	כך	מזהיר	הרב	קוק	בקטע	הבא:

"ׂשִנְַאת ָהִרׁשְעָה, ּכְׁשִֶהיא עֲֻמָּקה ּוגְדֹולָה, צְִריכָה לָבֹוא ּבִתְִחילַת ּבְִרּיָתָּה יַַחד עִם 
ׂשִנְַאת ָהְרׁשָעִים. ַרק ַאַחר ּכְָך ִהיא ִמתְַמּתֶֶקת עַל יְֵדי ּכַֹח ַהַּדעַת ּוִמתְּבֶָרֶרת, עַד 
ׁשִֶהיא עֹוֶמֶדת עַל נְִקיֹונָּה ָהֲאצִילִי, ׁשֵֶאין ּכִי ִאם ׂשִנְַאת ָהִרׁשְעָה לְבַָּדּה. וְַהּנֹוׂשְִאים 
ׁשֶּלָּה, ׁשֵָהם ָהְרׁשָעִים ּבְעַצְָמם, ִמתְַמּלְִאים עֲלֵיֶהם ַרֲחִמים, וְ"יִּתַּמּו ַחָּטִאים" וְֹלא 
חֹוְטִאים ]ראה ברכות י ע"א[. ֲאבָל ִאם ִמּתְִחילַת ּבְִרּיָתָּה ּתָבֹוא ּבְצּוָרתָּה ָהִאיֵדָאלִית, 
ֶאל  ַהֻּמפְׁשֶֶטת, לְעֹולָם ֹלא תֵצֵא  ָהִרׁשְעָה  ַהּׂשִנְָאה ׁשֶל  עַל  ַמהּותָּה ַרק  ֶאת  לְכַּוֵן 
ַהּפֹעַל ּבְכָֹחּה ֲאפִּלו ּבְתֹור ׂשִנְַאת ָהִרׁשְעָה, ּכִי ֶחְסרֹון ַהּׂשִנְָאה ֶאל ָהְרׁשָעִים יְַטׁשְֵטׁש 

ֶאת ַהּׂשִנְָאה ׁשֶל ָהִרׁשְעָה עַצְָמּה, וְָאז ּכָל אֹוצַר ַהּטֹוב מּונָח הּוא ּבְַסּכָנָה ּגְדֹולָה.

ִמּפְנֵי ׁשִֶהׁשְּתְַּמׁשּו ּבִתְִחילַת  נְפִילִים ַרּבִים, ׁשֶּנָפְלּו  ַהִּמכְׁשֹול ׁשֶל  ָהיָה ְמקֹום  וְזֶה 
נִתְַהּפְכָה  ָהְרׁשָעִים  ׂשִנְַאת  וְֶהעְֵּדר  ָהֲאצִילִית,  ּבִַּמָּדה  ָהִרׁשְעָה  ׂשִנְַאת  ׁשֶל  ֲהוָיָתָּה 
ָהִרׁשְעָה  ּבְַאֲהבַת  עַצְָמם  ֵהם  נָפְלּו  ָהְרׁשָעִים  ַאֲהבַת  ּוִמּתֹוְך  לְַאֲהבָתָם,  ּכְָך  ַאַחר 
עַצְָמה. עַל ּכֵן ֻמכְַרַחת ִהיא ַהַּמְחׁשָבָה ָהִראׁשֹונָה לְִהיֹות ּבִתְכּונַת ִמַּדת ַהִּדין, וְַאַחר 

ִמַּדת ָהַרֲחִמים ּבָָאה, ּוַמְמּתֶֶקת אֹותָּה ּבְׁשִּתּופָּה".
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'שמונה קבצים', קובץ ח פסקה רכח(

אם	לא	נדע	לשים	גבול	ולהתרחק	מהרשע,	עלולה	הקירבה	אליו	להביא	אותנו	לידי	סכנה.	

אמנם	יש	לשנוא	את	הרשעות	ולא	את	הרשע	עצמו,	אך	בנקודה	מסוימת	והתחלתית	

מוכרחים	לשנוא	ולהתבדל	מהרשע.	בבוא	העת,	אומר	הרב	קוק,	נוכל	להבחין	בין	שנאת	

הרשע	לשנאת	הרשעות,	ולהפוך	את	השנאה	לרשע	לרחמים	ואהבה.

	איזה	חשש	מעלה	הרב	קוק?	האם	חשת	בעצמך	אי	פעם	את	הסכנה?	

תוכל	לתת	דוגמה?

4. אפילו רשעים? 
"ֵאצֶל ַהַּמּגִיד ִמֶמעזְִריְטׁש ָהיּו ִמׁשְָמרֹות ׁשֶל ּתַלְִמיִדים ׁשֶּשְִּמׁשּוהּו. ּפַעַם ּבִַּמׁשְָמָרה 
ַאּתָה  ׁשֹוֵמע  וְָאַמר:  ַהַּמּגִיד  ַרּבִי  ְקָרָאנִי   - ִמלִיזַ'נְְסק  ֱאלִיֶמלֶך  ר'  ְמַסּפֵר   - ׁשֶּלִי 
יִׂשְָרֵאל  ׁשֶַאֲהבַת  מעלה[?  ׁשֶל  ]בישיבה  ְּדָרִקיעַ  ּבְִמתִיבְתָא  ׁשֶאֹוְמִרים  ַמה  'ֵמיְילְֶך', 

ּפֵרּוׁשָּה: לֱֶאהֹב ָרׁשָע ּגָמּור ּכְצִַּדיק ּגָמּור!"
)רבי יוסף יצחק מליובאוויטש, ספר השיחות ת"ש עמ' קי"ט(

בישיבה	של	מעלה,	במקום	בו	רואים	את	הדברים	כפי	שהם	באמת,	יודעים	שיהודי	זה	

יהודי.	גם	יהודי	רשע,	רשע	גמור,	הוא	יהודי.	וצריך	לאהוב	אותו,	בדיוק	מאותה	הסיבה	

ובאותה	המידה,	שאוהבים	את	היהודי	הטוב	ביותר!

רעים?	 יהודים	 אין	 וכי	 הסבר.	 וטעונה	 תמיהה	 מעוררת	 הזו,	 נחרצת	 כך	 הכל	 הקביעה	

האם	אין	אנשים	שמסכנים	את	שאר	העם	ומצווה	להרחיקם?	המקורות	הבאים	אותם	

נלמד	יבררו	לנו	מי	הם	אותם	רשעים	שיש	לאהבם,	ומה	הסיבה	לאהבה	זו.	חשוב	לציין,	

שהיחס	ליהודים	חוטאים	ו'פורקי	עול'	הוא	סוגיה	הלכתית	רחבה	ומורכבת,	וכדי	ללמוד	

עניין	זה	על	בוריו	צריך	לעיין	גם	בספרי	ההלכה.	במסגרת	לימודינו	ננסה	לקבל	הגדרה	

כללית,	המבוססת	על	ההלכה,	מתוך	זווית	ראיה	חסידית.

"ּוַמה ׁשֶּכָתּוב ּבַּגְָמָרא )פסחים קיג ע"ב( ׁשִֶּמי ׁשֶרֹוֶאה ּבֲַחבֵרֹו ׁשֶָחָטא ִמצְוָה לִׂשְנֹאתֹו, 
ִמצְוַת  ּבֹו  ִקּיֵם  ּוכְבָר  ּוִמצְוֹות,  ּבְתֹוָרה  ּבֲַחבֵרֹו  ַהיְנּו  ׁשֶּיִׂשְנֵָאהּו.  לְַרּבֹו  לֹוַמר  וְגַם 
"הֹוכֵַח ּתֹוכִיַח ֶאת עֲִמיתֶָך" - "עִם ׁשִֶאּתְָך ּבְתֹוָרה ּובְִמצְוֹות", וְַאף עַל ּפִי כֵן ֹלא 

ׁשָב ֵמֶחְטאֹו, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ּבְֵספֶר ֲחֵרִדים.

"ֱהוֵי  ַהּזֵָקן:  ִהּלֵל  ָאַמר  זֶה  עַל  ִהּנֵה  ֶאצְלֹו,  ְמקָֹרב  וְֵאינֹו  ֲחבֵרֹו  ׁשֵֶאינֹו  ִמי  ֲאבָל 
ִמּתַלְִמיָדיו ׁשֶל ַאֲהֹרן, אֹוֵהב ׁשָלֹום וכו' אֹוֵהב ֶאת ַהּבְִרּיֹות ּוְמָקְרבָן לַּתֹוָרה". לֹוַמר 
ׁשֶַאף ָהְרחֹוִקים ִמּתֹוַרת ה' וַעֲבֹוָדתֹו, וְלָכֵן נְִקַרִָאים ּבְׁשֵם 'ּבְִרּיֹות' ּבְעָלְָמא ]סתם[, 
צִָריְך לְָמׁשְכָן ּבְֶחבְלֵי עֲבֹותֹות ַאֲהבָה וְכֻּלֵי ַהאי ]וכל זה[ וְאּולַי יּוכַל לְָקְרבָן לַּתֹוָרה 

וַעֲבֹוַדת ה'. וְֵהן ֹלא ]וגם אם לא[, ֹלא ִהפְִסיד ׂשְכַר ִמצְוַת ַאֲהבַת ֵרעִים. 

ִמצְוָה  וְֹלא ׁשָבּו ֵמעֲוֹונֹותֵיֶהם, ׁשִֶּמצְוָה לִׂשְנֹאתָם,  וְהֹוכִיָחם  ַהְּמקָֹרבִים ֵאלָיו  וְגַם 
לְָאֳהבָם ּגַם ּכֵן, ּוׁשְּתֵיֶהן ֵהן ֱאֶמת. ׂשִנְָאה ִמּצַד ָהַרע ׁשֶּבֶָהם, וְַאֲהבָה ִמּצַד ּבְִחינַת 
ַהּטֹוב ַהּגָנּוז ׁשֶּבֶָהם, ׁשֶהּוא נִיצֹוץ ֱאֹלקּות ׁשֶּבְתֹוכָם ַהְּמַחּיֶה נַפְׁשָם ָהֱאֹלִקית. וְגַם 
ַאֲחָרא  ִמִּסְטָרא  ָהַרע  ּבְתֹוְך  ּגָלּות  ּבִבְִחינַת  ִהיא  ּכִי  עָלֶיַהָ,  ּבְלִּבֹו  ַרֲחִמים  לְעֹוֵרר 
]מהצד האחר, שאינו צד הקדושה[ ַהּגֹובֵר עָלֶיָה ּבְָרׁשָעִים. וְָהַרֲחָמנּות ְמבֶַּטלֶת ַהּׂשִנְָאה, 

ּוְמעֹוֶרֶרת ָהַאֲהבָה... 

)תהילים קלט,  וְגו'"  ַהּׁשָלֹום "ּתַכְלִית ׂשִנְָאה ׂשְנֵאתִים  עָלָיו  ַהֶּמלְֶך  ָּדוִד  ָאַמר  ]וְֹלא 
כב( ֶאּלָא עַל ַהִּמינִים וְָהַאּפִיקֹוְרִסים, ׁשֵֶאין לֶָהם ֵחלֶק ּבֵא-ֹלֵהי יִׂשְָרֵאל, ּכְִדִאיתָא 

ּבַּגְָמָרא ֵריׁש ּפֶֶרק ט"ז ְּדׁשַּבָת[:"
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תניא' פרק ל"ב(

אהבה	ועוד	אהבה,	זה	מה	שצריך	להקרין	כמעט	לכל	יהודי.	גם	אם	הוא	רחוק	מתורה	

ומצוות,	גם	הוא	מוגדר	כ'בריות',	עלינו	לאהוב	אותו	מכל	צד	שבו	נתבונן:

במידה	ואותו	יהודי	הוא	"אינו חבירו ואינו מקורב אצלו"	אז	בכלל	לא	שייך	לשנוא	אותו. 

גם	אם	הוא	חוטא,	מצוות	אהבת	ישראל	כלפיו	אינה	מתבטלת,	כי	קודם	כל	צריך	להוכיח	

ולנסות	לתקן	אותו.	ואת	מי	אפשר	להוכיח?	רק	יהודי	שמסוגל	לקבל	את	התוכחה,	רק	

יהודי	שיש	לו	שייכות	לתורה	ולמצוות.	יהודי	שאין	לו	שייכות	למצוות,	כי	מעולם	לא	הכיר	

אותם	או	תמיד	הרגיש	רחוק	מהם,	אי	אפשר	להוכיח	אותו,	אלא	רק	להקרין	כלפיו	אהבה.	

ורק	מכוח	האהבה	-	"אוהב	את	הבריות",	נוכל	גם	להגיע	ל"ומקרבן	לתורה".

את	 לאהוב	 ויכולתי	 ייתן	 מי	

שבישראל,	 הגדול	 הצדיק	

את	 אוהב	 יתברך	 שה'	 כשם	

הרשע	הגדול	שבישראל.	

)ר'	שלמה	מקרלין(
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אבל	מסרב	לתקן	את	 "חבירו בתורה ומצוות",  	- ואפילו	אחד	שמסוגל	לקבל	תוכחה	

"שמצוה  כאלו,	 אנשים	 כלפי	 אפילו	 אהבה.	 כלפיו	 שייכת	 עדיין	 לחטוא,	 וממשיך	 דרכיו	

לשנאותם", ניתן	וצריך	לאחוז	בחבל	משני	קצותיו	ויחד	עם	השנאה	"מצוה לאהבם גם 

כן".	את	הרוע	שבהם	יש	לשנוא,	אבל	את	פנימיותם,	את	נשמתם	הטהורה	-	"הטוב הגנוז 

שבהם",	יש	להמשיך	ולאהוב.	כפי	שכבר	למדנו,	האהבה	ליהודי	צריכה	להיות	"כמוך",	

וכשם	שאני	יכול	לאהוב	את	עצמי	למרות	כל	הבעיות	שלי,	כך	גם	אני	צריך	לאהוב	את	

הטוב	והנשמה	הקדושה	שברשע	למרות	השנאה	לרע	שבו.

מה	לדעתך	חשוב	יותר	-	שנאת	הרע	שברשעים,	או	אהבת	הטוב	הגנוז	בהם?

את	הדרך	לאהבת	הטוב	שברשע	תולה	בעל	התניא	בעניין	הרחמים.	במקום	להסתכל	

על	הרוע	ולשנוא	את	הרשע,	אפשר	להביט	ברוע	ולהתמלא	ברחמים.	ניתן	לדמות	את	

זה	למה	שעושים	בכל	מיני	תורות	לחימה,	בהם	מיושם	עקרון	השימוש	בכוחו	של	היריב.	

במקום	לבזבז	אנרגיה	על	לחסום	את	מכת	היריב,	משתמשים	בתנופה	ובמשקל	שלו	-	

כדי	להפיל	אותו.	הכוח	הוא	אותו	כוח,	אבל	הוא	מנותב	לכיוון	ההפוך.	בדומה	לכך,	אותן	

מחשבות	בעצמן,	מחשבות	השנאה	והתיעוב	של	הרע,	יוליכו	אותנו	לרחמים	על	הרשע.	

האהבה	 תגדל	 הרחמים	 ומתוך	 נשמתו.	 מונחת	 שבו	 הירוד	 המקום	 על	 ודאגה	 רחמים	

והקירבה	אפילו	לרשע.

בדוק	מהו	התרגום	של	המילה	"רחימא"	בארמית.	מה	ניתן	ללמוד	מכך?

היכולת	לאהוב	את	הטוב	שברשע,	ולשנוא	את	הרע	שבו,	איננה	פשוטה	ונדרשת	לכך	

זהירות	וחכמה	מיוחדת.	ועל	כך	מזהיר	הרב	קוק	בקטע	הבא:

"ׂשִנְַאת ָהִרׁשְעָה, ּכְׁשִֶהיא עֲֻמָּקה ּוגְדֹולָה, צְִריכָה לָבֹוא ּבִתְִחילַת ּבְִרּיָתָּה יַַחד עִם 
ׂשִנְַאת ָהְרׁשָעִים. ַרק ַאַחר ּכְָך ִהיא ִמתְַמּתֶֶקת עַל יְֵדי ּכַֹח ַהַּדעַת ּוִמתְּבֶָרֶרת, עַד 
ׁשִֶהיא עֹוֶמֶדת עַל נְִקיֹונָּה ָהֲאצִילִי, ׁשֵֶאין ּכִי ִאם ׂשִנְַאת ָהִרׁשְעָה לְבַָּדּה. וְַהּנֹוׂשְִאים 
ׁשֶּלָּה, ׁשֵָהם ָהְרׁשָעִים ּבְעַצְָמם, ִמתְַמּלְִאים עֲלֵיֶהם ַרֲחִמים, וְ"יִּתַּמּו ַחָּטִאים" וְֹלא 
חֹוְטִאים ]ראה ברכות י ע"א[. ֲאבָל ִאם ִמּתְִחילַת ּבְִרּיָתָּה ּתָבֹוא ּבְצּוָרתָּה ָהִאיֵדָאלִית, 
ֶאל  ַהֻּמפְׁשֶֶטת, לְעֹולָם ֹלא תֵצֵא  ָהִרׁשְעָה  ַהּׂשִנְָאה ׁשֶל  עַל  ַמהּותָּה ַרק  ֶאת  לְכַּוֵן 
ַהּפֹעַל ּבְכָֹחּה ֲאפִּלו ּבְתֹור ׂשִנְַאת ָהִרׁשְעָה, ּכִי ֶחְסרֹון ַהּׂשִנְָאה ֶאל ָהְרׁשָעִים יְַטׁשְֵטׁש 

ֶאת ַהּׂשִנְָאה ׁשֶל ָהִרׁשְעָה עַצְָמּה, וְָאז ּכָל אֹוצַר ַהּטֹוב מּונָח הּוא ּבְַסּכָנָה ּגְדֹולָה.

ִמּפְנֵי ׁשִֶהׁשְּתְַּמׁשּו ּבִתְִחילַת  נְפִילִים ַרּבִים, ׁשֶּנָפְלּו  ַהִּמכְׁשֹול ׁשֶל  ָהיָה ְמקֹום  וְזֶה 
נִתְַהּפְכָה  ָהְרׁשָעִים  ׂשִנְַאת  וְֶהעְֵּדר  ָהֲאצִילִית,  ּבִַּמָּדה  ָהִרׁשְעָה  ׂשִנְַאת  ׁשֶל  ֲהוָיָתָּה 
ָהִרׁשְעָה  ּבְַאֲהבַת  עַצְָמם  ֵהם  נָפְלּו  ָהְרׁשָעִים  ַאֲהבַת  ּוִמּתֹוְך  לְַאֲהבָתָם,  ּכְָך  ַאַחר 
עַצְָמה. עַל ּכֵן ֻמכְַרַחת ִהיא ַהַּמְחׁשָבָה ָהִראׁשֹונָה לְִהיֹות ּבִתְכּונַת ִמַּדת ַהִּדין, וְַאַחר 

ִמַּדת ָהַרֲחִמים ּבָָאה, ּוַמְמּתֶֶקת אֹותָּה ּבְׁשִּתּופָּה".
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'שמונה קבצים', קובץ ח פסקה רכח(

אם	לא	נדע	לשים	גבול	ולהתרחק	מהרשע,	עלולה	הקירבה	אליו	להביא	אותנו	לידי	סכנה.	

אמנם	יש	לשנוא	את	הרשעות	ולא	את	הרשע	עצמו,	אך	בנקודה	מסוימת	והתחלתית	

מוכרחים	לשנוא	ולהתבדל	מהרשע.	בבוא	העת,	אומר	הרב	קוק,	נוכל	להבחין	בין	שנאת	

הרשע	לשנאת	הרשעות,	ולהפוך	את	השנאה	לרשע	לרחמים	ואהבה.

	איזה	חשש	מעלה	הרב	קוק?	האם	חשת	בעצמך	אי	פעם	את	הסכנה?	

תוכל	לתת	דוגמה?

4. אפילו רשעים? 
"ֵאצֶל ַהַּמּגִיד ִמֶמעזְִריְטׁש ָהיּו ִמׁשְָמרֹות ׁשֶל ּתַלְִמיִדים ׁשֶּשְִּמׁשּוהּו. ּפַעַם ּבִַּמׁשְָמָרה 
ַאּתָה  ׁשֹוֵמע  וְָאַמר:  ַהַּמּגִיד  ַרּבִי  ְקָרָאנִי   - ִמלִיזַ'נְְסק  ֱאלִיֶמלֶך  ר'  ְמַסּפֵר   - ׁשֶּלִי 
יִׂשְָרֵאל  ׁשֶַאֲהבַת  מעלה[?  ׁשֶל  ]בישיבה  ְּדָרִקיעַ  ּבְִמתִיבְתָא  ׁשֶאֹוְמִרים  ַמה  'ֵמיְילְֶך', 

ּפֵרּוׁשָּה: לֱֶאהֹב ָרׁשָע ּגָמּור ּכְצִַּדיק ּגָמּור!"
)רבי יוסף יצחק מליובאוויטש, ספר השיחות ת"ש עמ' קי"ט(

בישיבה	של	מעלה,	במקום	בו	רואים	את	הדברים	כפי	שהם	באמת,	יודעים	שיהודי	זה	

יהודי.	גם	יהודי	רשע,	רשע	גמור,	הוא	יהודי.	וצריך	לאהוב	אותו,	בדיוק	מאותה	הסיבה	

ובאותה	המידה,	שאוהבים	את	היהודי	הטוב	ביותר!

רעים?	 יהודים	 אין	 וכי	 הסבר.	 וטעונה	 תמיהה	 מעוררת	 הזו,	 נחרצת	 כך	 הכל	 הקביעה	

האם	אין	אנשים	שמסכנים	את	שאר	העם	ומצווה	להרחיקם?	המקורות	הבאים	אותם	

נלמד	יבררו	לנו	מי	הם	אותם	רשעים	שיש	לאהבם,	ומה	הסיבה	לאהבה	זו.	חשוב	לציין,	

שהיחס	ליהודים	חוטאים	ו'פורקי	עול'	הוא	סוגיה	הלכתית	רחבה	ומורכבת,	וכדי	ללמוד	

עניין	זה	על	בוריו	צריך	לעיין	גם	בספרי	ההלכה.	במסגרת	לימודינו	ננסה	לקבל	הגדרה	

כללית,	המבוססת	על	ההלכה,	מתוך	זווית	ראיה	חסידית.

"ּוַמה ׁשֶּכָתּוב ּבַּגְָמָרא )פסחים קיג ע"ב( ׁשִֶּמי ׁשֶרֹוֶאה ּבֲַחבֵרֹו ׁשֶָחָטא ִמצְוָה לִׂשְנֹאתֹו, 
ִמצְוַת  ּבֹו  ִקּיֵם  ּוכְבָר  ּוִמצְוֹות,  ּבְתֹוָרה  ּבֲַחבֵרֹו  ַהיְנּו  ׁשֶּיִׂשְנֵָאהּו.  לְַרּבֹו  לֹוַמר  וְגַם 
"הֹוכֵַח ּתֹוכִיַח ֶאת עֲִמיתֶָך" - "עִם ׁשִֶאּתְָך ּבְתֹוָרה ּובְִמצְוֹות", וְַאף עַל ּפִי כֵן ֹלא 

ׁשָב ֵמֶחְטאֹו, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ּבְֵספֶר ֲחֵרִדים.

"ֱהוֵי  ַהּזֵָקן:  ִהּלֵל  ָאַמר  זֶה  עַל  ִהּנֵה  ֶאצְלֹו,  ְמקָֹרב  וְֵאינֹו  ֲחבֵרֹו  ׁשֵֶאינֹו  ִמי  ֲאבָל 
ִמּתַלְִמיָדיו ׁשֶל ַאֲהֹרן, אֹוֵהב ׁשָלֹום וכו' אֹוֵהב ֶאת ַהּבְִרּיֹות ּוְמָקְרבָן לַּתֹוָרה". לֹוַמר 
ׁשֶַאף ָהְרחֹוִקים ִמּתֹוַרת ה' וַעֲבֹוָדתֹו, וְלָכֵן נְִקַרִָאים ּבְׁשֵם 'ּבְִרּיֹות' ּבְעָלְָמא ]סתם[, 
צִָריְך לְָמׁשְכָן ּבְֶחבְלֵי עֲבֹותֹות ַאֲהבָה וְכֻּלֵי ַהאי ]וכל זה[ וְאּולַי יּוכַל לְָקְרבָן לַּתֹוָרה 

וַעֲבֹוַדת ה'. וְֵהן ֹלא ]וגם אם לא[, ֹלא ִהפְִסיד ׂשְכַר ִמצְוַת ַאֲהבַת ֵרעִים. 

ִמצְוָה  וְֹלא ׁשָבּו ֵמעֲוֹונֹותֵיֶהם, ׁשִֶּמצְוָה לִׂשְנֹאתָם,  וְהֹוכִיָחם  ַהְּמקָֹרבִים ֵאלָיו  וְגַם 
לְָאֳהבָם ּגַם ּכֵן, ּוׁשְּתֵיֶהן ֵהן ֱאֶמת. ׂשִנְָאה ִמּצַד ָהַרע ׁשֶּבֶָהם, וְַאֲהבָה ִמּצַד ּבְִחינַת 
ַהּטֹוב ַהּגָנּוז ׁשֶּבֶָהם, ׁשֶהּוא נִיצֹוץ ֱאֹלקּות ׁשֶּבְתֹוכָם ַהְּמַחּיֶה נַפְׁשָם ָהֱאֹלִקית. וְגַם 
ַאֲחָרא  ִמִּסְטָרא  ָהַרע  ּבְתֹוְך  ּגָלּות  ּבִבְִחינַת  ִהיא  ּכִי  עָלֶיַהָ,  ּבְלִּבֹו  ַרֲחִמים  לְעֹוֵרר 
]מהצד האחר, שאינו צד הקדושה[ ַהּגֹובֵר עָלֶיָה ּבְָרׁשָעִים. וְָהַרֲחָמנּות ְמבֶַּטלֶת ַהּׂשִנְָאה, 

ּוְמעֹוֶרֶרת ָהַאֲהבָה... 

)תהילים קלט,  וְגו'"  ַהּׁשָלֹום "ּתַכְלִית ׂשִנְָאה ׂשְנֵאתִים  עָלָיו  ַהֶּמלְֶך  ָּדוִד  ָאַמר  ]וְֹלא 
כב( ֶאּלָא עַל ַהִּמינִים וְָהַאּפִיקֹוְרִסים, ׁשֵֶאין לֶָהם ֵחלֶק ּבֵא-ֹלֵהי יִׂשְָרֵאל, ּכְִדִאיתָא 

ּבַּגְָמָרא ֵריׁש ּפֶֶרק ט"ז ְּדׁשַּבָת[:"
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תניא' פרק ל"ב(

אהבה	ועוד	אהבה,	זה	מה	שצריך	להקרין	כמעט	לכל	יהודי.	גם	אם	הוא	רחוק	מתורה	

ומצוות,	גם	הוא	מוגדר	כ'בריות',	עלינו	לאהוב	אותו	מכל	צד	שבו	נתבונן:

במידה	ואותו	יהודי	הוא	"אינו חבירו ואינו מקורב אצלו"	אז	בכלל	לא	שייך	לשנוא	אותו. 

גם	אם	הוא	חוטא,	מצוות	אהבת	ישראל	כלפיו	אינה	מתבטלת,	כי	קודם	כל	צריך	להוכיח	

ולנסות	לתקן	אותו.	ואת	מי	אפשר	להוכיח?	רק	יהודי	שמסוגל	לקבל	את	התוכחה,	רק	

יהודי	שיש	לו	שייכות	לתורה	ולמצוות.	יהודי	שאין	לו	שייכות	למצוות,	כי	מעולם	לא	הכיר	

אותם	או	תמיד	הרגיש	רחוק	מהם,	אי	אפשר	להוכיח	אותו,	אלא	רק	להקרין	כלפיו	אהבה.	

ורק	מכוח	האהבה	-	"אוהב	את	הבריות",	נוכל	גם	להגיע	ל"ומקרבן	לתורה".

את	 לאהוב	 ויכולתי	 ייתן	 מי	

שבישראל,	 הגדול	 הצדיק	

את	 אוהב	 יתברך	 שה'	 כשם	

הרשע	הגדול	שבישראל.	

)ר'	שלמה	מקרלין(
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פרק ג

הדרך לאהבה

מה	מורה	אומר	לתלמיד	שלא	אוהב	לפתור	תרגילים?	"אל	תדאג,	אתה	עוד	תלמד	

לאהוב	את	זה".	מה	אמא	אומרת	לילד	שלא	אוהב	לשטוף	כלים?	"לא	נורא,	בסוף	

אתה	תלמד	לאהוב".	בהרבה	מצבים	בחיים,	מצפים	מאיתנו	להסתגל	לדברים,	

ובמובן	מסוים	ללמוד	לאהוב	אותם.

'טבעי'.	 דבר	 תמיד	 איננה	 היא	 מבפנים,	 שבא	 ודבר	 רגש	 היא	 שהאהבה	 למרות	

לכל	אחד	יש	את	היכולת	לעורר	וליצור	אהבה.	או	בדרך	של	מעשים	-	להתרגל	

להתנהגות	של	אהבה	עד	שהיא	הופכת	לחלק	מאיתנו,	או	בדרך	של	שינוי	התודעה,	

וכשהתודעה	הפנימית	משתנה	גם	הרגשות	משתנים.

שלנו	 הרגשות	 את	 שמכוונות	 מבט,	 ונקודות	 חשיבה	 כיווני	 על	 נלמד	 זה	 בפרק	

לאהבה.	הפרק	מחולק	לחמישה	חלקים:

שימו לב אל הנשמה -	הבסיס	לאהבה	הוא	ההתמקדות	בנשמה  .1

קצת חיוביות	-	הדגשת	הטוב	מעוררת	אהבה  .2

לחשוב בגדול	-	היכולת	לקבל	את	השונה	ממני  .3

חברי הוא ראי	-	היחס	לזולת	הוא	שיקוף	מצבי	האישי  .4

לא חבל?	-	השורש	של	השנאה	והנזק	הגדול	שיש	בה  .5

ואפיקורסים"	 "מינים	 אותם	 	- רשעים	 של	 נוסף	 לסוג	 לציין	 צריך	 התמונה	 להשלמת	

שנאה	 "תכלית	 המלך	 דוד	 אמר	 אלו	 רשעים	 על	 דבריו.	 בסוף	 התניא	 בעל	 שהזכיר	

גם	 אבל	 בהם.	 לאהוב	 מה	 ואין	 ישראל"	 באלוקי	 חלק	 להם	 "אין	 לכאורה	 כי	 שנאתים",	

לגביהם	שייכת	מידה	של	קירוב	ואהבה,	כפי	שנראה	במקור	הבא:

"ֲאפִּלו ַהִּמינִים וְָהַאּפִיקֹוְרִסים ׁשֶעֲלֵיֶהם ָאַמר ָּדוִד ַהֶּמלְֶך "ּתַכְלִית ׂשִנְָאה ׂשְנֵאתִים", 
וְֹלא חֹוְטִאים,  ַחָּטִאים"  נֱֶאַמר "יִּתַּמּו  ּגַם אֹותָם צִָריְך לְָקֵרב, ּכִי: א. ּגַם עֲלֵיֶהם 
ּובְֵמילָא צִָריְך לְָקְרבָם ּולְִהׁשְּתֵַּדל לְַהֲחזִיָרם לַּמּוָטב, ּבִכְֵדי ׁשֶּיְִהיֶה יִּתַּמּו ַחָּטִאים 
וְֹלא חֹוְטִאים. ב. )נֹוָסף עַל ׁשֶּבְדֹורֹותֵינּו ֵאּלֶה ַהּכְפִיָרה עַל ּפִי רֹוב ִהיא ַרק ִמּצַד 
ֶהעְֵּדר ַהּיְִדיעָה ֲהֵרי( עִָּקר ָהֱאמּונָה ִהיא ּבַּלֵב וְֵאין ָאָדם יֹוֵדעַ ַמה ּבְלִּבֹו ׁשֶל ֲחבֵרֹו. 
וְגַם ּכֲַאׁשֶר ְמַדּבֵר וְעֹוׂשֶה עִנְיְנֵי ּכְפִיָרה )ּובֵית ִּדין ׁשֶל ַמָּטה ַמעֲנִיׁשִים עַל זֶה ּכִי 
'ָהָאָדם יְִרֶאה לָעֵינַיִם'(, ֶאפְׁשָר ׁשֶּבְלִּבֹו ַמֲאִמין הּוא וֲַהֵרי צִָריְך לָדּון ּכָל ָאָדם לְכַף 

זְכּות.

מליובאוויטש[  יצחק  יוסף  ]רבי  מוהריי"צ  ַאְדמֹו"ר  ַהנְָהגַת  ָהיְתָה  זֶה  ִמַּטעַם 
לְָקֵרב ֶאת ּכָל יִׂשְָרֵאל, ּגַם ֶאת ֵאּלּו ׁשֶָאְמרּו עֲלֵיֶהם "מֹוִריִדין וְֹלא ַמעֲלִין" ]שלפי 
ההלכה מותר לפגוע בהם[. ּוכְשֶּׁשְָאלּוהּו, ֲהֵרי ִּדינָם "מֹוִריִדין וְֵאין ַמעֲלִין" וְֵאיְך 
ְמָקְרבָם? עָנָה: "ַאְרּבָעָה ֲחלִָקים ּבְׁשֻלְָחן עָרּוְך. 'חֹׁשֶן ִמׁשְּפָט' הּוא ֵחלֶק ָהְרבִיעִי. 
ּבְֵחלֶק זֶה עַצְמֹו ַאְרּבָע ֵמאֹות וְעֶׂשְִרים וְכַָּמה ִסיָמנִים. ּפְָרֵטי ַהִּדינִים ׁשֶל "מֹוִריִדין 
ִּדינֵי ַהּׁשֻלְָחן עָרּוך  וִיַקּיְמו ּכָל  ָהַאֲחרֹונִים. ּכְׁשֶּיִלְְמדּו  וְֹלא ַמעֲלִין" ֵהם ּבִַּסיָמנִים 

ִמּתְִחילַת 'אַֹרח ַחּיִים' עַד לְִסיָמנִים ֵאּלּו, ָאז יִפְְסקּו ִּדינִים ֵאּלו."
)ספר הערכים חב"ד - ערך אהבת ישראל סעיף ה, משיחות הרבי מליובאוויטש(

גם	המינים	והאפיקורסים	לא	אבדו	לגמרי,	וגם	אותם	יש	לקרב	בדרכי	נועם	ואהבה.	לנו	

הם	נראים	אבודים	מכל	וכל,	כי	אנו	מסתכלים	עליהם	בעינינו	האנושיות,	אבל	ה'	-	שלא	

לקרב	 עלינו	 ולכן	 אמונה,	 של	 ניצוץ	 בליבם	 גם	 לגלות	 יכול	 יהודי,	 מאף	 תקווה	 מאבד	

אף	אותם.	ובכלל,	קשה	להגדיר	יהודי	כ"מין"	או	"אפיקורוס",	ובודאי	שלא	כל	אחד	יכול	

להכריע	בזה.	סתם	אדם	עלול	לשנוא	ולהרחיק	יהודי	אחר	רק	בגלל	רוע	לב	או	שיקולים	

מוטעים,	גם	אם	הוא	טוען	שהוא	עושה	זאת	על	פי	צו	התורה.	רק	מי	שמחובר	באמת	

לכל	התורה	ולכל	חלקי	ופרטי	השולחן	ערוך,	יכול	לשקול	ולהחליט	איזה	יהודי	נקרא	

"מין	ואפיקורוס"	והאם	זה	נכון	לשנוא	ולהרחיק	אותו.

תגביה עצמך בלי להפיל הזולת

בקטנותם	של	הרבי	הרש"ב	מליובאוויטש	ואחיו	הבכור	ר'	זלמן	אהרון	)הרז"א(,	

והכניס	 באדמה	 בור	 הרז"א	 חפר	 משחק,	 כדי	 תוך	 זה.	 עם	 זה	 האחים	 שיחקו	

לתוכו	את	אחיו	הרש"ב.	כששמע	אביהם,	הרבי	מהר"ש,	את	קול	בכיו	של	בנו	

ממנו	 הגדול	 אחיו	 כי	 בבכי,	 הרש"ב	 ענה	 בכיו.	 לפשר	 ושאלו	 לו	 קרא	 הרש"ב,	

בשנים	הכניסו	לבור.	קרא	הרבי	מהר"ש	לבנו	הבכור	ושאלו:	מדוע	זה	הכנסת	

יותר	 את	אחיך	הקטן	לבור?"	ענה	הרז"א	ואמר:	"כך	נאה	וכך	יאה	לו,	הרי	אני	

גדול	ממנו,	ועל	פי	הצדק	הוא	צריך	להיות	יותר	נמוך	ממני!	לכן	הכנסתי	אותו	

לבור,	כדי	שלא	יהיה	גבוה	יותר	מדי"!	אמר	לו	אביו,	הרבי	מהר"ש:	"אם	רצונך	

להיות	גבוה	יותר	מאחיך,	לא	זו	הדרך!	עליך	לקחת	אבן	או	כסא	ולעמוד	עליו.	

כאשר	תגביה	את	עצמך,	לא	תצטרך	להפיל	את	הזולת,	כדי	להיות	יותר	גבוה	

ממנו"...

)ספר	'ר'	מענדל'	עמ'	219(
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