
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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"ּכָל ַאֲהבָה שִֶהיא תְלּויָה בְָדבָר - ּבֵָטל ָדבָר, ּבְֵטלָה ַאֲהבָה; וְשֵֶאינָּה ּתְלּויָה בְָדבָר, 
ֵאינָּה ּבְֵטלָה לְעֹולָם. ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהבָה שִֶהיא תְלּויָה בְָדבָר, זֹו ַאֲהבַת ַאְמנֹון וְתָָמר; 

וְשֵֶאינָּה ּתְלּויָה בְָדבָר, זֹו ַאֲהבַת ָדוִד וִיהֹונָתָן" 
)אבות ה,טז(

איך	תתפרש	משנה	זו,	בהקשר	של	אהבת	כל	ישראל,	לפי	מה	שלמדנו	כעת?

1. שימו לב אל הנשמה
הכל	 ואחרי	 לפני	 דואג	 בעצמו,	 מכונס	 שלנו	 הגוף	 ונשמה.	 מגוף	 מורכבים	 אנחנו	

שאוהב	 פתאום	 ומה	 אתה,	 זה	 ואתה	 אני	 זה	 אני	 מזה"?	 לי	 יוצא	 "מה	 שלו,	 לאינטרסים	

אותך?	מה	נתת	לי?

בלי	 אליו,	 פתוח	 ולהיות	 לו	 להעניק	 הזולת,	 אל	 להתמסר	 הגמור.	 ההפך	 היא	 האהבה	

אלוקית	 תודעה	 בעלת	 היא	 הנשמה	 כאלה,	 מילים	 מכירה	 שלנו	 הנשמה	 רק	 להרוויח.	

שמסתכלת	על	העולם	ועל	אנשים	בפנימיות.

הנשמה	יודעת	כי	השוני	בין	יהודים	באופי,	תרבות,	לבוש,	נורמות,	מעשים	ודעות	-	הוא	

לא	 פעם	 שאף	 יהודיות,	 נשמות	 ניצבות	 החיצוניים	 לאנשים	 מעבר	 בלבד.	 חיצוני	 שוני	

נפרדו	אחת	מהשנייה.

בין	הגוף	והנשמה	מתחולל	מאבק	מי	ישלוט	באדם,	מי	ינהל	אותו.	ובמאבק	הזה	טמונה	

נקודת	המפתח	לאהבה,	כפי	שמתאר	זאת	בעל	התניא:

"וְִהּנֵה עַל יְֵדי ִקּיּום ַהְּדבִָרים ַהּנַ"ל ]עֲלֵיֶהם דובר בפרקים הקודמים ׁשֶל ספר התניא[ - לְִהיֹות 
ּתְִהיֶה  ׂשְִמָחתֹו  ַרק  החומרניות[,  הגופניות  לתכונות  ]הכוונה  ּבְעֵינָיו  וְנְִמָאס  נִבְזֶה  ּגּופו 
וְַקּלָה לָבֹוא לִיֵדי ִקּיּום ִמצְוַת "וְָאַהבְּתָ  ׂשְִמַחת ַהּנֶפֶׁש לְבַָּדה, ֲהֵרי זֹו ֶּדֶרְַך יְׁשָָרה 

לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך" לְכָל נֶפֶׁש ִמּיִׂשְָרֵאל לְִמּגָדֹול וְעָד ָקָטן. 

ּוַמעֲלָתָן  ּגְֻדּלָתָן  יֹוֵדעַ  ִמי  וְָהרּוַח  וְַהּנֶפֶׁש  ֶאצְלֹו,  ּוְמתֹעָב  נְִמָאס  ֵמַאַחר ׁשֶּגּופֹו  ּכִי 
ֶאָחד  וְָאב  ]מחוברות[  ַמתְִאימֹות  ׁשֶּכֻּלָן  ּבַׁשַּגַם  ַחּיִים.  ּבֵאלֹוִקים  ּוְמקֹוָרן  ּבְׁשְָֹרׁשָן 
ַרק  ֶאָחד,  ּבַה'  נַפְׁשַָם  ׁשֶֹרש  ִמּצַד  ַמָּמש  ַאִחים  יִׂשְָרֵאל  ּכָל  נְִקְראּו  וְלָכֵן  לְכֻּלָנָה, 

ׁשֶַהּגּופִים ְמֻחּלִָקים. 

וְלָכֵן ָהעֹוׂשִים ּגּופָם עִָּקר וְנַפְׁשָם ְטפֵלָה, ִאי ֶאפְׁשָר לְִהיֹות ַאֲהבָה וְַאְחוָה ֲאִמּתִית 
ּבֵינֵיֶהם, ֶאּלָא ַהּתְלּויָה ּבַָּדבָר לְבַָּדּה."

)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תניא' פרק לב(

אם	אסתכל	על	היהודים	שסביבי	במבט	חיצוני-גופני,	אין	שום	סיבה	שאוהב	אותם.	הם	

זרים,	הם	מנוכרים	ואולי	אפילו	מאיימים.	אך	אם	אסגל	לעצמי	מבט	פנימי-נשמתי	אראה	

שאנחנו	הרבה	יותר	מאחים.	הנשמות	שלנו	מגיעות	מאותו	מקור	עליון,	ורק	הגופים	שלנו	

התחלקו.	זה	לא	כל	כך	משנה	איזו	תסרוקת	עוטפת	את	הראש	ואילו	דעות	ממלאות	

אותו,	הנשמה	הפנימית	של	היהודי	שמולי	היא	היא	הנשמה	שלי.

היכולת	לפתח	את	אהבתי	תלויה	בנקודת	המוקד	של	חיי.	אם	המוקד	שלי	הוא	הגוף,	

ולא	רק	הגוף	ממש	אלא	כל	מה	שקשור	לצדדים	החיצוניים	שלי,	כמו	-	כבוד,	הישגים,	

רכושנות	ויופי,	לעולם	לא	אוכל	לאהוב	באמת.	ברגע	שהאהבה	לא	תסתדר	עם	הרצונות	

שאתרחק	 יעדיפו	 האישית	 הצלחתי	 או	 שלי	 העצמית	 שההערכה	 ברגע	 הגוף,	 של	

ושאשמור	על	עצמי,	אז	האהבה	תתפוגג.	אם	המוקד	שלי	הוא	הגוף,	אז	אני	אוהב	רק	

את	מי	שנראה	לי	ורק	לפי	מה	שמסתדר	לי,	ולא	אוכל	לאהוב	כל	יהודי.

אבל,	אם	החיים	שלי	ממוקדים	בנפש,	ובפנימיות	הנפש	שלי	-	בנשמה	הקדושה	שבתוכי,	

"ואהבת	לרעך	כמוך".	כי	מי	שממוקד	בנשמה	של	 אז	אוכל	לקיים	באמת	את	הפסוק	

עצמו,	מתמקד	גם	בנשמה	של	העומד	מולו.	במקום	לתת	מקום	לבדיקת	האינטרסים	

המשותפים	והמנוגדים,	במקום	לחשוב	על	הבדלים	חיצוניים,	הנשמה	מיד	מזהה	את	

עצמה	כקשורה	ומחוברת	לנשמה	שמולה.

הנוסחא	הזו	נכונה	בכל	מערכת	יחסים:	"ואהבת"	-	מידת	ואיכות	האהבה,	תלויים	ב"כמוך"	

-	באופן	בו	האדם	חי	ומכוון	את	עצמו.	לאהוב	זו	עבודה	אישית.	ככל	שאצליח	לשים	את	

הנשמה	שלי	במרכז,	אצליח	יותר	לאהוב	את	הסובבים	אותי.

מלאך או שד?

והרופאים	 חולה,	 פעם	 היה	 ז"ל	 מהורנוסטיפולי	 דב	 מרדכי	 רבי	 הצדיק	 הרב	

החליטו	שיש	צורך	לצרוב	מקום	אחד	בגבו	בשיפוד	רותח.	הסכים	הצדיק	לכך,	

ורופא	אחד	ניגש	לעשות	זאת.

ולרופאים	יש	שלוש	דרגות	של	חום	באותו	השפוד	שצורבים	בו	בגבו	של	חולה.	

אם	החולה	אינו	מרגיש	כלום	בחומו	של	השפוד	הראשון,	שם	הרופא	שיפוד	שני,	

בדרגת	חום	גבוהה	יותר,	ואם	גם	אז	אין	החולה	מרגיש,	הוא	נותן	שיפוד	שלישי	

בדרגה	העליונה	של	חום.	ברם,	רוב	החולים	מרגישים	כבר	בחומה	של	הדרגה	

הראשונה.

והצדיק	רב	מרדכי	דב	היה	סבלן	גדול,	ולפיכך	כשהרופא	שם	בגבו	את	השיפוד	

הראשון,	והוא	סבל	ושתק,	חשב	הרופא	שודאי	עדיין	אינו	מרגיש	בחום,	והחליף	

סבלנותו	 מתוך	 אבל	 בכאב,	 היטב	 הרגיש	 הצדיק	 בשני.	 הראשון	 השיפוד	 את	

שתק	שוב,	ולא	הוציא	אף	אנחה	מליבו.	החליף	הרופא	שוב	את	השפוד	השני	

מפיו.	 הגה	 אף	 מוציא	 ואינו	 באהבה,	 יסוריו	 את	 לקבל	 מוסיף	 והצדיק	 בשלישי.	

היה	 הרופא	 שד!"	 או	 מלאך	 הוא	 אם	 יודע	 "אינני	 וקרא:	 הרופא	 מאוד	 נשתומם	

ודיבר	רוסית.	פנה	הצדיק,	שלא	הבין	כל	כך	רוסית,	אל	הסובבים	אותו,	 רוסי,	

"תאמרו	 הצדיק:	 להם	 אמר	 דבריו.	 את	 לו	 מסרו	 הרופא?"	 אמר	 "מה	 בשאלה:	

לו,	שאם	בא	לפעמים	יהודי	עם	פתק	של	בקשה,	ואי	אפשר	להושיעו,	אז	כואב	

הרבה	יותר,	ומוכרחים	גם	כן	לשתוק..."

)'סיפורי	חסידים	-	תורה',	הרב	זוין,	מס'	284(

31 אהבת	ישראל	•	פרק	ג	•	הדרך	לאהבה30 אהבת	ישראל	•	פרק	ג	•	הדרך	לאהבה



"ּכָל ַאֲהבָה שִֶהיא תְלּויָה בְָדבָר - ּבֵָטל ָדבָר, ּבְֵטלָה ַאֲהבָה; וְשֵֶאינָּה ּתְלּויָה בְָדבָר, 
ֵאינָּה ּבְֵטלָה לְעֹולָם. ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהבָה שִֶהיא תְלּויָה בְָדבָר, זֹו ַאֲהבַת ַאְמנֹון וְתָָמר; 

וְשֵֶאינָּה ּתְלּויָה בְָדבָר, זֹו ַאֲהבַת ָדוִד וִיהֹונָתָן" 
)אבות ה,טז(

איך	תתפרש	משנה	זו,	בהקשר	של	אהבת	כל	ישראל,	לפי	מה	שלמדנו	כעת?

1. שימו לב אל הנשמה
הכל	 ואחרי	 לפני	 דואג	 בעצמו,	 מכונס	 שלנו	 הגוף	 ונשמה.	 מגוף	 מורכבים	 אנחנו	

שאוהב	 פתאום	 ומה	 אתה,	 זה	 ואתה	 אני	 זה	 אני	 מזה"?	 לי	 יוצא	 "מה	 שלו,	 לאינטרסים	

אותך?	מה	נתת	לי?

בלי	 אליו,	 פתוח	 ולהיות	 לו	 להעניק	 הזולת,	 אל	 להתמסר	 הגמור.	 ההפך	 היא	 האהבה	

אלוקית	 תודעה	 בעלת	 היא	 הנשמה	 כאלה,	 מילים	 מכירה	 שלנו	 הנשמה	 רק	 להרוויח.	

שמסתכלת	על	העולם	ועל	אנשים	בפנימיות.

הנשמה	יודעת	כי	השוני	בין	יהודים	באופי,	תרבות,	לבוש,	נורמות,	מעשים	ודעות	-	הוא	

לא	 פעם	 שאף	 יהודיות,	 נשמות	 ניצבות	 החיצוניים	 לאנשים	 מעבר	 בלבד.	 חיצוני	 שוני	

נפרדו	אחת	מהשנייה.

בין	הגוף	והנשמה	מתחולל	מאבק	מי	ישלוט	באדם,	מי	ינהל	אותו.	ובמאבק	הזה	טמונה	

נקודת	המפתח	לאהבה,	כפי	שמתאר	זאת	בעל	התניא:

"וְִהּנֵה עַל יְֵדי ִקּיּום ַהְּדבִָרים ַהּנַ"ל ]עֲלֵיֶהם דובר בפרקים הקודמים ׁשֶל ספר התניא[ - לְִהיֹות 
ּתְִהיֶה  ׂשְִמָחתֹו  ַרק  החומרניות[,  הגופניות  לתכונות  ]הכוונה  ּבְעֵינָיו  וְנְִמָאס  נִבְזֶה  ּגּופו 
וְַקּלָה לָבֹוא לִיֵדי ִקּיּום ִמצְוַת "וְָאַהבְּתָ  ׂשְִמַחת ַהּנֶפֶׁש לְבַָּדה, ֲהֵרי זֹו ֶּדֶרְַך יְׁשָָרה 

לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך" לְכָל נֶפֶׁש ִמּיִׂשְָרֵאל לְִמּגָדֹול וְעָד ָקָטן. 

ּוַמעֲלָתָן  ּגְֻדּלָתָן  יֹוֵדעַ  ִמי  וְָהרּוַח  וְַהּנֶפֶׁש  ֶאצְלֹו,  ּוְמתֹעָב  נְִמָאס  ֵמַאַחר ׁשֶּגּופֹו  ּכִי 
ֶאָחד  וְָאב  ]מחוברות[  ַמתְִאימֹות  ׁשֶּכֻּלָן  ּבַׁשַּגַם  ַחּיִים.  ּבֵאלֹוִקים  ּוְמקֹוָרן  ּבְׁשְָֹרׁשָן 
ַרק  ֶאָחד,  ּבַה'  נַפְׁשַָם  ׁשֶֹרש  ִמּצַד  ַמָּמש  ַאִחים  יִׂשְָרֵאל  ּכָל  נְִקְראּו  וְלָכֵן  לְכֻּלָנָה, 

ׁשֶַהּגּופִים ְמֻחּלִָקים. 

וְלָכֵן ָהעֹוׂשִים ּגּופָם עִָּקר וְנַפְׁשָם ְטפֵלָה, ִאי ֶאפְׁשָר לְִהיֹות ַאֲהבָה וְַאְחוָה ֲאִמּתִית 
ּבֵינֵיֶהם, ֶאּלָא ַהּתְלּויָה ּבַָּדבָר לְבַָּדּה."

)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תניא' פרק לב(

אם	אסתכל	על	היהודים	שסביבי	במבט	חיצוני-גופני,	אין	שום	סיבה	שאוהב	אותם.	הם	

זרים,	הם	מנוכרים	ואולי	אפילו	מאיימים.	אך	אם	אסגל	לעצמי	מבט	פנימי-נשמתי	אראה	

שאנחנו	הרבה	יותר	מאחים.	הנשמות	שלנו	מגיעות	מאותו	מקור	עליון,	ורק	הגופים	שלנו	

התחלקו.	זה	לא	כל	כך	משנה	איזו	תסרוקת	עוטפת	את	הראש	ואילו	דעות	ממלאות	

אותו,	הנשמה	הפנימית	של	היהודי	שמולי	היא	היא	הנשמה	שלי.

היכולת	לפתח	את	אהבתי	תלויה	בנקודת	המוקד	של	חיי.	אם	המוקד	שלי	הוא	הגוף,	

ולא	רק	הגוף	ממש	אלא	כל	מה	שקשור	לצדדים	החיצוניים	שלי,	כמו	-	כבוד,	הישגים,	

רכושנות	ויופי,	לעולם	לא	אוכל	לאהוב	באמת.	ברגע	שהאהבה	לא	תסתדר	עם	הרצונות	

שאתרחק	 יעדיפו	 האישית	 הצלחתי	 או	 שלי	 העצמית	 שההערכה	 ברגע	 הגוף,	 של	

ושאשמור	על	עצמי,	אז	האהבה	תתפוגג.	אם	המוקד	שלי	הוא	הגוף,	אז	אני	אוהב	רק	

את	מי	שנראה	לי	ורק	לפי	מה	שמסתדר	לי,	ולא	אוכל	לאהוב	כל	יהודי.

אבל,	אם	החיים	שלי	ממוקדים	בנפש,	ובפנימיות	הנפש	שלי	-	בנשמה	הקדושה	שבתוכי,	

"ואהבת	לרעך	כמוך".	כי	מי	שממוקד	בנשמה	של	 אז	אוכל	לקיים	באמת	את	הפסוק	

עצמו,	מתמקד	גם	בנשמה	של	העומד	מולו.	במקום	לתת	מקום	לבדיקת	האינטרסים	

המשותפים	והמנוגדים,	במקום	לחשוב	על	הבדלים	חיצוניים,	הנשמה	מיד	מזהה	את	

עצמה	כקשורה	ומחוברת	לנשמה	שמולה.

הנוסחא	הזו	נכונה	בכל	מערכת	יחסים:	"ואהבת"	-	מידת	ואיכות	האהבה,	תלויים	ב"כמוך"	

-	באופן	בו	האדם	חי	ומכוון	את	עצמו.	לאהוב	זו	עבודה	אישית.	ככל	שאצליח	לשים	את	

הנשמה	שלי	במרכז,	אצליח	יותר	לאהוב	את	הסובבים	אותי.

מלאך או שד?

והרופאים	 חולה,	 פעם	 היה	 ז"ל	 מהורנוסטיפולי	 דב	 מרדכי	 רבי	 הצדיק	 הרב	

החליטו	שיש	צורך	לצרוב	מקום	אחד	בגבו	בשיפוד	רותח.	הסכים	הצדיק	לכך,	

ורופא	אחד	ניגש	לעשות	זאת.

ולרופאים	יש	שלוש	דרגות	של	חום	באותו	השפוד	שצורבים	בו	בגבו	של	חולה.	

אם	החולה	אינו	מרגיש	כלום	בחומו	של	השפוד	הראשון,	שם	הרופא	שיפוד	שני,	

בדרגת	חום	גבוהה	יותר,	ואם	גם	אז	אין	החולה	מרגיש,	הוא	נותן	שיפוד	שלישי	

בדרגה	העליונה	של	חום.	ברם,	רוב	החולים	מרגישים	כבר	בחומה	של	הדרגה	

הראשונה.

והצדיק	רב	מרדכי	דב	היה	סבלן	גדול,	ולפיכך	כשהרופא	שם	בגבו	את	השיפוד	

הראשון,	והוא	סבל	ושתק,	חשב	הרופא	שודאי	עדיין	אינו	מרגיש	בחום,	והחליף	

סבלנותו	 מתוך	 אבל	 בכאב,	 היטב	 הרגיש	 הצדיק	 בשני.	 הראשון	 השיפוד	 את	

שתק	שוב,	ולא	הוציא	אף	אנחה	מליבו.	החליף	הרופא	שוב	את	השפוד	השני	

מפיו.	 הגה	 אף	 מוציא	 ואינו	 באהבה,	 יסוריו	 את	 לקבל	 מוסיף	 והצדיק	 בשלישי.	

היה	 הרופא	 שד!"	 או	 מלאך	 הוא	 אם	 יודע	 "אינני	 וקרא:	 הרופא	 מאוד	 נשתומם	

ודיבר	רוסית.	פנה	הצדיק,	שלא	הבין	כל	כך	רוסית,	אל	הסובבים	אותו,	 רוסי,	

"תאמרו	 הצדיק:	 להם	 אמר	 דבריו.	 את	 לו	 מסרו	 הרופא?"	 אמר	 "מה	 בשאלה:	

לו,	שאם	בא	לפעמים	יהודי	עם	פתק	של	בקשה,	ואי	אפשר	להושיעו,	אז	כואב	

הרבה	יותר,	ומוכרחים	גם	כן	לשתוק..."

)'סיפורי	חסידים	-	תורה',	הרב	זוין,	מס'	284(

31 אהבת	ישראל	•	פרק	ג	•	הדרך	לאהבה30 אהבת	ישראל	•	פרק	ג	•	הדרך	לאהבה



או	 התפילה	 	- אותו	 משמח	 מה	 זפת	 ומורח	 המתפלל	 היהודי	 את	 שואלים	 היינו	 אם	

העבודה,	או:	אם	היה	לו	זמן	וכסף,	איך	הוא	היה	מעדיף	להתפלל,	היינו	רואים	מייד	כי	

התפילה	יקרה	לו,	אלא	שלחץ	העבודה	מעביר	אותו	על	דעתו.	במילים	אחרות:	היהודי	

הזה,	כל	כך	מיהר	לעבודתו,	שבאמת	כל	כולו	שקוע	היה	במריחת	הזפת,	אך	למרות	

כך:	"אפילו	כאשר	הם	מושחים	את	גלגלי	עגלתם	בזפת,	גם	אז	הם	מתפללים	אליך	ולא	

שוכחים	אותך"!

ההתמקדות	בטוב,	הופכת	לא	רק	את	המבט	על	הרשע	אלא	גם	את	הרשע	עצמו.	זו	

איננה	רק	סגולה,	אלא	דרך	אמיתית	להשפיע	על	הנפש	שלו.	אדם	שמסתכלים	עליו	

כאדם	טוב,	ינסה	להתאים	את	עצמו	להגדרה	זו.	דרך	ההתבוננות	שלנו	יכולה	לגרום	

לרשע	באמת	להפסיק	להיות	רשע	ולשוב	בתשובה.

העקרונות	הללו	נכונים	גם	להסתכלות	היומיומית	שלנו	על	החברים	שסביבנו.	בכל	רגע	

נתון	אנחנו	בוחנים	ומגדירים	את	מי	שלצידנו,	ואם	נתרגל	לדרך	העין	הטובה	והמבט	

החיובי,	נוכל	לא	רק	לאהוב	יותר	אלא	גם	ממש	לשנות	את	הסביבה	בה	אנו	חיים.			

בחר	מישהו	שאינך	אוהב.	במשך	שבוע,	מצא	בו	בכל	יום	שלוש	'נקודות	טובות'	-	

תכונות	או	מעשים.	כתוב	את	שלושת	הנקודות	בקצרה,	בחר	אחת	מהן	והרחב	עליה	

	את	הכתיבה	במשך	כמה	שורות.

	לאחר	שצברת	21	נקודות	טובות,	נסה	לבחון	מחדש	את	יחסך	אליו.

אזהרה!	אל	תנסה	להילחם	'חזיתית'	ברגשותיך,	תן	לטפטוף	היומי	לעשות	את	שלו.

תרגיל כיתתי 'תיבת דואר': כל	אחד	כותב	בעין	טובה	על	תכונה	חיובית	שהוא	מוצא	

בכל	אחד	מבני	הכיתה.	ניתן	לעשות	זאת	במשך	חודש,	כאשר	בכל	יום	תיבת	הדואר	

מתמלאת	לנמען	אחד,	אפשר	גם	לעשות	זאת	בשעה	מרוכזת.

2. קצת חיוביות
לכף	 "לדון	 של	 במידה	 ביותר	 המפורסם	 הצדיק	 אולי	 הוא	 מברדיטשוב	 יצחק	 לוי	 רבי	

זכות".	רבי	לוי	יצחק	היה	בכל	עת	מלמד	זכות	ומליץ	טוב	על	כלל	ישראל	ועל	כל	יהודי	

כפרט.	ידוע	ומפורסם	הסיפור,	על	אותו	יהודי	שהיה	מעוטר	בתפילין	והתפלל	תפילת	

זאת	 שראה	 יצחק	 לוי	 רבי	 שלו.	 העגלה	 גלגלי	 על	 זפת	 מורח	 שהוא	 כדי	 תוך	 שחרית,	

לא	גער	ולא	זלזל	בו,	אלא	נשא	את	עיניו	לשמיים	ואמר	"רבונו	של	עולם!	תראה	אילו	

יהודים	נפלאים	יש	לך	בעולם!	אפילו	כאשר	הם	מושחים	את	גלגלי	עגלתם	בזפת,	גם	

אז	הם	מתפללים	אליך	ולא	שוכחים	אותך!".	סיפור	זה,	שהוא	רק	אחד	מיני	רבות,	עלול	

להיראות	מוזר.	האם	רבי	לוי	יצחק	'משחק	אותה'	תמים?	וכי	הוא	לא	מבין	שהיהודי	הזה	

מנסה	להרוויח	זמן	וכסף,	במקום	להתפלל	כמו	שצריך?	אלא	שרבי	לוי	יצחק,	שהיה	

גאון	גדול	ופוסק,	בחר	בהנהגה	כזו	בטח	שלא	מתוך	'היתממות',	אלא	מחכמה	מיוחדת	

שעלינו	ללמוד.

מצא	את	הדרך	להתבונן	על	היהודי,	ולהסביר	כיצד	רבי	לוי	יצחק	צודק	!

כדי	להבין	את	דרכו	של	ר'	לוי	יצחק,	ניעזר	בדרך	ההתבוננות	המהפכנית	שמלמד	אותנו	

רבי	נחמן	מברסלב:

"ַּדע ּכִי צִָריך לָדּון ֶאת ּכָל ָאָדם לְכַף זְכּות. וֲַאפִיּלּו ִמי ׁשֶהּוא ָרׁשָע ּגָמּור, צִָריך 
לְַחּפֵׂש וְלְִמצא ּבֹו ֵאיזֶה ְמעַט טֹוב, ׁשֶּבְאֹותֹו ַהְּמעַט ֵאינֹו ָרׁשָע. וְעַל יְֵדי זֶה ׁשֶּמֹוצֵא 
ּבֹו ְמעַט טֹוב וְָדן אֹותֹו לְכַף זְכּות, עַל יְֵדי זֶה ַמעֲלֶה אֹותֹו ּבֱֶאֶמת לְכַף זְכּות וְיּוכַל 

לֲַהׁשִיבֹו ּבִתְׁשּובָה. 

וְזֶה ּבְִחינַת "וְעֹוד ְמעַט וְֵאין ָרׁשָע וְִהתְּבֹונַנְּתָ עַל ְמקֹומֹו וְֵאינֶּנּו". ַהיְנּו ׁשֶַהּפָסּוק 
ַמזְִהיר לָדּון ֶאת ַהּכֹל לְכַף זְכּות. וְַאף עַל ּפִי ׁשֶַאּתָה רֹוֶאה ׁשֶהּוא ָרׁשָע ּגָמּור, ַאף 
עַל ּפִי כֵן צִָריך ַאּתָה לְַחּפֵׂש ּולְבֵַּקׁש לְִמצא ּבֹו ְמעַט טֹוב, ׁשֶּׁשָם ֵאינֹו ָרׁשָע. וְזֶהּו 
"וְעֹוד ְמעַט וְֵאין ָרׁשָע" )תהילים ל"ז, י'( - ׁשֶּצִָריך ַאּתָה לְבֵַּקׁש ּבֹו עֹוד ְמעַט טֹוב 
ׁשֶּיֵׁש ּבֹו עֲַדיִן, ׁשֶּׁשָם ֵאינֹו ָרׁשָע. ּכִי ַאף עַל ּפִי ׁשֶהּוא ָרׁשָע, ֵאיך ֶאפְׁשָר ׁשֵֶאין ּבֹו 
ְמעַט טֹוב עֲַדיִן? ּכִי ֵאיך ֶאפְׁשָר ׁשֶּלא עָׂשָה ֵאיזֶה ִמצְוָה אֹו ָּדבָר טֹוב ִמּיָָמיו? וְעַל 
לְכַף  ָּדן אֹותֹו  וְַאּתָה  ֵאינֹו ָרׁשָע,  ְמעַט טֹוב ׁשֶּׁשָם  זֶה ׁשֶַאּתָה מֹוצֵא ּבֹו עֹוד  יְֵדי 
ׁשֶּיָׁשּוב  עַד  זְכּות,  לְכַף  חֹובָה  ִמּכַף  ּבֱֶאֶמת  אֹותֹו  ַמעֲלֶה  ַאּתָה  זֶה  יְֵדי  עַל  זְכּות, 
וְֵאין  ָרׁשָע" - עַל יְֵדי ׁשֶּמֹוצֵא ּבְָהָרׁשָע  וְזֶהּו "וְעֹוד ְמעַט  ּבִתְׁשּובָה עַל יְֵדי זֶה. 
עֹוד ְמעַט טֹוב ׁשֶּׁשָם ֵאינֹו ָרׁשָע, עַל יְֵדי זֶה "וְִהתְּבֹונַנְּתָ עַל ְמקֹומֹו וְֵאינֶּנּו" - ַהיְנּו 
ּכְׁשֶּתִתְּבֹונֵן וְתְִסּתַּכֵל עַל ְמקֹומֹו ּוַמְדֵרגָתֹו, וְֵאינֶּנּו ׁשָם עַל ְמקֹומֹו ָהִראׁשֹון. ּכִי עַל 
יְֵדי ׁשֶּמֹוצְִאין ּבֹו עֹוד ְמעַט טֹוב, ֵאיזֶה נְֻקָּדה טֹובָה, וְָדנִין אֹותֹו לְכַף זְכּות, עַל יְֵדי 

זֶה מֹוצִיִאין אֹותֹו ּבֱֶאֶמת ִמּכַף חֹובָה לְכַף זְכּות."
)רבי נחמן מברסלב, 'ליקוטי מוהר"ן', תורה רפ"ב(

חז"ל	מלמדים	אותנו	כי	"אין	אדם	עובר	עבירה	אלא	אם	כן	נכנס	בו	רוח	שטות"	)סוטה	ג	

ע"א(.	גם	אצל	חוטא,	החטא	הוא	חוסר	דעת	רגעית,	שטות	חיצונית,	ואילו	האדם	עצמו	

במקום	 ִנים	 בפְּ להתמקד	 נחמן	 רבי	 בפנינו	 מדגיש	 כך	 מתוך	 בחטא.	 כלל	 חפץ	 אינו	

בחיצוניות.

נקודת	הטוב	והזכות	לעולם	אינה	נעלמת.	כמו	יהלום	שקבור	מתחת	לערמות	זבל,	אבל	

נעלמת,	 לא	 אחד	 בכל	 שיש	 הטוב	 נקודת	 גם	 כך	 ונוצץ,	 יקר	 יהלום	 להיות	 מפסיק	 לא	

הטוב	הוא	טוב	ואי	אפשר	למחוק	אותו	-	"באותו	המעט	אינו	רשע".	זיהוי	היהלום	הפנימי	

מגלה	את	פרצופו	האמיתי	של	הֶרשע	-	טפל	וחיוור.

מבטו של רבי אריה לוין 

הצדיק	רבי	אריה	לוין	ז"ל	היה	משמש	כמשגיח	בתלמוד	תורה	הירושלמי	"עץ	

חיים",	שליד	שוק	'מחנה	יהודה'.	בעת	שהיו	הילדים	נכנסים	לתלמוד	תורה,	היה	

רבי	אריה	ממתין	ליד	פתח	הדלת	או	ליד	אדן	החלון	ומתבונן	בכל	אחד	מהם	

בעת	כניסתם,	והיו	הילדים	תמהים	על	כך.

בפתח	 לתלמידים	 להמתין	 נוהג	 הנך	 מדוע	 "אבא,	 בנו:	 אותו	 שאל	 אחד	 יום	

הדלת	ומסתכל	בכל	אחד	מהם"?	השיבו	אביו:	"אדרבא,	עמוד	אף	אתה	לידי	

והתבונן	בתלמידים,	מה	אתה	רואה	ובמה	אתה	מבחין"?	השיבו	בנו:	"אכן	מעניין	

לראותם	נכנסים	ולבדוק	מה	מידת	חשקם	ללמוד.	רואה	אני	כיצד	זה	דוחק	בזה	

ומנסה	להקדימו	בכניסתו,	ואחר	בכלל	ניכר	בו	שאינו	נכנס	בלבב	שלם,	כי	לבו	

למשחקים".

קרועות,	 שמכנסיו	 זה	 בילד	 אחרים.	 בדברים	 מתבונן	 אני,	 "ואילו	 אביו:	 השיבו	

בחברו	שנעליו	מרופוטות,	בשלישי	שכנראה	רעב	הוא...	והכיצד	ילמד..."?

	)'איש	צדיק	היה',	שמחה	רז,	עמ'	210(

עם	 על	 הזכות	 מלימוד	

יצחק	 לוי	 רבי	 של	 ישראל,	

מבארדיטשוב,	בנה	ה'	יתברך	

'היכל	 	- חדש	 היכל	 למעלה	

הזכות'!	

)רבי	שניאור	זלמן	מלאדי(
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או	 התפילה	 	- אותו	 משמח	 מה	 זפת	 ומורח	 המתפלל	 היהודי	 את	 שואלים	 היינו	 אם	

העבודה,	או:	אם	היה	לו	זמן	וכסף,	איך	הוא	היה	מעדיף	להתפלל,	היינו	רואים	מייד	כי	

התפילה	יקרה	לו,	אלא	שלחץ	העבודה	מעביר	אותו	על	דעתו.	במילים	אחרות:	היהודי	

הזה,	כל	כך	מיהר	לעבודתו,	שבאמת	כל	כולו	שקוע	היה	במריחת	הזפת,	אך	למרות	

כך:	"אפילו	כאשר	הם	מושחים	את	גלגלי	עגלתם	בזפת,	גם	אז	הם	מתפללים	אליך	ולא	

שוכחים	אותך"!

ההתמקדות	בטוב,	הופכת	לא	רק	את	המבט	על	הרשע	אלא	גם	את	הרשע	עצמו.	זו	

איננה	רק	סגולה,	אלא	דרך	אמיתית	להשפיע	על	הנפש	שלו.	אדם	שמסתכלים	עליו	

כאדם	טוב,	ינסה	להתאים	את	עצמו	להגדרה	זו.	דרך	ההתבוננות	שלנו	יכולה	לגרום	

לרשע	באמת	להפסיק	להיות	רשע	ולשוב	בתשובה.

העקרונות	הללו	נכונים	גם	להסתכלות	היומיומית	שלנו	על	החברים	שסביבנו.	בכל	רגע	

נתון	אנחנו	בוחנים	ומגדירים	את	מי	שלצידנו,	ואם	נתרגל	לדרך	העין	הטובה	והמבט	

החיובי,	נוכל	לא	רק	לאהוב	יותר	אלא	גם	ממש	לשנות	את	הסביבה	בה	אנו	חיים.			

בחר	מישהו	שאינך	אוהב.	במשך	שבוע,	מצא	בו	בכל	יום	שלוש	'נקודות	טובות'	-	

תכונות	או	מעשים.	כתוב	את	שלושת	הנקודות	בקצרה,	בחר	אחת	מהן	והרחב	עליה	

	את	הכתיבה	במשך	כמה	שורות.

	לאחר	שצברת	21	נקודות	טובות,	נסה	לבחון	מחדש	את	יחסך	אליו.

אזהרה!	אל	תנסה	להילחם	'חזיתית'	ברגשותיך,	תן	לטפטוף	היומי	לעשות	את	שלו.

תרגיל כיתתי 'תיבת דואר': כל	אחד	כותב	בעין	טובה	על	תכונה	חיובית	שהוא	מוצא	

בכל	אחד	מבני	הכיתה.	ניתן	לעשות	זאת	במשך	חודש,	כאשר	בכל	יום	תיבת	הדואר	

מתמלאת	לנמען	אחד,	אפשר	גם	לעשות	זאת	בשעה	מרוכזת.

2. קצת חיוביות
לכף	 "לדון	 של	 במידה	 ביותר	 המפורסם	 הצדיק	 אולי	 הוא	 מברדיטשוב	 יצחק	 לוי	 רבי	

זכות".	רבי	לוי	יצחק	היה	בכל	עת	מלמד	זכות	ומליץ	טוב	על	כלל	ישראל	ועל	כל	יהודי	

כפרט.	ידוע	ומפורסם	הסיפור,	על	אותו	יהודי	שהיה	מעוטר	בתפילין	והתפלל	תפילת	

זאת	 שראה	 יצחק	 לוי	 רבי	 שלו.	 העגלה	 גלגלי	 על	 זפת	 מורח	 שהוא	 כדי	 תוך	 שחרית,	

לא	גער	ולא	זלזל	בו,	אלא	נשא	את	עיניו	לשמיים	ואמר	"רבונו	של	עולם!	תראה	אילו	

יהודים	נפלאים	יש	לך	בעולם!	אפילו	כאשר	הם	מושחים	את	גלגלי	עגלתם	בזפת,	גם	

אז	הם	מתפללים	אליך	ולא	שוכחים	אותך!".	סיפור	זה,	שהוא	רק	אחד	מיני	רבות,	עלול	

להיראות	מוזר.	האם	רבי	לוי	יצחק	'משחק	אותה'	תמים?	וכי	הוא	לא	מבין	שהיהודי	הזה	

מנסה	להרוויח	זמן	וכסף,	במקום	להתפלל	כמו	שצריך?	אלא	שרבי	לוי	יצחק,	שהיה	

גאון	גדול	ופוסק,	בחר	בהנהגה	כזו	בטח	שלא	מתוך	'היתממות',	אלא	מחכמה	מיוחדת	

שעלינו	ללמוד.

מצא	את	הדרך	להתבונן	על	היהודי,	ולהסביר	כיצד	רבי	לוי	יצחק	צודק	!

כדי	להבין	את	דרכו	של	ר'	לוי	יצחק,	ניעזר	בדרך	ההתבוננות	המהפכנית	שמלמד	אותנו	

רבי	נחמן	מברסלב:

"ַּדע ּכִי צִָריך לָדּון ֶאת ּכָל ָאָדם לְכַף זְכּות. וֲַאפִיּלּו ִמי ׁשֶהּוא ָרׁשָע ּגָמּור, צִָריך 
לְַחּפֵׂש וְלְִמצא ּבֹו ֵאיזֶה ְמעַט טֹוב, ׁשֶּבְאֹותֹו ַהְּמעַט ֵאינֹו ָרׁשָע. וְעַל יְֵדי זֶה ׁשֶּמֹוצֵא 
ּבֹו ְמעַט טֹוב וְָדן אֹותֹו לְכַף זְכּות, עַל יְֵדי זֶה ַמעֲלֶה אֹותֹו ּבֱֶאֶמת לְכַף זְכּות וְיּוכַל 

לֲַהׁשִיבֹו ּבִתְׁשּובָה. 

וְזֶה ּבְִחינַת "וְעֹוד ְמעַט וְֵאין ָרׁשָע וְִהתְּבֹונַנְּתָ עַל ְמקֹומֹו וְֵאינֶּנּו". ַהיְנּו ׁשֶַהּפָסּוק 
ַמזְִהיר לָדּון ֶאת ַהּכֹל לְכַף זְכּות. וְַאף עַל ּפִי ׁשֶַאּתָה רֹוֶאה ׁשֶהּוא ָרׁשָע ּגָמּור, ַאף 
עַל ּפִי כֵן צִָריך ַאּתָה לְַחּפֵׂש ּולְבֵַּקׁש לְִמצא ּבֹו ְמעַט טֹוב, ׁשֶּׁשָם ֵאינֹו ָרׁשָע. וְזֶהּו 
"וְעֹוד ְמעַט וְֵאין ָרׁשָע" )תהילים ל"ז, י'( - ׁשֶּצִָריך ַאּתָה לְבֵַּקׁש ּבֹו עֹוד ְמעַט טֹוב 
ׁשֶּיֵׁש ּבֹו עֲַדיִן, ׁשֶּׁשָם ֵאינֹו ָרׁשָע. ּכִי ַאף עַל ּפִי ׁשֶהּוא ָרׁשָע, ֵאיך ֶאפְׁשָר ׁשֵֶאין ּבֹו 
ְמעַט טֹוב עֲַדיִן? ּכִי ֵאיך ֶאפְׁשָר ׁשֶּלא עָׂשָה ֵאיזֶה ִמצְוָה אֹו ָּדבָר טֹוב ִמּיָָמיו? וְעַל 
לְכַף  ָּדן אֹותֹו  וְַאּתָה  ֵאינֹו ָרׁשָע,  ְמעַט טֹוב ׁשֶּׁשָם  זֶה ׁשֶַאּתָה מֹוצֵא ּבֹו עֹוד  יְֵדי 
ׁשֶּיָׁשּוב  עַד  זְכּות,  לְכַף  חֹובָה  ִמּכַף  ּבֱֶאֶמת  אֹותֹו  ַמעֲלֶה  ַאּתָה  זֶה  יְֵדי  עַל  זְכּות, 
וְֵאין  ָרׁשָע" - עַל יְֵדי ׁשֶּמֹוצֵא ּבְָהָרׁשָע  וְזֶהּו "וְעֹוד ְמעַט  ּבִתְׁשּובָה עַל יְֵדי זֶה. 
עֹוד ְמעַט טֹוב ׁשֶּׁשָם ֵאינֹו ָרׁשָע, עַל יְֵדי זֶה "וְִהתְּבֹונַנְּתָ עַל ְמקֹומֹו וְֵאינֶּנּו" - ַהיְנּו 
ּכְׁשֶּתִתְּבֹונֵן וְתְִסּתַּכֵל עַל ְמקֹומֹו ּוַמְדֵרגָתֹו, וְֵאינֶּנּו ׁשָם עַל ְמקֹומֹו ָהִראׁשֹון. ּכִי עַל 
יְֵדי ׁשֶּמֹוצְִאין ּבֹו עֹוד ְמעַט טֹוב, ֵאיזֶה נְֻקָּדה טֹובָה, וְָדנִין אֹותֹו לְכַף זְכּות, עַל יְֵדי 

זֶה מֹוצִיִאין אֹותֹו ּבֱֶאֶמת ִמּכַף חֹובָה לְכַף זְכּות."
)רבי נחמן מברסלב, 'ליקוטי מוהר"ן', תורה רפ"ב(

חז"ל	מלמדים	אותנו	כי	"אין	אדם	עובר	עבירה	אלא	אם	כן	נכנס	בו	רוח	שטות"	)סוטה	ג	

ע"א(.	גם	אצל	חוטא,	החטא	הוא	חוסר	דעת	רגעית,	שטות	חיצונית,	ואילו	האדם	עצמו	

במקום	 ִנים	 בפְּ להתמקד	 נחמן	 רבי	 בפנינו	 מדגיש	 כך	 מתוך	 בחטא.	 כלל	 חפץ	 אינו	

בחיצוניות.

נקודת	הטוב	והזכות	לעולם	אינה	נעלמת.	כמו	יהלום	שקבור	מתחת	לערמות	זבל,	אבל	

נעלמת,	 לא	 אחד	 בכל	 שיש	 הטוב	 נקודת	 גם	 כך	 ונוצץ,	 יקר	 יהלום	 להיות	 מפסיק	 לא	

הטוב	הוא	טוב	ואי	אפשר	למחוק	אותו	-	"באותו	המעט	אינו	רשע".	זיהוי	היהלום	הפנימי	

מגלה	את	פרצופו	האמיתי	של	הֶרשע	-	טפל	וחיוור.

מבטו של רבי אריה לוין 

הצדיק	רבי	אריה	לוין	ז"ל	היה	משמש	כמשגיח	בתלמוד	תורה	הירושלמי	"עץ	

חיים",	שליד	שוק	'מחנה	יהודה'.	בעת	שהיו	הילדים	נכנסים	לתלמוד	תורה,	היה	

רבי	אריה	ממתין	ליד	פתח	הדלת	או	ליד	אדן	החלון	ומתבונן	בכל	אחד	מהם	

בעת	כניסתם,	והיו	הילדים	תמהים	על	כך.

בפתח	 לתלמידים	 להמתין	 נוהג	 הנך	 מדוע	 "אבא,	 בנו:	 אותו	 שאל	 אחד	 יום	

הדלת	ומסתכל	בכל	אחד	מהם"?	השיבו	אביו:	"אדרבא,	עמוד	אף	אתה	לידי	

והתבונן	בתלמידים,	מה	אתה	רואה	ובמה	אתה	מבחין"?	השיבו	בנו:	"אכן	מעניין	

לראותם	נכנסים	ולבדוק	מה	מידת	חשקם	ללמוד.	רואה	אני	כיצד	זה	דוחק	בזה	

ומנסה	להקדימו	בכניסתו,	ואחר	בכלל	ניכר	בו	שאינו	נכנס	בלבב	שלם,	כי	לבו	

למשחקים".

קרועות,	 שמכנסיו	 זה	 בילד	 אחרים.	 בדברים	 מתבונן	 אני,	 "ואילו	 אביו:	 השיבו	

בחברו	שנעליו	מרופוטות,	בשלישי	שכנראה	רעב	הוא...	והכיצד	ילמד..."?

	)'איש	צדיק	היה',	שמחה	רז,	עמ'	210(

עם	 על	 הזכות	 מלימוד	

יצחק	 לוי	 רבי	 של	 ישראל,	

מבארדיטשוב,	בנה	ה'	יתברך	

'היכל	 	- חדש	 היכל	 למעלה	

הזכות'!	

)רבי	שניאור	זלמן	מלאדי(
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איך	תבוא	לידי	ביטוי	הערכה	לשונה	מאתנו?

איך	נוכל	להיות	בטוחים	בהשקפת	עולמנו,	מבלי	לזלזל	בהשקפות	עולם	מנוגדות?

האם	גם	כלפי	דעות	שנוגדות	את	האמונה	עלינו	לנקוט	בעמדת	'מוחין	דגדלות'?

3. לחשוב בגדול
עומדת	 עליה	 והפשוטה	 הבסיסית	 הרמה	 את	 לשכוח	 לא	 חשוב	 האהבה,	 אל	 בדרכנו	

האהבה,	והיא	-	היכולת	לקבל	את	השונה	ממני.	על	הגמרא	בברכות	)דף	נח	ע"א(	"שאין 

דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהן דומים זה לזה" אומרים	בשם	רבי	מענדל	מקוצק:	

לו	 להפריע	 צריך	 לא	 כך	 משלו,	 שונה	 החבר	 של	 שפרצופו	 לאדם	 מפריע	 שלא	 כמו	

שדעתו	שונה	משלו.	בשביל	שדעתו	של	האחר	באמת	לא	תפריע,	צריכים	רוחב	דעת.	

עניין	זה	מתבאר	במקור	הבא:

"ְּדִהּנֵה ִסּבַת ַהַאְחּדּות ּבָָאה ִמּבְִחינַת מֹוִחין ְּדגְַדלּות ]הכרה של גדלות[, וְִסּבַת ַהַּמֲחֹלֶקת 
ּבָָאה ִמּבְִחינַת מֹוִחין ְּדַקְטנּות ]הכרה של קטנות[. ּבְִהיֹות ּכִי ּבֱֶאֶמת ֹלא יִׁשְּתַּוּו לְעֹולָם 
ֶטבַע ּבְנֵי ָאָדם, וֲַאפִּלו ַאִחים וְאֹוֲהבִים ֲאִמּתִּיִים ֹלא יּוכְלּו לְִסּבֹל זֶה ֶאת זֶה ִמּפְנֵי 
ׁשִּנּוי ַהִּטבְעִּיּות. ּוַמה ּגַם ּכֲַאׁשֶר ָהַאֲהבָה ּדֹוֶחֶקת לְִסּבֹל זֶה ֶאת זֶה, ִהּנֵה ֹלא יִָּמלֵט 
ֵמעֹולָם ִּדבְֵרי ִריבֹות ׁשֶּיְַקנִיט ָהֶאָחד ֶאת ֲחבֵרֹו וְכַּדֹוֶמה. וְִאם ּכֵן ֵאיְך יִָּמצֵא עִנְיַן 

ַהּׁשָלֹום וְַהַאְחּדּות ּבָעֹולָם? 

ַאְך ָהעִנְיָן ְּדיֵׁש ּכַֹח ּגָדֹול ּבַּׂשֵכֶל ׁשֶּבָָאָדם ׁשֶּיְִסּבֹל ּכָל ַהֲהפָכִים ַהְּמנֻּגִָדים לְִטבְעֹו אֹו 
ּכְׁשֶּיְַקנִיטּוהּו וְכַּדֹוֶמה, וְהּוא ִמּפְנֵי ַהְרָחבַת ַהַּדעַת ַדוְָקא. ּכֲַאׁשֶר שִֹכְלֹו ָרָחב, ֹלא 
יִתְּפֹס ָמקֹום לְיֵׁש ּוְדבַר ָמה ׁשֶַּמְקנִיִטים אֹותֹו, וְיּוכַל ַהָּדבָר ַהְּמנֻּגָד לְִהתְיַּׁשֵב ּבְמֹוחֹו 
וְיְִסּבְלֶּנו. ּכִי ּבַָּמקֹום ָהָרָחב יִׁשְּכְנּו ּבֹו ב' ֲהפָכִים, וְִאם ּכֵן נְִמצָא ׁשֶַהַּסבְלָנּות ּבָָאה 
ֵמַהְרָחבַת ַהַּדעַת, ּוִמֶּמּנָה ִסּבַת ַהַאְחּדּות וְַהּׁשָלֹום... וְָאְמנָם ִמִּסּבַת ַקְטנּות ַהַּדעַת 
יְִהיֶה ַהִהּפּוְך, ׁשֶֹּלא יּוכַל לְִסּבֹל ּכְלָל ַהָּדבָר ַהְּמנַּגְדֹו, ּוִמּכָל ׁשֶּכֵן ּכְׁשֶּיְַקנִיטֹו וְכַּדֹוֶמה, 
ּכְמֹו ַהּתִינֹוק וכו'. וְהּוא לְפִי ׁשִֶמּפְנֵי ַקְטנּות ַהַּדעַת ֹלא יְִסּבֹל ב' ֲהפָכִים, ּכִי ַהָּדבָר 
ַהְּמנֻּגָד ּתֹופֵס ָמקֹום ּבְמֹוחֹו. וְזֶהּו ׁשִֶסּבַת ַהַאְחּדּות ִמּבְִחינַת מֹוִחין ְּדגְַדלּות, וְִסּבַת 

ַהַּמֲחֹלֶקת ִמּבְִחינַת מֹוִחין ְּדַקְטנּות.

וְִהּנֵה ּבְדֹורֹו ׁשֶל ָמׁשִיח ׁשֶּיְִרּבֶה ַהַּדעַת, "ָמלְָאה ָהָאֶרץ ֵּדעָה כו'" )ישעיהו יא,ט(, ּכָתּוב 
"ֹלא יֵָרעּו וְֹלא יַׁשְִחיתּו", "ַאְריֵה ּכַּבָָקר יֹאכַל ּתֶבֶן כו'". וְיֵׁש לְָהבִין ַמהּו ַהּׁשַּיָכּות 
ׁשֶל ַהַּדעַת ֶאל ּבִּטּול ַהַּמּזִיִקין. ַאְך עַל ּפִי ַהּנַ"ל מּובָן הּוא. ִמּפְנֵי מֹוִחין ְּדַקְטנּות 
ּבָָאה ַהְּקפֵָדה וְַהּכַעַס עַד ׁשֶּיֲַהֹרג זּולָתֹו, ֲאבָל עַל יְֵדי ַהְרָחבַת ַהַּדעַת יִׁשְּכֹן ּבֹו ב' 

ֲהפָכִים ּכְֶאָחד "וְגָר זְֵאב עִם ּכֶבֶׂש וְַאְריֵה ּכַּבָָקר  כו'".
)'מאמרי אדמו"ר הזקן עניינים' אחדות עמ' צה(

אני	 האם	 תפיסה:	 של	 אלא	 גיל,	 של	 שאלה	 אינה	 'קטנות'	 של	 או	 'גדלות'	 של	 מודעות	

מקום	 יש	 רחבה	 דעת	 בעל	 לאדם	 יותר.	 רחב	 מקום	 בי	 שיש	 או	 אמותיי,	 בד'	 מצומצם	

מנוגדים	 רעיונות	 לשמוע	 יכול	 הוא	 בו-זמנית.	 שונות	 ותחושות	 צדדים	 בתוכו	 להכיל	

לדעתו	מבלי	לכעוס,	או	אפילו	לחוות	עלבון	או	אכזבה	מבלי	'להתפוצץ'.	זה	לא	אומר	

שהוא	מסכים	עם	הכול	ואינו	מעריך	את	עצמו	ואת	דעותיו,	אלא	שהוא	מצליח	להתמודד	

באיזון	נכון	עם	דברים	ששונים	ממנו.

עצמי	 את	 להרחיב	 החשיבה,	 מצרות	 לצאת	 הלב.	 את	 להרחיב	 צריך	 לאהוב	 כדי	

ולקבל	את	האחר	אל	תוכי.	והבסיס	להרחבת	הלב	הוא	הרחבת	הדעת.	הלב	הוא	רגיש	

ולפעמים	קשה	לו	להתרחב.	דווקא	הראש,	הקר	והמחושב,	מסוגל	לעזור	ללב	לקבל	

דברים	חדשים,	להתרחב,	ולבסוף	גם	לאהוב.

המדרש	 בתי	 בין	 ביחס	 וגם	 פשוטים,	 אנוש	 ביחסי	 גם	 ליישם	 עלינו	 הדעת	 רוחב	 את	

החולקים	בהשקפות	עולם.

להסתכל בפנים

קודם	פטירתו	של	הרב	הקדוש	רבי	שלמה	מקרלין	זצ"ל	ציוה	שתלמידיו	ילכו	אחרי	

מותו	להרב	הקדוש	מנסכיז.	ויהי	כאשר	בא	הרב	הצדיק	רבי	אורי	מסטרליסק	

ז"ל,	הנקרא	בשם	"השרף",	לקרלין,	ושמע	כי	נפטר	רבו	הקדוש,	שאל	להחברים:	

מה	ציוה	רבינו	קודם	פטירתו?	השיבו	לו,	כי	ציוה	ללכת	לנסכיז.

קם	רבי	אורי	וכיתת	רגליו	והלך	לנסכיז.	כשבא	להחדר	אשר	שם	קיבל	הצדיק	

בין	 ראה	 ברכתו,	 את	 לקבל	 הבאים	 כל	 את	 וברך	 האורחים	 פני	 את	 מנסכיז	

מסחר	 איזה	 בדבר	 מנסכיז	 הצדיק	 עם	 להתייעץ	 שבא	 אחד,	 גביר	 האורחים	

ולקבל	את	ברכתו.	הצדיק	קיבל	אותו	בסבר	פנים	יפות,	כדרכו	בקודש	לקבל	

את	כל	אדם	בחביבות,	כי	עבודתו	הגדולה	הייתה	באהבת	ישראל.

וחמורה,	 גסה	 עבירה	 אותות	 בו	 ראה	 הגביר,	 בפני	 אורי	 רבי	 הביט	 כאשר	 ויהי	

שעשה	אך	לפני	זמן	מועט.	אז	בער	ליבו	בקרבו:	מדוע	מקרב	הצדיק	מנסכיז	

אדם	כזה?!	הרגיש	הצדיק	מנסכיז,	כי	רוחו	של	רבי	אורי	בוערת	על	הגביר	הזה,	

שהכיר	בו	אותות	עבירה,	ואמר	לרבי	אורי:	"לך	נא	מהר	מזה!	מה	אתה	רוצה	

פה	בחדרי?"

הלך	רבי	אורי	משם	בפחי	נפש,	עייף	ויגע	מעמל	הדרך	והתלאה	אשר	מצאתהו,	

ובא	אל	בית	המדרש	שבעיר.

שגרש	 האורח	 את	 לחפש	 הצדיק	 מיהר	 מנסכיז,	 הצדיק	 מאת	 הגביר	 כשהלך	

מעל	פניו,	ומצא	אותו	בבית	המדרש.	ניגש	אליו	ואמר	לו:	"גם	אני,	אחי,	ידעתי	

לכאן?	 מקרלין	 הקדוש	 רבך	 שלחך	 למה	 אתה	 היודע	 אולם	 ידעת.	 אשר	 את	

למען	תלמד	לדעת,	כי	האיש	אשר	אין	אהבת	ישראל	תקועה	בלבו	כל	כך,	עד	

שאפילו	כשרואה	בישראל	שעבר	עבירה	גדולה,	יהיה	אוהב	אותו	ומנשק	אותו,	

האיש	ההוא	לא	הגיע	לחצי	העבודה	בעבודת	השם	יתברך.	שכן	אם	תקרב	אותו,	

ויהיה	גדול	מצדיק	גמור,	כדין	בעלי	תשובה,	 יעשה	בלי	ספק	תשובה	שלימה,	

חוץ	מרשע	כזה	שאתה	מכיר	אותו	שעובר	להכעיס."

החריש	רבי	אורי	בשמעו	דברים	אלו,	והבין	גדולת	הרב	מנסכיז	ומדרגתו,	והואיל	

לשבת	איתו	ימים	רבים.	

)'סיפורי	חסידים	-	תורה',	הרב	זוין,	מס'	283(	
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איך	תבוא	לידי	ביטוי	הערכה	לשונה	מאתנו?

איך	נוכל	להיות	בטוחים	בהשקפת	עולמנו,	מבלי	לזלזל	בהשקפות	עולם	מנוגדות?

האם	גם	כלפי	דעות	שנוגדות	את	האמונה	עלינו	לנקוט	בעמדת	'מוחין	דגדלות'?

3. לחשוב בגדול
עומדת	 עליה	 והפשוטה	 הבסיסית	 הרמה	 את	 לשכוח	 לא	 חשוב	 האהבה,	 אל	 בדרכנו	

האהבה,	והיא	-	היכולת	לקבל	את	השונה	ממני.	על	הגמרא	בברכות	)דף	נח	ע"א(	"שאין 

דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהן דומים זה לזה" אומרים	בשם	רבי	מענדל	מקוצק:	

לו	 להפריע	 צריך	 לא	 כך	 משלו,	 שונה	 החבר	 של	 שפרצופו	 לאדם	 מפריע	 שלא	 כמו	

שדעתו	שונה	משלו.	בשביל	שדעתו	של	האחר	באמת	לא	תפריע,	צריכים	רוחב	דעת.	

עניין	זה	מתבאר	במקור	הבא:

"ְּדִהּנֵה ִסּבַת ַהַאְחּדּות ּבָָאה ִמּבְִחינַת מֹוִחין ְּדגְַדלּות ]הכרה של גדלות[, וְִסּבַת ַהַּמֲחֹלֶקת 
ּבָָאה ִמּבְִחינַת מֹוִחין ְּדַקְטנּות ]הכרה של קטנות[. ּבְִהיֹות ּכִי ּבֱֶאֶמת ֹלא יִׁשְּתַּוּו לְעֹולָם 
ֶטבַע ּבְנֵי ָאָדם, וֲַאפִּלו ַאִחים וְאֹוֲהבִים ֲאִמּתִּיִים ֹלא יּוכְלּו לְִסּבֹל זֶה ֶאת זֶה ִמּפְנֵי 
ׁשִּנּוי ַהִּטבְעִּיּות. ּוַמה ּגַם ּכֲַאׁשֶר ָהַאֲהבָה ּדֹוֶחֶקת לְִסּבֹל זֶה ֶאת זֶה, ִהּנֵה ֹלא יִָּמלֵט 
ֵמעֹולָם ִּדבְֵרי ִריבֹות ׁשֶּיְַקנִיט ָהֶאָחד ֶאת ֲחבֵרֹו וְכַּדֹוֶמה. וְִאם ּכֵן ֵאיְך יִָּמצֵא עִנְיַן 

ַהּׁשָלֹום וְַהַאְחּדּות ּבָעֹולָם? 

ַאְך ָהעִנְיָן ְּדיֵׁש ּכַֹח ּגָדֹול ּבַּׂשֵכֶל ׁשֶּבָָאָדם ׁשֶּיְִסּבֹל ּכָל ַהֲהפָכִים ַהְּמנֻּגִָדים לְִטבְעֹו אֹו 
ּכְׁשֶּיְַקנִיטּוהּו וְכַּדֹוֶמה, וְהּוא ִמּפְנֵי ַהְרָחבַת ַהַּדעַת ַדוְָקא. ּכֲַאׁשֶר שִֹכְלֹו ָרָחב, ֹלא 
יִתְּפֹס ָמקֹום לְיֵׁש ּוְדבַר ָמה ׁשֶַּמְקנִיִטים אֹותֹו, וְיּוכַל ַהָּדבָר ַהְּמנֻּגָד לְִהתְיַּׁשֵב ּבְמֹוחֹו 
וְיְִסּבְלֶּנו. ּכִי ּבַָּמקֹום ָהָרָחב יִׁשְּכְנּו ּבֹו ב' ֲהפָכִים, וְִאם ּכֵן נְִמצָא ׁשֶַהַּסבְלָנּות ּבָָאה 
ֵמַהְרָחבַת ַהַּדעַת, ּוִמֶּמּנָה ִסּבַת ַהַאְחּדּות וְַהּׁשָלֹום... וְָאְמנָם ִמִּסּבַת ַקְטנּות ַהַּדעַת 
יְִהיֶה ַהִהּפּוְך, ׁשֶֹּלא יּוכַל לְִסּבֹל ּכְלָל ַהָּדבָר ַהְּמנַּגְדֹו, ּוִמּכָל ׁשֶּכֵן ּכְׁשֶּיְַקנִיטֹו וְכַּדֹוֶמה, 
ּכְמֹו ַהּתִינֹוק וכו'. וְהּוא לְפִי ׁשִֶמּפְנֵי ַקְטנּות ַהַּדעַת ֹלא יְִסּבֹל ב' ֲהפָכִים, ּכִי ַהָּדבָר 
ַהְּמנֻּגָד ּתֹופֵס ָמקֹום ּבְמֹוחֹו. וְזֶהּו ׁשִֶסּבַת ַהַאְחּדּות ִמּבְִחינַת מֹוִחין ְּדגְַדלּות, וְִסּבַת 

ַהַּמֲחֹלֶקת ִמּבְִחינַת מֹוִחין ְּדַקְטנּות.

וְִהּנֵה ּבְדֹורֹו ׁשֶל ָמׁשִיח ׁשֶּיְִרּבֶה ַהַּדעַת, "ָמלְָאה ָהָאֶרץ ֵּדעָה כו'" )ישעיהו יא,ט(, ּכָתּוב 
"ֹלא יֵָרעּו וְֹלא יַׁשְִחיתּו", "ַאְריֵה ּכַּבָָקר יֹאכַל ּתֶבֶן כו'". וְיֵׁש לְָהבִין ַמהּו ַהּׁשַּיָכּות 
ׁשֶל ַהַּדעַת ֶאל ּבִּטּול ַהַּמּזִיִקין. ַאְך עַל ּפִי ַהּנַ"ל מּובָן הּוא. ִמּפְנֵי מֹוִחין ְּדַקְטנּות 
ּבָָאה ַהְּקפֵָדה וְַהּכַעַס עַד ׁשֶּיֲַהֹרג זּולָתֹו, ֲאבָל עַל יְֵדי ַהְרָחבַת ַהַּדעַת יִׁשְּכֹן ּבֹו ב' 

ֲהפָכִים ּכְֶאָחד "וְגָר זְֵאב עִם ּכֶבֶׂש וְַאְריֵה ּכַּבָָקר  כו'".
)'מאמרי אדמו"ר הזקן עניינים' אחדות עמ' צה(

אני	 האם	 תפיסה:	 של	 אלא	 גיל,	 של	 שאלה	 אינה	 'קטנות'	 של	 או	 'גדלות'	 של	 מודעות	

מקום	 יש	 רחבה	 דעת	 בעל	 לאדם	 יותר.	 רחב	 מקום	 בי	 שיש	 או	 אמותיי,	 בד'	 מצומצם	

מנוגדים	 רעיונות	 לשמוע	 יכול	 הוא	 בו-זמנית.	 שונות	 ותחושות	 צדדים	 בתוכו	 להכיל	

לדעתו	מבלי	לכעוס,	או	אפילו	לחוות	עלבון	או	אכזבה	מבלי	'להתפוצץ'.	זה	לא	אומר	

שהוא	מסכים	עם	הכול	ואינו	מעריך	את	עצמו	ואת	דעותיו,	אלא	שהוא	מצליח	להתמודד	

באיזון	נכון	עם	דברים	ששונים	ממנו.

עצמי	 את	 להרחיב	 החשיבה,	 מצרות	 לצאת	 הלב.	 את	 להרחיב	 צריך	 לאהוב	 כדי	

ולקבל	את	האחר	אל	תוכי.	והבסיס	להרחבת	הלב	הוא	הרחבת	הדעת.	הלב	הוא	רגיש	

ולפעמים	קשה	לו	להתרחב.	דווקא	הראש,	הקר	והמחושב,	מסוגל	לעזור	ללב	לקבל	

דברים	חדשים,	להתרחב,	ולבסוף	גם	לאהוב.

המדרש	 בתי	 בין	 ביחס	 וגם	 פשוטים,	 אנוש	 ביחסי	 גם	 ליישם	 עלינו	 הדעת	 רוחב	 את	

החולקים	בהשקפות	עולם.

להסתכל בפנים

קודם	פטירתו	של	הרב	הקדוש	רבי	שלמה	מקרלין	זצ"ל	ציוה	שתלמידיו	ילכו	אחרי	

מותו	להרב	הקדוש	מנסכיז.	ויהי	כאשר	בא	הרב	הצדיק	רבי	אורי	מסטרליסק	

ז"ל,	הנקרא	בשם	"השרף",	לקרלין,	ושמע	כי	נפטר	רבו	הקדוש,	שאל	להחברים:	

מה	ציוה	רבינו	קודם	פטירתו?	השיבו	לו,	כי	ציוה	ללכת	לנסכיז.

קם	רבי	אורי	וכיתת	רגליו	והלך	לנסכיז.	כשבא	להחדר	אשר	שם	קיבל	הצדיק	

בין	 ראה	 ברכתו,	 את	 לקבל	 הבאים	 כל	 את	 וברך	 האורחים	 פני	 את	 מנסכיז	

מסחר	 איזה	 בדבר	 מנסכיז	 הצדיק	 עם	 להתייעץ	 שבא	 אחד,	 גביר	 האורחים	

ולקבל	את	ברכתו.	הצדיק	קיבל	אותו	בסבר	פנים	יפות,	כדרכו	בקודש	לקבל	

את	כל	אדם	בחביבות,	כי	עבודתו	הגדולה	הייתה	באהבת	ישראל.

וחמורה,	 גסה	 עבירה	 אותות	 בו	 ראה	 הגביר,	 בפני	 אורי	 רבי	 הביט	 כאשר	 ויהי	

שעשה	אך	לפני	זמן	מועט.	אז	בער	ליבו	בקרבו:	מדוע	מקרב	הצדיק	מנסכיז	

אדם	כזה?!	הרגיש	הצדיק	מנסכיז,	כי	רוחו	של	רבי	אורי	בוערת	על	הגביר	הזה,	

שהכיר	בו	אותות	עבירה,	ואמר	לרבי	אורי:	"לך	נא	מהר	מזה!	מה	אתה	רוצה	

פה	בחדרי?"

הלך	רבי	אורי	משם	בפחי	נפש,	עייף	ויגע	מעמל	הדרך	והתלאה	אשר	מצאתהו,	

ובא	אל	בית	המדרש	שבעיר.

שגרש	 האורח	 את	 לחפש	 הצדיק	 מיהר	 מנסכיז,	 הצדיק	 מאת	 הגביר	 כשהלך	

מעל	פניו,	ומצא	אותו	בבית	המדרש.	ניגש	אליו	ואמר	לו:	"גם	אני,	אחי,	ידעתי	

לכאן?	 מקרלין	 הקדוש	 רבך	 שלחך	 למה	 אתה	 היודע	 אולם	 ידעת.	 אשר	 את	

למען	תלמד	לדעת,	כי	האיש	אשר	אין	אהבת	ישראל	תקועה	בלבו	כל	כך,	עד	

שאפילו	כשרואה	בישראל	שעבר	עבירה	גדולה,	יהיה	אוהב	אותו	ומנשק	אותו,	

האיש	ההוא	לא	הגיע	לחצי	העבודה	בעבודת	השם	יתברך.	שכן	אם	תקרב	אותו,	

ויהיה	גדול	מצדיק	גמור,	כדין	בעלי	תשובה,	 יעשה	בלי	ספק	תשובה	שלימה,	

חוץ	מרשע	כזה	שאתה	מכיר	אותו	שעובר	להכעיס."

החריש	רבי	אורי	בשמעו	דברים	אלו,	והבין	גדולת	הרב	מנסכיז	ומדרגתו,	והואיל	

לשבת	איתו	ימים	רבים.	
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35 אהבת	ישראל	•	פרק	ג	•	הדרך	לאהבה34 אהבת	ישראל	•	פרק	ג	•	הדרך	לאהבה



5. לא חבל?!
לא	כדאי	לדבר	הרבה	עליה,	על	השנאה.	היא	לא	שווה	את	זה.	היא	פגעה	בנו	מספיק,	

אל	 נכון	 באופן	 לצעוד	 כדי	 אך	 אותנו.	 וללכלך	 להחליש	 ממשיכה	 עדיין	 היא	 ולצערנו	

האהבה,	כדאי	שנלמד	כמה	דברים	על	השנאה.

בדרך	כלל	אנחנו	מכנים	את	השנאה	ליהודי	אחר	כ'שנאת	חינם'.	לכאורה,	הרבה	אנשים	

להשתכנע	 אחר	 לאדם	 אפילו	 ולגרום	 שלהם,	 השנאה	 סיבות	 את	 היטב	 לנמק	 יכולים	

בצדקתה.	אז	למה	אנחנו	קוראים	לשנאה	הזו	'שנאת	חינם'?	הרי	יש	לה	סיבה!

המקור	הבא	יענה	לנו	על	שאלה	זו:

וְלִפְעִָמים יֵׁש  "וְזֶהּו ַהּנְִקָרא 'ׂשִנְַאת ִחּנָם', ׁשֶהּוא ׂשֹונֵא אֹותֹו ִחּנָם עַל ֹלא ָּדבָר. 
ּבָזֶה ּגַם ּכֵן ֵאיזֶה ּפְָרִטים, ְּדַהיְנּו ׁשֶּיֵׁש לֹו ֵאיזֶה ְטעָנַָה לָָּמה הּוא ׂשֹונֵא אֹותֹו. ֲאבָל 
זֶהּו ׁשֶּבָא ַאַחר ּכָך, וְַהיְנּו ׁשֶֹּלא ַהְּטעִָמים ַהּפְָרִטּיִים ֵהם ִסּבַת ַהּׂשִנְָאה. ַרק ׁשֶָּמצָא 
לֹו ּתֹוֲאנָה וַעֲלִילָה לְַהצְִּדיק ֶאת עַצְמֹו לִפְנֵי זּולָתֹו לְבַד, ֲאבָל ֵאינָה ֲאִמּתִית. ּכִי 
ִאם ַהּׂשִנְָאה הּוא ִמּצַד ׁשֶֹּלא יָכֹול לְִסּבֹל ֶאת ַהּזּולָת, וְַהִּסּבָה הּוא ַהּיֵׁשּות ]הגאווה[ 
וְַהְרּגָׁשַת עַצְמֹו, ׁשֶַּמְרּגִיׁש  ַהּיֵׁשּות  עִנְיַן  ּובִכְלַל  ׁשֶּלֹו, ׁשֶהּוֹא ָחׁשּוב ּבְעֵינֵי עַצְמֹו. 
ֶאת עַצְמֹו ְמאֹד ּבְכָל ּפְָרט ּופְָרט ׁשֶּלֹו, וְלָכֵן ֵאינֹו יָכֹול לְִסּבֹל ֶאת ַהּזּולָת. ׁשִֶּמּפְנֵי 
וְלָכֵן  ְמצִיאּותֹו  ְמַמעֵט  ּבְֶהכְֵרַח  ׁשֶַהּזּולָת  לזּולָתֹו.  ָמקֹום  נֹותֵן  ֵאינֹו  ׁשֶּלֹו  ַהּיֵׁשּות 

ֵאינֹו יָכֹול לְִסּבֹל אֹותֹו..."
)רבי שלום דובער מליובאוויטש, קונטרס 'החלצו' אות ד( 

מספרים	על	חסיד	אחד	שבא	לרבי	והתלונן	על	יושבי	בית	המדרש.	הוא	אמר	שכולם	

מפריעים	לו	ללמוד,	ולא	נוח	לו	שם,	והוא	איננו	יודע	מה	לעשות.	הרבי	שמע	את	דבריו	

וענה	לו	כך:	כתוב	"יעזוב	רשע	דרכו	ואיש	ָאֶון	מחשבותיו"	)ישעיהו	נה,ז(.	על	האדם	לעזוב	

לא	רק	את	דרכו	הרעה,	אלא	גם	את	"אֹון	מחשבותיו".	"אֹון"	פירושו	"כוח",	מחשבות	של	

"און"	הם	מחשבות	האדם	שמחשיב	את	עצמו	לדבר	חשוב.	אתה,	אמר	לו	הרבי,	כל	כך	

מחשיב	את	עצמך	עד	שאתה	ממלא	את	כל	בית	המדרש,	וממילא	כל	אחד	שמדבר	או	

הולך	במקום	שלו,	דורך	עליך	ומפריע	לך.	עליך	להסיר	את	מחשבות	ה"און"	ולהקטין	את	

עצמך.	ואם	תדע	את	מקומך,	אז	מקומם	של	האחרים	לא	יפריע	לך.

הרש"ב.	 הרבי	 מדבר	 עליה	 עצמו"	 והרגשת	 "ישות	 אותה	 היא	 חסיד,	 אותו	 של	 בעייתו	

לפעמים	אדם	אחר	מפריע	לנו	ואפילו	שנוא	עלינו,	לא	בגלל	סיבה	אמיתית,	אלא	רק	

כל	 קיום'.	 'מלחמת	 יש	 השטח	 לפני	 מתחת	 ל'אני'.	 מפריע	 וה'אחר'	 אחר,	 שהוא	 בגלל	

הסביבה.	 בעיני	 או	 עצמו	 בעיני	 	- שלו	 החשיבות	 ואת	 המקום	 את	 להבטיח	 רוצה	 אחד	

כל	הסיבות	וההסברים,	למה	האיש	הזה	מפריע	לנו	ומה	בדיוק	הבעיות	שלו,	אינן	אלא	

פולש	 הזה	 שהאיש	 נסתרת	 הרגשה	 בנו	 יש	 תמיד,	 כמעט	 דבר,	 של	 בסופו	 תירוצים.	

למקומנו,	ולכן	אנחנו	דוחים	אותו.

הדרך	לעקירת	השנאה,	היא	הרחבת	הגבולות	של	ה'אני'.	ראשית	כל,	לא	להחשיב	את	

עצמנו	יותר	מדי	-	"ונפשי	כעפר	לכל	תהיה".	ובעיקר,	להרגיש	שהאחר	הוא	חלק	מה'אני'	

ויש	לו	מקום	בתוכי,	מקום	שעלי	לכבד.	ואף	יש	לי	מה	לקבל	וללמוד	ממנו.	

תאר	סיטואציה	שחווית	שבה	נטענו	'טענות	כעס'	שלמעשה	כיסו	על	הסיבה	האמיתית	

לכעס.

שנאה	משולה	לאש.	כמו	האש,	כך	גם	השנאה	מכלה	והורסת	במהירות	כל	מה	שנקרה	

בדרכה.	השנאה	פוגעת	לא	רק	באדם	אותו	שונאים	ח"ו,	אלא	לא	פחות	מכך,	גם	במי	

שבתוכו	בוערת	השנאה.	במקור	הבא	מבאר	הרבי	ה'צמח	צדק'	את	הנזק	הגדול	שיוצרת	

השנאה.	

4. חברי הוא ראי
למה	 זה?	 את	 רואה	 לא	 בכלל	 שלי	 והחבר	 מסוימת,	 מהתנהגות	 'מתפוצץ'	 אני	 למה	

אני	מגחך	כשאני	רואה	איך	אפשר	לשגע	מישהו	בכמה	מילים,	מילים	שאותי	כלל	לא	

'מדגדגות'?

מתוך	אלפי	משפטים	ומעשים	שאנחנו	קולטים	מן	הסביבה	כל	יום,	נחרטים	בלבנו	רק	

רגיש	 אתה	 נהיגה,	 לומד	 אתה	 אם	 בקרבנו.	 שמצוי	 מה	 נוגע?	 ומה	 בנו.	 ש'נוגעים'	 אלו	

לנושא	ושם	לב	איך	אנשים	נוהגים,	ואם	אתה	שותק	יום	אחד	-	אתה	שם	לב	איך	כולם	

מדברים.	תחומים	שלא	נוגעים	אליך	לא	נקלטים	ב'מחשב'	שלך.	לכן,	רוב	הכעסים	שלך	

על	אחרים,	הם	בעצם	כעסים	שלך	על	עצמך.	מישהו	דורך	לך	על	יבלת,	הוא	מזכיר	לך	

שגם	אתה	לא	מושלם,	וזה	מעצבן.

נקודה	זו,	מופיעה	בשמו	של	הבעל	שם	טוב,	כפי	שנראה	במקור	הבא:		

"... ּכִי ַהּבַעַל ׁשֵם טֹוב, נִׁשְָמתֹו ּבְגִנְזֵי ְמרֹוִמים, ָאַמר ׁשֶַהּצִַּדיק ַהּגָמּור ׁשֵֶאין ַרע 
ּבְִקְרּבֹו ֵאין רֹוֶאה ׁשּום ַרע עַל ׁשּום ָאָדם. ַאְך ִמי ׁשֶרֹוֶאה ַרע ּבֲַחבֵרֹו ָהעִנְיָן הּוא ּכְמֹו 
ׁשִֶּמְסּתַּכֵל ּבַַּמְרָאה, ִאם ּפָנָיו ְמֻטּנָפִים רֹוֶאה ּגַם ּכֵן ּבַַּמְרָאה ּכְָך, וְִאם ּפָנָיו נְִקּיִים 

ֵאינֹו רֹוֶאה ּבַַּמְרָאה ׁשּום ּדֹפִי. ּכְמֹו ׁשֶהּוא ּכְָך רֹוֶאה..."
 )רבי מנחם נחום מצ'רנוביל, 'מאור עיניים' פרשת חוקת ד"ה 'זאת התורה'(

כמו	במראה,	אתה	משתקף	דרך	זולתך,	וכשזה	לא	נראה	יפה	-	אתה	כועס	על	המרַאה.	

לפעמים	אתה	יכול	לתפוס	את	עצמך	'על	חם'	כשאתה	רותח	על	מישהו,	כאשר	איפשהו	

בפנים	אתה	יודע	שלא	הוא	העניין...

מערכות	 לשינוי	 וגם	 הפנימי	 לשינוי	 גם	 בחיים.	 לשינוי	 גדול	 מפתח	 היא	 הזו	 התורה	

היחסים	החיצוניות.	כדי	לשנות	את	עצמי,	עלי	קודם	כל	לחפש	את	הבעיות	בתוכי	ולא	

להשליך	אותם	על	מי	שסביבי.	וכדי	לזהות	את	הבעיות	שלי,	כדאי	לי	להיעזר	גם	באנשים	

שסביבי.

הבעש"ט	מלמד	אותנו,	כי	לא	רק	שיחסך	לסביבה	מעיד	על	המתחולל	בקרבך,	אלא	

שגם	את	עתידך	אתה	עלול	לכוון,	ללא	משים,	דרך	התייחסותך	אל	חבריך.

"ְמֻקּבָל ּבְׁשֵם ַהבעש"ט ְּדכָל ַהּפֹוֵסק ֵאיזֶה ָּדבָר עַל ֲחבֵרֹו ֵהן לְטֹוב וְֵהן לְַרע - הּוא 
ּפֹוֵסק עַל עַצְמֹו. ּכְגֹון, ָהאֹוֵמר עֲבּור ַמעֲׂשֶה ַהּטֹוב אֹו ִּדּבּור ַהּטֹוב ׁשֶעָׂשָה אֹו ִּדּבֵר 
זּולָתֹו ַמּגִיעַ לֹו ׁשֶּיַעַזְֵרהּו השי"ת ּבְַהָּדרּוׁש לֹו, אֹו אֹוֵמר ּבְעַד ַהֹּלא טֹוב ׁשֶעָׂשָה אֹו 
ִּדּבֵר ֲחבֵרֹו ַמּגִיעַ לֹו ּכְָך וְכְָך, ִהּנֵה ּבְכָל ְּדבָָריו ֵאּלֶה הּוא ּפֹוֵסק עַל עַצְמֹו, ּבֵין לְַרע 
ּובֵין לְטֹוב, וְַהַּמצְִּדיק ִּדין ׁשַָמיִם עַל זּולָתֹו וְֵאינֹו ִמצְַטעֵר ּוְמעֹוֵרר עָלָיו ַרֲחִמים 
ִהּנֵה ּבְִדּבּורֹו זֶה ְמַקְטֵרג עַל עַצְמֹו ׁשְֶּמעַּיְנִים ּבְַמעֲׂשָיו ּובְִדּבּוָריו, וְַהִּמׁשְּתַּתֵף ּבְצַעֲרֹו 

ׁשֶל ֲחבֵרֹו ּוְמעֹוֵרר עָלָיו ַרֲחִמים ּבָא עַל ׂשְכָרֹו."
 )הוספות לכתר שם טוב, אות קמ"ו(

נסה	לפרש	את	הפסוק	"כמים	הפנים	לפנים,	כן	לב	האדם	לאדם"		)משלי	כז,	יט(	

בהקשר	זה.

	4 בן	 יצחק	 יוסף	 רבי	 כשהיה	

שלום	 רבי	 אביו	 את	 שאל	

בשביל	 מליובאוויטש:	 דובער	

האדם	 את	 הקב"ה	 ברא	 מה	

אביו:	 לו	 וענה	 עיניים:	 בשתי	

על	ממתקים	וצעצועים	צריך	

השמאלית,	 בעין	 להסתכל	

בעין	 	- ובסידור	 יהודי	 ועל	

הימנית,	בעין	יפה.
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5. לא חבל?!
לא	כדאי	לדבר	הרבה	עליה,	על	השנאה.	היא	לא	שווה	את	זה.	היא	פגעה	בנו	מספיק,	

אל	 נכון	 באופן	 לצעוד	 כדי	 אך	 אותנו.	 וללכלך	 להחליש	 ממשיכה	 עדיין	 היא	 ולצערנו	

האהבה,	כדאי	שנלמד	כמה	דברים	על	השנאה.

בדרך	כלל	אנחנו	מכנים	את	השנאה	ליהודי	אחר	כ'שנאת	חינם'.	לכאורה,	הרבה	אנשים	

להשתכנע	 אחר	 לאדם	 אפילו	 ולגרום	 שלהם,	 השנאה	 סיבות	 את	 היטב	 לנמק	 יכולים	

בצדקתה.	אז	למה	אנחנו	קוראים	לשנאה	הזו	'שנאת	חינם'?	הרי	יש	לה	סיבה!

המקור	הבא	יענה	לנו	על	שאלה	זו:

וְלִפְעִָמים יֵׁש  "וְזֶהּו ַהּנְִקָרא 'ׂשִנְַאת ִחּנָם', ׁשֶהּוא ׂשֹונֵא אֹותֹו ִחּנָם עַל ֹלא ָּדבָר. 
ּבָזֶה ּגַם ּכֵן ֵאיזֶה ּפְָרִטים, ְּדַהיְנּו ׁשֶּיֵׁש לֹו ֵאיזֶה ְטעָנַָה לָָּמה הּוא ׂשֹונֵא אֹותֹו. ֲאבָל 
זֶהּו ׁשֶּבָא ַאַחר ּכָך, וְַהיְנּו ׁשֶֹּלא ַהְּטעִָמים ַהּפְָרִטּיִים ֵהם ִסּבַת ַהּׂשִנְָאה. ַרק ׁשֶָּמצָא 
לֹו ּתֹוֲאנָה וַעֲלִילָה לְַהצְִּדיק ֶאת עַצְמֹו לִפְנֵי זּולָתֹו לְבַד, ֲאבָל ֵאינָה ֲאִמּתִית. ּכִי 
ִאם ַהּׂשִנְָאה הּוא ִמּצַד ׁשֶֹּלא יָכֹול לְִסּבֹל ֶאת ַהּזּולָת, וְַהִּסּבָה הּוא ַהּיֵׁשּות ]הגאווה[ 
וְַהְרּגָׁשַת עַצְמֹו, ׁשֶַּמְרּגִיׁש  ַהּיֵׁשּות  עִנְיַן  ּובִכְלַל  ׁשֶּלֹו, ׁשֶהּוֹא ָחׁשּוב ּבְעֵינֵי עַצְמֹו. 
ֶאת עַצְמֹו ְמאֹד ּבְכָל ּפְָרט ּופְָרט ׁשֶּלֹו, וְלָכֵן ֵאינֹו יָכֹול לְִסּבֹל ֶאת ַהּזּולָת. ׁשִֶּמּפְנֵי 
וְלָכֵן  ְמצִיאּותֹו  ְמַמעֵט  ּבְֶהכְֵרַח  ׁשֶַהּזּולָת  לזּולָתֹו.  ָמקֹום  נֹותֵן  ֵאינֹו  ׁשֶּלֹו  ַהּיֵׁשּות 

ֵאינֹו יָכֹול לְִסּבֹל אֹותֹו..."
)רבי שלום דובער מליובאוויטש, קונטרס 'החלצו' אות ד( 

מספרים	על	חסיד	אחד	שבא	לרבי	והתלונן	על	יושבי	בית	המדרש.	הוא	אמר	שכולם	

מפריעים	לו	ללמוד,	ולא	נוח	לו	שם,	והוא	איננו	יודע	מה	לעשות.	הרבי	שמע	את	דבריו	

וענה	לו	כך:	כתוב	"יעזוב	רשע	דרכו	ואיש	ָאֶון	מחשבותיו"	)ישעיהו	נה,ז(.	על	האדם	לעזוב	

לא	רק	את	דרכו	הרעה,	אלא	גם	את	"אֹון	מחשבותיו".	"אֹון"	פירושו	"כוח",	מחשבות	של	

"און"	הם	מחשבות	האדם	שמחשיב	את	עצמו	לדבר	חשוב.	אתה,	אמר	לו	הרבי,	כל	כך	

מחשיב	את	עצמך	עד	שאתה	ממלא	את	כל	בית	המדרש,	וממילא	כל	אחד	שמדבר	או	

הולך	במקום	שלו,	דורך	עליך	ומפריע	לך.	עליך	להסיר	את	מחשבות	ה"און"	ולהקטין	את	

עצמך.	ואם	תדע	את	מקומך,	אז	מקומם	של	האחרים	לא	יפריע	לך.

הרש"ב.	 הרבי	 מדבר	 עליה	 עצמו"	 והרגשת	 "ישות	 אותה	 היא	 חסיד,	 אותו	 של	 בעייתו	

לפעמים	אדם	אחר	מפריע	לנו	ואפילו	שנוא	עלינו,	לא	בגלל	סיבה	אמיתית,	אלא	רק	

כל	 קיום'.	 'מלחמת	 יש	 השטח	 לפני	 מתחת	 ל'אני'.	 מפריע	 וה'אחר'	 אחר,	 שהוא	 בגלל	

הסביבה.	 בעיני	 או	 עצמו	 בעיני	 	- שלו	 החשיבות	 ואת	 המקום	 את	 להבטיח	 רוצה	 אחד	

כל	הסיבות	וההסברים,	למה	האיש	הזה	מפריע	לנו	ומה	בדיוק	הבעיות	שלו,	אינן	אלא	

פולש	 הזה	 שהאיש	 נסתרת	 הרגשה	 בנו	 יש	 תמיד,	 כמעט	 דבר,	 של	 בסופו	 תירוצים.	

למקומנו,	ולכן	אנחנו	דוחים	אותו.

הדרך	לעקירת	השנאה,	היא	הרחבת	הגבולות	של	ה'אני'.	ראשית	כל,	לא	להחשיב	את	

עצמנו	יותר	מדי	-	"ונפשי	כעפר	לכל	תהיה".	ובעיקר,	להרגיש	שהאחר	הוא	חלק	מה'אני'	

ויש	לו	מקום	בתוכי,	מקום	שעלי	לכבד.	ואף	יש	לי	מה	לקבל	וללמוד	ממנו.	

תאר	סיטואציה	שחווית	שבה	נטענו	'טענות	כעס'	שלמעשה	כיסו	על	הסיבה	האמיתית	

לכעס.

שנאה	משולה	לאש.	כמו	האש,	כך	גם	השנאה	מכלה	והורסת	במהירות	כל	מה	שנקרה	

בדרכה.	השנאה	פוגעת	לא	רק	באדם	אותו	שונאים	ח"ו,	אלא	לא	פחות	מכך,	גם	במי	

שבתוכו	בוערת	השנאה.	במקור	הבא	מבאר	הרבי	ה'צמח	צדק'	את	הנזק	הגדול	שיוצרת	

השנאה.	

4. חברי הוא ראי
למה	 זה?	 את	 רואה	 לא	 בכלל	 שלי	 והחבר	 מסוימת,	 מהתנהגות	 'מתפוצץ'	 אני	 למה	

אני	מגחך	כשאני	רואה	איך	אפשר	לשגע	מישהו	בכמה	מילים,	מילים	שאותי	כלל	לא	

'מדגדגות'?

מתוך	אלפי	משפטים	ומעשים	שאנחנו	קולטים	מן	הסביבה	כל	יום,	נחרטים	בלבנו	רק	

רגיש	 אתה	 נהיגה,	 לומד	 אתה	 אם	 בקרבנו.	 שמצוי	 מה	 נוגע?	 ומה	 בנו.	 ש'נוגעים'	 אלו	

לנושא	ושם	לב	איך	אנשים	נוהגים,	ואם	אתה	שותק	יום	אחד	-	אתה	שם	לב	איך	כולם	

מדברים.	תחומים	שלא	נוגעים	אליך	לא	נקלטים	ב'מחשב'	שלך.	לכן,	רוב	הכעסים	שלך	

על	אחרים,	הם	בעצם	כעסים	שלך	על	עצמך.	מישהו	דורך	לך	על	יבלת,	הוא	מזכיר	לך	

שגם	אתה	לא	מושלם,	וזה	מעצבן.

נקודה	זו,	מופיעה	בשמו	של	הבעל	שם	טוב,	כפי	שנראה	במקור	הבא:		

"... ּכִי ַהּבַעַל ׁשֵם טֹוב, נִׁשְָמתֹו ּבְגִנְזֵי ְמרֹוִמים, ָאַמר ׁשֶַהּצִַּדיק ַהּגָמּור ׁשֵֶאין ַרע 
ּבְִקְרּבֹו ֵאין רֹוֶאה ׁשּום ַרע עַל ׁשּום ָאָדם. ַאְך ִמי ׁשֶרֹוֶאה ַרע ּבֲַחבֵרֹו ָהעִנְיָן הּוא ּכְמֹו 
ׁשִֶּמְסּתַּכֵל ּבַַּמְרָאה, ִאם ּפָנָיו ְמֻטּנָפִים רֹוֶאה ּגַם ּכֵן ּבַַּמְרָאה ּכְָך, וְִאם ּפָנָיו נְִקּיִים 

ֵאינֹו רֹוֶאה ּבַַּמְרָאה ׁשּום ּדֹפִי. ּכְמֹו ׁשֶהּוא ּכְָך רֹוֶאה..."
 )רבי מנחם נחום מצ'רנוביל, 'מאור עיניים' פרשת חוקת ד"ה 'זאת התורה'(

כמו	במראה,	אתה	משתקף	דרך	זולתך,	וכשזה	לא	נראה	יפה	-	אתה	כועס	על	המרַאה.	

לפעמים	אתה	יכול	לתפוס	את	עצמך	'על	חם'	כשאתה	רותח	על	מישהו,	כאשר	איפשהו	

בפנים	אתה	יודע	שלא	הוא	העניין...

מערכות	 לשינוי	 וגם	 הפנימי	 לשינוי	 גם	 בחיים.	 לשינוי	 גדול	 מפתח	 היא	 הזו	 התורה	

היחסים	החיצוניות.	כדי	לשנות	את	עצמי,	עלי	קודם	כל	לחפש	את	הבעיות	בתוכי	ולא	

להשליך	אותם	על	מי	שסביבי.	וכדי	לזהות	את	הבעיות	שלי,	כדאי	לי	להיעזר	גם	באנשים	

שסביבי.

הבעש"ט	מלמד	אותנו,	כי	לא	רק	שיחסך	לסביבה	מעיד	על	המתחולל	בקרבך,	אלא	

שגם	את	עתידך	אתה	עלול	לכוון,	ללא	משים,	דרך	התייחסותך	אל	חבריך.

"ְמֻקּבָל ּבְׁשֵם ַהבעש"ט ְּדכָל ַהּפֹוֵסק ֵאיזֶה ָּדבָר עַל ֲחבֵרֹו ֵהן לְטֹוב וְֵהן לְַרע - הּוא 
ּפֹוֵסק עַל עַצְמֹו. ּכְגֹון, ָהאֹוֵמר עֲבּור ַמעֲׂשֶה ַהּטֹוב אֹו ִּדּבּור ַהּטֹוב ׁשֶעָׂשָה אֹו ִּדּבֵר 
זּולָתֹו ַמּגִיעַ לֹו ׁשֶּיַעַזְֵרהּו השי"ת ּבְַהָּדרּוׁש לֹו, אֹו אֹוֵמר ּבְעַד ַהֹּלא טֹוב ׁשֶעָׂשָה אֹו 
ִּדּבֵר ֲחבֵרֹו ַמּגִיעַ לֹו ּכְָך וְכְָך, ִהּנֵה ּבְכָל ְּדבָָריו ֵאּלֶה הּוא ּפֹוֵסק עַל עַצְמֹו, ּבֵין לְַרע 
ּובֵין לְטֹוב, וְַהַּמצְִּדיק ִּדין ׁשַָמיִם עַל זּולָתֹו וְֵאינֹו ִמצְַטעֵר ּוְמעֹוֵרר עָלָיו ַרֲחִמים 
ִהּנֵה ּבְִדּבּורֹו זֶה ְמַקְטֵרג עַל עַצְמֹו ׁשְֶּמעַּיְנִים ּבְַמעֲׂשָיו ּובְִדּבּוָריו, וְַהִּמׁשְּתַּתֵף ּבְצַעֲרֹו 

ׁשֶל ֲחבֵרֹו ּוְמעֹוֵרר עָלָיו ַרֲחִמים ּבָא עַל ׂשְכָרֹו."
 )הוספות לכתר שם טוב, אות קמ"ו(

נסה	לפרש	את	הפסוק	"כמים	הפנים	לפנים,	כן	לב	האדם	לאדם"		)משלי	כז,	יט(	

בהקשר	זה.

	4 בן	 יצחק	 יוסף	 רבי	 כשהיה	

שלום	 רבי	 אביו	 את	 שאל	

בשביל	 מליובאוויטש:	 דובער	

האדם	 את	 הקב"ה	 ברא	 מה	

אביו:	 לו	 וענה	 עיניים:	 בשתי	

על	ממתקים	וצעצועים	צריך	

השמאלית,	 בעין	 להסתכל	

בעין	 	- ובסידור	 יהודי	 ועל	

הימנית,	בעין	יפה.
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פרק ד

מעשים של אהבה

לאחר	שראינו	בפרק	הקודם	את	דרכי	התודעה	שמעוררות	בליבנו	אהבה,	הגיע	

הזמן	'להפשיל	שרוולים'	ולתרגם	את	הרגשות	גם	אל	כלי	המעשה.	אהבה	לעולם	

איננה	רק	בלב,	אהבת	ה'	מולידה	תפילות	וקיום	מצוות,	אהבה	משפחתית	גורמת	

למחויבויות	ומעשים	רבים	מספור,	ואבוי	לה	לאהבת	ישראל	אם	היא	תיוותר	רק	

אהבה,	 של	 מעשים	 גם	 מצמיחה	 אמיתית	 אהבה	 השלכות.	 חסר	 מופשט,	 כרגש	

ואם	לא	-	יש	לחשוד	בה,	שמא	איננה	אמיתית	או	חזקה	דיה.

שלושה	 על	 נלמד	 זה	 בפרק	 ישראל.	 אהבת	 של	 המעשי	 בצד	 מתמקד	 זה	 פרק	

תחומים:

בשביל זה יש חברים	-	כוחה	של	חברות	בעבודת	ה'  .1

פשוט לעזור	-	משמעות	מעשי	החסד	והצדקה  .2

צדקה לנשמה	-	החובה	להיטיב	עם	הזולת	ברוחניות  .3

לחלק	האחרון	יש	תוספת	עיון	"למעמיקים",	עומק	נוסף	בנושא	הנלמד.	

"ּכְׁשֶּׂשֹונֵא לְֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל ּבְלִּבֹו, ֲהֵרי הּוא ַמפְִריד ִמּנַפְׁשֹו אֹותֹו ֵחלֶק ׁשֶל זּולָתֹו 
ַהּכָלּול ּבו, וְדֹוֵחהּו ֵמעָלָיו ּבְׂשִנְָאה זֹו ׁשֶּׂשֹונְאֹו, ּוְמַסּלֵק ְרצֹונֹו ִמֶּמּנּו. ּוִמֵּמילָא, יֵׁש 
ּכָל  ּבֱֶאֶמת  ּכִי  ּבַעַל מּום.  וְנַעֲׂשָה  ַהּנַ"ל  ַהֵחלֶק  ּבֹו  ׁשֶּנְֶחַסר  ּבְנַפְׁשֹו,  וְִחָּסרֹון  ּפְגָם 
ַהּׂשִנְָאה הּוא  יְֵדי  וְעַל  ּבֹו,  זּולָתֹו  ֵמִהתְּכַּלְלּות  וְַהיְנּו  ִמּתְַריַ"ג,  ּכָלּול  ּפְָרִטי  ֵאיבָר 
ַמפְִריד ִמֶּמּנּו אֹותֹו ֵחלֶק ַהּפְָרִטי, וְָאז ֵאינֹו יָכֹול לַעֲלֹות לְָרצֹון לִפְנֵי ה'. ּוכְִדכְתִיב: 

"ֲאׁשֶר יְִהיֶה בֹו מּום ֹלא יְִקַרב לְַהְקִריב" )ויקרא כ"א י"ז(.
)האדמו"ר ה'צמח צדק', רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, 'דרך מצוותיך' מצוות אהבת ישראל(

יש	 פרטי	 יהודי	 של	 נשמה	 בכל	 ולכן,	 אחת.	 נשמה	 יש	 שלמדנו,	 כפי	 ישראל,	 עם	 לכל	

נקודות	חיבור	וחלקים	מנשמתם	של	שאר	עם	ישראל.	כאשר	יש	אהבה	וחיבור	בין	אחד	

לשני,	אז	אותם	חלקים	מקבלים	חיים	ופועלים.	אך	כאשר	יהודי	שונא	את	חברו	ח"ו,	הוא	

מאבד	את	החלק	של	אותו	חבר,	שקיים	בנשמתו.	כמו	הדם	שזורם	באברי	הגוף	ומחבר	

ביניהם,	כך	גם	האהבה	מזרימה	חיים	ומחברת	בין	כל	חלקי	הנשמה.	ואם	ח"ו	יש	שנאה,	

אז	חלקי	הנשמה	מתחילים	למות,	והאדם	הופך	להיות	'בעל	מום'.

האם	הרגשת	פעם	איך	שנאה	וכעס	שלך	פגעו	בך?

כיצד	שנאה	פוגעת	בשונא	לפי	דברי	ה'צמח	צדק'?

לימוד זכות ללא גבול

בתשעה	באב	אחד	הלך	רבי	לוי	יצחק	מברדיטשוב	ברחובה	של	עיר,	וראה	אדם	

מישראל	יושב	במרפסת	ביתו	ואוכל	סעודה	בפרהסיא.	פנה	אליו	רבי	לוי	יצחק,	

ואמר	לו:	"בני,	בודאי	שכחת,	שתשעה	באב	היום!"	"לא	רבנו",	השיב	הלה,	"זוכר	

אני	כי	היום	תשעה	באב".	"אולי	אינך	יודע",	חזר	רבי	לוי	יצחק	ואמר	לו,	"שתשעה	

תענית	 באב	 שתשעה	 אני	 "יודע	 בו",	 ולשתות	 לאכול	 ואסור	 צום	 יום	 הוא	 באב	

ציבור	הוא",	השיב	הלה	בעזות	מצח.	"בוודאי	אדם	חלוש	אתה	והרופאים	אסרו	

עליך	את	התענית",	ניסה	רבי	לוי	יצחק	לחפש	לו	זכות.	"חס	ושלום",	משיב	הלה	

כשהוא	מחייך,	"בריא	ושלם	אני	בכל	רמ"ח	אברי".

"רבונו	של	עולם,	ראה	עד	כמה	מידת	 וקרא:	 נשא	רבי	לוי	יצחק	עיניו	למרום,	

האמת	של	יהודי	מגעת.	נוח	לו	ליהודי	להשים	עצמו	רשע,	ובלבד	שלא	להוציא	

שקר	מפיו"!

)'שרי	המאה'	כרך	ג'	עמ'	219(

***

בידיו	 הצטברו	 אחת	 פעם	 מרוד.	 עני	 כידוע	 היה	 מאניפולי	 זושא	 רבי	 הצדיק	

עשרה	רובלים,	וכדי	לשמור	עליהם	מפני	הגנבים,	הניחם	בתוך	החומש	בפרשת	

מהם	 ולקח	 ידו	 ושלח	 אחד	 פיקח	 לגנב	 נודע	 הדבר	 תגנוב".	 "לא	 אצל	 יתרו	

"ואהבת	 אצל	 קדושים	 בפרשת	 הניח	 הנותרים	 החמישה	 ואת	 רובלים,	 חמישה	

לרעך	כמוך"...	לימים	פתח	רבי	זושא	את	החומש	ולא	מצא	את	עשרת	הרובלים	

במקומם.	פשפש	ומצא	חמישה	מהם	במקום	אחר.

"הביטה	וראה,	רבונו	של	עולם",	נאנח	רבי	זושא	ואמר,	"מה	בין	זושא,	לבין	פלוני	

אדם	כשר	מישראל.	זושא,	כשהיו	מעותיו	בידו,	נטלן	הכל	לעצמו,	ואילו	פלוני,	

רחמן	בן	רחמנים,	לא	נטל	אלא	מחציתן	וקיים	"ואהבת	לרעך	כמוך""...

)'שרי	המאה'	כרך	א	עמ'	113(

שבגיבורים?...	 גיבור	 	"איזהו	

מי	שעושה	שונא	אוהבו".

)אבות	דרבי	נתן,	פרק	כ"ג(
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