
  ה "בע

מֹוך ְָוָאַהְבָת ְלֵרֲעך ּכָ ָ ּ  

  הקדמה

ט "שלפי פירוש המגיד מייצגת את הפסוק מויקרא י', הגענו לאות ו, בהמש להתבוננות שלנו באותיות התשובה

   ְו�ַהְבָ� ְלֵרֲע� ָ�מוֹ�  :בפרשת קדושי�

' האותיות שלפני ואחרי הוו. מעניי� לשי� לב לבחירתו של רבי זושא לשי� במרכזה של התשובה את אהבת הזולת

  ?כיצד נבי� זאת. אול� טבורה של התשובה ותמציתה מתיחסת דוקא לאהבת הזולת', עוסקות ביחסי� ע� ה

אהבת ישראל היא מגלמת באופ� הכי נעלה את העצמות של היהודי .  הציר המרכזי של כל עבודת התשובה!ואהבת

כל . 'ושהיא הביטוי לעבודת ה' ת� לומר שהיא הכלי לעבודת הני. ומביאה לידי ביטוי את האור הגנוז בעצ� נשמתו

ראשית העבודה ועיקרה ושורשה וא# תכליתה (. תכלית העבודה בסופו של דבר מסתברת מתו היחס לבריות

בכ הוא ". 'אני ה"הוא ג� נפגש ע� , אהבת ישראל ואחדות ישראל, "ואהבת לרע כמו"וכשאד� מגיע ל) וסיומה

 .'מתחבר לה

עצ� עבודת התשובה שלנו כמוה כגמילות . שהוא כרע לנו'  מכוו� ג� לאהבת ה! "ואהבת לרע כמו"ת� לומר ג� שני

  .להתגלות ולהיטיב, שבכ אנו מאפשרי� לאורו לשרות בעול�', חסד ע� ה

  )מאת הרב גינזבורג" כלל גדול בתורה"מבוסס על הספר  (...תורהכלל גדול ב

  :  בירושלמיב/ד� לממסכת נדרי� בי עקיבא כלנו מכירי� את אמרתו של ר

  ...תורהרבי עקיבה אומר זהו כלל גדול ב. ואהבת לרע כמו

  ? מה כוונתו של רבי עקיבא במילי� אלו !השאלה נשאלת 

 .ריבוי הפרטי� קשור לריבוי המצבי� וה� לריבוי האנשי�. זהו כלל שכולל בתוכו ריבוי גדול וניכר של פרטי�.  א

אהבת ישראל מתאפשרת מתו ההבנה שכל הפרטי� משתייכי� ". כלל ישראל"טוי מרמזת לבי" כלל"המילה .  ב

  .לכלל אחד

ג� א� ברגע הראשו� זה נראה . העבודה היא להגיע למצב שאוהבי�. הנחת עבודה, כלל מלשו� הנחת יסוד  .ג

. ה עד שתחפ%צרי להרבות במחשבות טובות ובלימוד זכות ובעשיה חיובית וטובה שיעוררו את האהב. בלתי אפשרי

, הכעס". לא תיקו� ולא תטר את בני עמ"מגיעה בהמש הפסוק של " ואהבת לרע כמו"חשוב לציי� שההוראה 

הכלל הוא שצרי לתק� את צורת ההסתכלות . הנקימה והנטירה נובעי� מהתבוננות שאינה מתוקנת במציאות

 .ושהסתכלות נכונה בהכרח מולידה אהבה

  

הא� בכלל נית� . ככלל גדול בתורה" ואהבת"שאלה מדוע רבי עקיבא בוחר לציי� דוקא את עדיי� נשאלת ה, בכל זאת

  ?להבחי� בי� גדול לקט� בתורה שכולה קודש



, יחד ע� זאת. בחסידות מוסבר שבאמת מצד העצ� אי� לחלק בקדושת התורה בי� מצוה למצוה או בי� פסוק לפסוק

  .ליי� יותר ובה� מאיר יותר בגילוי האור האלקיברור שבתורה קיימי� פסוקי� המבטאי� ערכי� כל

ומתו הכלל תהיה הבנה של , כדי שהמועט יחזיק את המרובה, יש צור למקד ולתמצת את התורה,  לעיתי�

כשבא הגר להתגייר והלל לימדו שכל , כ ג� נהג הלל הזק� שהעמיד את כל התורה על רגל אחת. הפרטי� כל�

  )א"פ המסופר במסכת שבת ל"ע. ( מה ששנוי עלי אל תעשה לחבר–התורה מתמצית בכלל גדול אחד 

ויש לעזור לו , שאיננו נמצא בדרגה גבוהה, נובעת מאהבה אל הזולת" כלל גדול"עצ� הנכונות להעמיד את התורה על 

י הלל הזק� ורבי עקיבא רמוזה בכ ששמותיה� "של אהבה ע" כלל גדול"רמז להעמדת התורה כולה על . להתקרב

ת " ר– ה בתורל גדול כלהז: ורמז נוס# . איש החסד שקירב רבי� תחת כנפי השכינה, אברה� עולי� לל עקיבאה

  .הללת "וס

הבי� את הצור של , רבי עקיבא שבעצמו היה בעל תשובה. אהבת ישראל = מועט מחזיק את המרובה: רמז נוס#

יש קונה את :"על בעלי תשובה נאמר . יי� בה�האנשי� לקבל הכוונה ומיקוד לעיקרי התורה שכל גופי התורה תלו

השעה האחת היא הכלל .  ה� אלו הזקוקי� לקנות את עולמ� ולתקנו בשעה אחת–) ז"מסכת ע" (עולמו בשעה אחת

ולמו עונה קש י:"בקבלה מופיע הרמז לכ . שבאמצעותה נית� לאחוז בתורה כלה בזמ� שנותר, הידית האחת, האחד

  .עקיבאת " ר!"חתאשעה ב

  "ואהבת לרעך כמוך "התבוננות בפסוק

 ?כיצד נית� לצוות על אהבה •

 ?"כמו"למה הכוונה במילה ? הא� אהבה היא דבר מדיד •

כיצד זה , מה קורה במקרה שאינו אוהב את עצמו? הא� בהכרח הנטיה של האד� היא לאהוב את עצמו •

 ?ישפיע על היחס לזולת

  ?ג� אנשי� רעי�? כל אד�? מיהו הרע •

  בהציווי על אה

. ציווי על אהבה מתבקש דוקא במקו� שהאהבה לא זורמת באופ� טבעי ויש צור לעשות עבודה כדי לעורר אותה

בלא תודעה של , בלא תודעת השתייכות, או שהאוהב חסו� ושקוע בעצמו:  משני הצדדי�!?מתי האהבה לא זורמת

וקשה , מתנהג באופ� מאד שלילי") בהאהו("או שהזולת . ראיית הזולת בעי� טובה והבנה שכלנו בשורשנו אחד

"�  .ולאהוב אותו" לזכות אותו בדי

  :אדמור הצמח צדק מסביר שיש שתי דרגות באהבת ישראל ובהתיחסות חיובית אל יהודי אחר למרות מעשיו הרעי�

כאשר כל נשמה היא אבר . גו# של�, נובעת מתו התבוננות בכ שנשמות ישראל ה� קומה שלימההדרגה הראשונה 

מכא� יוצא שלא שיי להזיק או לפגוע וצרי לעזור לאותו חלק . חלק חשוב וחיוני מהכלל כלו, רטי בגו# הזהפ

�, במקו� לשנוא בלב. ובהמש ג� בדבור ומעשה. תפילה.קוד� כל דר מחשבה טובה? אי עוזרי�. להבריא ולהתק

  )כנגד אהבת עול�.  (טיב דרכיושיעזרו לו להי, צרי לצאת מהפסיביות ולעשות דברי� למע� אותו זולת

  :מרמז לרעיו� דומה, במדרש על ארבעת המיני� ומה מסמלת אחיזת� באגודה אחת

  



   פסקא כז אות ט $פסיקתא דרב כהנא 

לאבד� אי איפשר אלא ייעשו כול� ' הק' בה� יש בני אד� שאינ� לא בעלי תורה ולא מעשי� טובי� א' ישר...

  ..אגודה אחת וה� מכפרי� אילו

. אלא אוהבו כעצמו ממש, בדרגה זו האד� אינו רואה את זולתו כנפרד ממנו. נובעת מאהבה עצמית דרגה השניהה

כ ג� אינו מודע , "על כל פשעי� תכסה אהבה"כ אינו מודע לחסרונותיו ולפגמיו משו� ש"כש� שהאד� בד

  .לחסרונותיו ולחובותיו של חברו ואוהב אותו מהעצ�

אי� שו� . אלא להתייחסות שורשית ועצמית בה הכל מומתק, שורה במעשי� של האד�דרגת האהבה הזאת אינה ק

�  )כנגד אהבה רבה. (רק ראיית הטוב, די

  

  שלש שיטות באהבת ישראל

  :המתמקדת ביחס אל הזולת ומעשיו הרעי�, בחסידות מוסבר כי יש שלש שיטות באהבת ישראל העליונה ביותר

 . רואה את הטוב ומדגיש אותו ומזכה את כל� בדי�. � של ישראלסנגור: ב'רבי לוי יצחק מברדיצשיטת  .1

לא היה צרי להמתיק באהבה את עוונות ישראל כיו� שלא ראה כלל את . לא ראה בכלל את הרע: רבי זושא .2

 .עוונותיה�

לא רק להעצי� צדדי� . (האדמור הזק� יכול היה בראייתו להפו את עצ� הרע שבאד� לטוב: אדמור הזק' .3

 ).אלא להפו את הרע הזה ולהמתיקו לטוב ממש, או להתעל� מהרע, אחרי�

  

קיימת דר נוספת להמחיש את התפתחות המושג של אהבת ישראל העצמית במהל הדורות הראשוני� של 

  :החסידות

לאהוב את היהודי� כי ה� יהודי� . ללא קשר למעשיה�, לאהוב את היהודי� הפשוטי�: ט"הבעשדרכו של  .1

 .ולקרב� אל התורה

 . צרי לאהוב רשע גמור כמו שאוהבי� צדיק גמור:המגיד .2

ללא הבחנה בי� , מתו תחושה של אחדות שלימה, "כמו ממש"אהבת ישראל צריכה להיות : האדמור הזק' .3

  .'טיב�'פ "יהודי� ע

  ' כמוך אני ה- עךואהבת לר

נחש# חלק אלוק ממעל , שמרגישות את שורש� המשות# באלקי� חיי�, מתו האהבה העצמית שבי� נשמות ישראל

אהבת ישראל ודר ההתנהגות של נשמות ישראל זו ע� . 'החידוש הוא שהנשמה היהודית יכולה להפעיל את ה. ממש

  .הפועל בהתאמה למעשי ישראל' זו משפיעה על ה

 וכל פעולה של ישראל –כצל ביחס אל היהודי ' לפיו מתנהג ה, "ציל על יד ימינ' ט לפסוק ה"רושו של הבעשידוע פי

מ� הפסוק מוכח כי הדברי� נוהגי� בעיקר להתנהגות באופ� של חסד .'גוררת בעקבותיה שיקו# בפעולותיו של ה

  : ג� על הפסוק שלנואותו רעיו� ממש מובא". יד ימינ" התנהגות שהיא –ואהבה כלפי הזולת 

  



  ט"ויקרא י, ט על התורה"הבעש

' שאני ה". 'כמו אני ה", שכמו שאתה תתנהג ע� רע באהבה ובאחדות, "ואהבת לרע"פירוש הפסוק 

שכמו שאד� מתנהג למטה ע� , ט"שנתבאר בדברי מר� אלקי הבעש" ציל' ה"והוא בסוד . אהיה כמו

שאד� עושה כ עושה , וכמו הצל של תנועה, יתנהג עמו מל עליו�וכ , באהבה ובמידות טובות, חבירו ורעו

להתנהג ג� עמ באהבה וכל , "'כמו אני ה"כי " ואהבת לרע"וזהו , כ� הוא יתבר ע� האד�, הצל כנגדו

  . טוב

  ". כל המרח� על הבריות מרחמי� עליו מ� השמי�: "ל את אותו הרעיו� במילי� אחרות"במסכת שבת אמרו חז

צדיק שאינו גמור הוא זה   :פנחס מקורי%' וכפי שאמר ר, י הצדיק נבח� דוקא בדרגת אהבת ישראל שבוידוע כ

  .וצדיק גמור הוא זה שאוהב רשע גמור, שאוהב רשע שאינו גמור

  הדרך לאהבת ישראל אמיתית לפי ספר התניא

  . לב התניא!כדרשת החסידי�. ב "הוא פרק ל, בתניא ישנו פרק המוקדש לאהבת ישראל

  ".ואהבת לרע כמו"אדמור הזק� מציי� שני שלבי� המביאי� לידי קיו� מצוות 

 .הגו# כולל את הרגשת האני כישות נפרדת' וכדברי הרבי מלבובבי%, "נבזה ונמאס בעיניו"על גופו של האד� להיות 

, כלל ישראלמתקשרי� ל, "אני"ז ותאוות ה" כאשר מתגברי� על תחושת הנפרדות ועל ההתמכרות לעניני העוה

ואינה תלויה , "כמו ממש"ואז עולה האהבה שהיא ". כל� מתאימות ואב אחד לכלנה"להכרה שנשמות ישראל 

  .בדבר

האהבה שלו היא , כל עוד האד� עוד לא הבדיל עצמו מגופו ולא הכניע את הראיה הארצית האנוכית והרכושנית שלו

  .שרות להתחבר לרובד הנשמות ולחוש חלק ממנובמצב שטרו� ההכנעה אי� אפ. אינטרסנטית ותלויה בדבר

  

   פרק לב $  חלק ראשו' $ספר התניא 

ל להיות גופו נבזה ונמאס בעיניו רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה הרי זו דר "הנ' י קיו� הדברי"והנה ע

�פו כי מאחר שגו. ישרה וקלה לבא לידי קיו� מצות ואהבת לרע כמו לכל נפש מישראל למגדול ועד קט

בשג� שכול� . חיי�' נמאס ומתועב אצלו והנפש והרוח מי יודע גדולת� ומעלת� בשרש� ומקור� באלקי

אחד רק שהגופי� ' לכולנה ולכ� נקראו כל ישראל אחי� ממש מצד שורש נפש� בה' מתאימות ואב א

אלא התלויה גופ� עיקר ונפש� טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניה� ' ולכ� העושי. 'מחולקי

כי יסוד ושורש . 'ש הלל הזק� על קיו� מצוה זו זהו כל התורה כולה ואיד פירושא הוא כו"וז. בדבר לבדה

הנפש על הגו# מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא דכל עלמי� וג� להמשי אור ' כל התורה הוא להגביה ולהעלו

מהוי אחד באחד דוקא ולא כשיש ש לקמ� דהיינו במקור נשמות כל ישראל ל"ה בכנסת ישראל כמ"ס ב"א

  .ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פני "ה לא שריא באתר פגי� וכמ"ו בנשמות דקב"פירוד ח

  התבוננות

רק . היא לראות את הגו# וכוחנותה של הנפש הבהמית מתו ריחוק ומיאוס, גישתו של האדמור הזק� לתשובה בכלל

 ליבו –ככל שהאד� רואה את פגמיו ביתר בהירות . לטוב ולתשובהכ נית� באמת להיבדל מהרע ולהיות רגישי� 

  ... נדכא ומושפל, שבור. ואהבת הזולת כיו� שמבי� שהזולת הוא כמוהו' נשבר יותר והוא יכול להיות כלי לאהבת ה



  :ח"י, ט"ויקרא י, "ואהבת"מעניי� להבי� זאת על רקע הפסוק בתורה שבו מופיע הציווי על 

  :' הא ִתֹ;ר ֶאת ְ:ֵני ַע19ֶ ְו7ַהְב5ָ ְלֵרֲע1 3ָמֹו1 ֲאִני+א ִתֹ.� ְו+ 

האד� שאוהב מרגיש . אני טוב וזולתי פחות ממני, "הוא לא כמוני: "האד� שנוק� ונוטר אומר בליבו על הזולת

  .ואנחנו חלק אחד ממש . ג� אני טועה, ג� אני לפעמי� נופל . הוא כמוני: הפו

  

   בתניאב"המש* פרק ל

. שמי שרואה בחבירו שחטא מצוה לשנאותו וג� לומר לרבו שישנאהו' ש בגמ"א באריכות ומ"ש במ"וכמ

כ "היינו בחבירו בתורה ומצות וכבר קיי� בו מצות הוכח תוכיח את עמית ע� שאת בתורה ובמצות ואעפ

ל הזק� הוי ז אמר הל"חרדי� אבל מי שאינו חבירו ואינו מקורב אצלו הנה ע' ש בס"לא שב מחטאו כמ

' לומר שא# הרחוקי� מתורת ה. אוהב את הבריות ומקרב� לתורה' מתלמידיו של אהר� אוהב שלו� וכו

אהבה וכולי האי ואולי יוכל לקרב� ' בש� בריות בעלמא צרי למשכ� בחבלי עבותו' ועבודתו ולכ� נקראי

ליו והוכיח� ולא שבו וה� לא לא הפסיד שכר מצות אהבת ריעי� וג� המקורבי� א' לתורה ועבודת ה

' כ ושתיה� ה� אמת שנאה מצד הרע שבה� ואהבה מצד בחי"מעונותיה� שמצוה לשנאות� מצוה לאהב� ג

הטוב הגנוז שבה� שהוא ניצו% אלקות שבתוכ� המחיה נפש� האלקית וג� לעורר רחמי� בלבו עליהו כי 

השנאה ומעוררת האהבה כנודע והרחמנות מבטלת ' א הגובר עליה ברשעי"גלות בתו הרע מס' היא בבחי

אלא על המיני� ' עה תכלית שנאה שנאתי� וגו"ולא אמר דה [ ש ליעקב אשר פדה את אברה�"ממ
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