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רבי ישראל בעל שם טוב
מייסד החסידות
מאתיים וחמישים שנה להסתלקותו בחג השבועות
תק"כ  -תש"ע
בהיותו בן חמש ,נשאר הבעל שם טוב יתום מאביו הקדוש ,שנפטר בהשאירו לו הצוואה
הקצרה הבאה:
בני ! אומר הגאון הצדיק הישיש ר' אליעזר בשכבו על מיטת חוליו ,ברגעים האחרונים
לחייו בעולם הזה ,אל בנו יחידו בן החמש :אל תירא מאף אחד ומשום דבר בעולם ,כי
אם מהקב"ה בלבד .אהוב בכל עומק לבך ובלהב נשמתך כל יהודי בלי הבדל מי הוא
ואיך הוא .בצוואה קצרה זו ,מסר האב הקדוש לבנו יחידו בן החמש ,את ה"צידה לדרך"
לכל החיים.

לב תורת הבעל שם טוב היא אהבת ישראל

מאמרותיו הידועות:
• אהבת ישראל היא השער הראשון המוליך אל חצרות ה'.
• כל יהודי יקר להקב"ה ,כמו בן יחיד שנולד להוריו לעת זקנותם ,ובמדה
מרובה מזה!
• האנחה שיהודי נאנח על צערו של יהודי אחר  -שוברת את כל מחיצות
הברזל של המקטרגים .השמחה והברכה שיהודי שמח בשמחתו של עוד
יהודי ומברכו  -מקובלת אצל ה' כמו תפלתו של ר' ישמעאל כהן גדול בקדש
הקדשים.
• נשמה יורדת לעולם הזה וחיה שבעים-שמונים שנה ,כדי לעשות ליהודי
טובה בגשמיות ובפרט ברוחניות.

פתיחה

ואהבת לרעך כמוך!
"ֹלא תִׂשְנ ָא אֶת ָאחִיָך ִּבלְ ָבבֶָך ,הֹוכֵ ַח ּתֹוכִי ַח אֶת ֲעמִיתֶָך וְֹלא תִּׂשָא ָעלָיו
ֵחטְא".
"ֹלא תִּקֹם וְֹלא תִּטֹר אֶת ְּבנ ֵי ַעּמֶָך ,וְ ָא ַה ְבּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך ֲאנ ִי ה'".
(ויקרא יט ,יז-יח)

"וְ ָא ַה ְבּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָךַ ,רּבִי ֲעקִיבָא אֹומֵר ז ֶהּו ּכְלָל גָּדֹול ּבַּתֹוָרה".
(תלמוד ירושלמי ,מסכת נדרים ,פרק ט' הלכה ד')

" ִמ ְצוָה עַל ּכָל אָדָ ם לֶ ֱאהֹב אֶת ּכָל ֶאחָד וְ ֶאחָד ִמּיִׂשְָראֵל ּכְגּופֹוׁ ,שֶּנ ֶ ֱאמַר
וְ ָא ַה ְבּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך .לְפִיכְָך צִָריְך לְ ַסּפֵר ְּבׁשִבְחֹו וְלָחּוס עַל מָמֹונֹו ּכַ ֲאׁשֶר
הּוא חָס עַל מָמֹון ַעצְמֹו וְרֹוצֶה ִּבכְבֹוד ַעצְמֹו ,וְ ַה ִּמתְּכַּבֵד ִּבקְלֹון ֲחבֵרֹו אֵין
לֹו ֵחלֶק לָעֹולָם ַהּבָא".
"ּכָל הַּׂשֹונ ֵא ֶאחָד ִמּיִׂשְָראֵל ְּבלִּבֹו עֹובֵר ּבְֹלא תַ ֲעׂשֶה ׁשֶּנ ֶ ֱאמַר "ֹלא תִׂשְנ ָא
אֶת ָאחִיָך ִּבלְ ָבבֶָך".
(משנה תורה לרמב"ם ,הלכות דעות ו ,ג-ה)

אנשים ,בייחוד צעירים ,רגילים להתייחס לאהבה בתור דבר ספונטני בלבד .רגש
חזק שממלא את הלב ,כך פתאום ,ויכול להיעלם כפי שהופיע .במבט כזה "או
שאתה אוהב ,או שאתה לא" ,ואז אחד מהשניים :או שתייחס את מצוות אהבת
ישראל רק אל הסביבה הקרובה ,אותה אתה אוהב ממילא ,או שתפליג אל "כלל
ישראל" רחוק ,ואותו תאהב ,מבלי קשר לאנשים שאתה פוגש באוטובוס ובמכולת.
המשותף לשתי האפשרויות הוא חוסר ההתמודדות עם הקושי לאהוב ,ועם
העבודה והמאמץ להגיע אליה .אוהבים (או שלא) וזהו זה.
אם נישיר מבט אל האהבה ,נראה כי בעצם כל אהבה רצינית קשורה לעמל.
אפילו בין חברים קרובים יש רגעי משבר וקושי ,ואז הספונטניות מפנה את מקומה
לאהבה בוגרת ,אהבה שמתקיימת מתוך חשיבה ומאמץ.
מצוות אהבת ישראל ,היא קודם כל מצווה .וכמו כל המצוות ,אנו נדרשים לעמול
כדי לקיים אותה .הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לאהוב ,ממש לאהוב ,את היהודים
שסביבנו שונים ומשונים ככל שיהיו .אהבה כזאת נוצרת מתוך עבודה ,וכן ,זאת
אהבה .אהבה שנרכשת מתוך עמל משתרשת עמוק עמוק בתוך הלב ,והופכת
עם הזמן ,לחלק בלתי נפרד מן האישיות.
העבודה על האהבה וההפיכה שלה לחלק מאיתנו מתחילה בלימוד .האהבה
היא רגש ,אבל כדי להצמיח אותה בתוכנו עלינו ללמוד ולעיין במשמעותה .וכמו
שכותב הרב קוק בעניין זה:
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" ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל וְ ָהעֲבֹודָ ה ׁשֶל ַה ַּסנ ֵיגֹוְריָא עַל ַהּכְלָל וְעַל ַהּפְָרטִים אֵינֶּנ ָה ַרק
עֲבֹודָ ה הִָרגְׁשִית לְבַּדָ ּהּ ,כ ִי אִם ִמקְצֹוע ּג ָדֹול ּבַּתֹוָרה וְ ָחכְמָה עֲ ֻמּקָה ּוְר ָחבָהַ ,רּבַת
ָהעֲנָפִים".
(הראי"ה קוק" ,אורות ישראל" אהבת ישראל אות א)

הלימוד והעיון במצוות אהבת ישראל הוא מטרת החוברת שלפניכם .אהבת ישראל היא
העיקר הגדול של החסידות אותה יסד רבי ישראל בעל שם טוב ,ולימוד תורת החסידות
מאיר את נקודת האהבה שבין יהודי לחברו והופך אותה לממשית ומשמעותית .לימוד
שפותח את הלב ואת המעשים לקיום מצוות "ואהבת לרעך כמוך".

פרק א

למה לאהוב?

החוברת מחולקת לארבעה פרקים .הפרק הראשון " -למה לאהוב?" עוסק בהבנת
מהות הקשר שבין יהודי לרעהו .הפרק השני " -כמוך!" דן בהגדרת רמת האהבה לאור
תורת החסידות ,ובשייכות שלה לסוגים שונים של יהודים .הפרק השלישי " -הדרך
לאהבה" מלמד על מצבי התודעה השונים שפותחים אותנו לאהבה .והפרק הרביעי -
"מעשים של אהבה" מתמקד בנקודות ביטוי מעשיות של אהבת ישראל.
לימוד המקורות משולב בקטעי מבוא והסבר ,יחד עם שאלות או תרגילים הבאים
להפרות את הלימוד ו'להוריד' אותו לחיינו היום יומיים .הסיפורים והפתגמים השזורים
בחוברת ,מלאים גם הם בתוכן רב ,מומלץ להתמקד גם בהם במהלך הלימוד.
אהבה ואחדות בתוך עם ישראל היא משאת הנפש של כולנו ,והיא  -יותר מכל דבר
אחר  -מהווה את השער והמפתח לגאולתנו .אנו מקווים שהלימוד בחוברת יוסיף אהבה
אמיתית בליבו של כל אחד לכל יהודי באשר הוא.

התורה מצווה אותנו לשמור ולעשות הרבה דברים ,אבל לאהוב זו מצווה שמוטלת
עלינו רק לגבי שניים  -אהבת ה' ואהבת יהודים .כמו שהאהבה לה' לא אמורה
להיות תלויה במצבי רוח או במידת הטוב שהוא מגלה כלפינו ,כך גם אהבתנו
ליהודי אחר אמורה לכלול כל יהודי .גם יהודי שנמצא רחוק לגמרי מאיתנו -
בתרבות ,בשפה ,באופי ובדעות ,אנחנו מחויבים לאהוב .המוחלטות הזו מלמדת
אותנו משהו .כנראה שהקשר בינינו לא תלוי בדברים חיצוניים ,אלא במשהו פנימי
ועמוק הרבה יותר.
הפרק הראשון בחוברת ,יעסוק בקשר המוחלט והפנימי שבין יהודי ליהודי .מהו
סוד הקשר הזה? ממה הוא נובע ומה הם ההשלכות שלו?
הפרק מחולק לשלוש:
 .1אנחנו אחד בעצם  -עם ישראל הוא נשמה אחת
 .2הפתח לעבודת ה'  -אהבת ישראל היא "כל התורה"
 .3מה שהאהוב אוהב  -הקשר של אהבת ה' ואהבת ישראל .חלק זה נועד
"למעמיקים"  -למעוניינים להעמיק יותר בנושא הנלמד.
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תרגיל פותח

 .1אנחנו אחד בעצם

מצוות אהבת ישראל ,היא מהמצוות המפורסמות והמדוברות ביותר .סטיקרים ,פתגמים
וסיפורים בנושא מוכרים לכולנו .מצווה כל כך בסיסית שכבר כמעט הפכה למובנת
מאליה .לעתים נדמה ,שאין כבר צורך לדבר על כך ,כולנו אחים ,מלאים באהבה,
ב'סחבק'...

אנחנו בני אותו עם .תרבות ,היסטוריה ושפה משותפת מחברים בינינו .יש לנו גם ייעוד
מיוחד ,וגם הוא מאגד אותנו .יותר מזה  -אנחנו בעצם משפחה אחת ,כי כולנו בני
אברהם ,יצחק ויעקב ,ויש בינינו קשר דם .אך אם נתבונן במבט פנימי נגלה שהקשר בין
יהודי ליהודי ,הוא עמוק עוד יותר:

"ּכְתִיבֹ" :לא תִּקֹם וְֹלא תִּטֹר אֶת ּבְנ ֵי עַּמֶָך" ,הֵיְך עֲבִידָ א? ֲהוָה ַמ ְקטָע קּוּפָד ּו ְמחַת
מחֵי לִידֵ יּה?!"[ .מה המעשה? (למה הדבר דומה?) היה חותך בשר,
ַסּכ ִינ ָא לִידֹוי ,תַחְזֹור וְתִ ְ

אז לפני שנתחיל ללמוד ,הבה נפתח במבדקון:
דרג מ 10-1 -את אהבתך/את רמת הקשר שאתה חש כלפי יהודים...

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

ענה ברצינות ובכנות! הקדש מספר שניות לדמיין כל אחד מהרשומים מטה ,ורק אז
כתוב את תשובתך.

ני שהתגייר

גרמ
איש

מי שעקף אותך
בתור

ימין קיצוני

פ
עיל שמאל קי

צוני

מתבולל
רב מ'נ

טורי קרתא'

יורד
חבריך

"כך אמר להם הקב"ה
לישראל :בניי אהוביי ,כלום
חסרתי דבר שאבקש מכם?
ומה אני מבקש מכם? אלא
שתהיו אוהבים זה את זה
ותהיו מכבדים זה את זה"...

מהארץ

לכיתה

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

התלמוד הירושלמי מלמד אותנו כי לנקום בחבר זה לנקום בעצמך .הכעס המפתה
אותך לנקום ,גורם לך להסתכל בזרוּת על העומד מולך ,אך האמת היא שאתה מחובר
וכמעט זהה אליו .לעולם לא תוכלו להיות זרים ,תרצה או לא.

(תנא דבי אליהו רבה,
פרק כ"ח)

כל יהודי הוא אבר בתוך גוף אחד גדול ,וכשם שלא יעלה על הדעת שיד אחת תזיק
ותנקום ביד השנייה שפגעה בה ,כך לא יעלה על הדעת שיהודי יפגע ביהודי שפגע בו.
יהודים הם אחים ,ולא רק אחים אלא ממש גוף אחד ונשמה אחת .כך מתאר רבי שניאור
זלמן מליאדי את הקשר של נשמות ישראל:

" ּ ...בְׁשַּג ַם [וגם] ׁשֶּכֻּלָן ַמתְאִימֹות [מחוברות] וְאָב ֶאחָד לְכֻּלָנ ָה ,וְלָכ ֵן נִקְְראּו ּכ ָל
יִׂשְָראֵל ַאחִים ַמּמָׁש ִמּצַד ׁשֶֹרש נַפְׁשָם ּבַה' ֶאחָדַ ,רק ׁשֶהַּגּופִים ְמ ֻחּלָקִים".
(ספר התניא פרק ל"ב)

מהו שורש הנפש המאוחד ,וכיצד מחוברות הנשמות זו לזו?

פושע

'רבה' רפורמית

נעיין בדברי ה'צמח צדק':

ׁשהִיא ּכְלָלּותָם
ׁשמַת אָדָם הִָראׁשֹון ֶ
ׁשלֵ ָמַה ּבְ ַיחַדּ ,דְ ַהיְינּו נ ִ ְ
"נִׁשְמֹות ִיׂשְָראֵל הֵם קֹומָה ְ
חבר שאכזב

בן למ
מנו שפחה נוצרית
רוו
גי
ה,
שכלל לא
יו
ע
ש
ד הוא יהודי

די אמריקאי
יהו ה לא מכיר
שאת

מה ממוצע ה'אהבת ישראל' שלך?
האם אתה מרוצה ממנו?
אילו תהיות /תובנות עלו לך בעקבות התרגיל?

חילוני 'אנטי'

ה

שכנים

[אמנם אדם הראשון הוא אביהם של כל בני האדם ,אבל בתורת הסוד מבואר שהנשמה שלו כללה בתוכה דווקא
ׁשּיֵׁש ּבָּה ְרמַ"ח אֵיבִָרים ְמ ֻיחָדִים ,הֲֵרי הֵם ּכ ְלּולִים ז ֶה ִמּז ֶה.
את נשמות עם ישראל]ַ .ו ֲהג ַם ֶ

ת ַחּלְקּות צִּיּור אֵיבִָרים ֹ -ראׁש וְַרגְלַיִם
ׁש ֲהג ַם ׁשֶהּוא ּבְ ִה ְ
ּוכ ְמֹו עַל ּדֶֶרְך ָמׁשָל ּבְגּוף ֶאחָדֶ ,
ׁשּבַּיָד יֵׁש חַּיּות ֵמעֵין הֶָרג ֶל עַל
ְויָדַ יִם ְוצִּפְָרנַיִםִ ,מּכ ָל מָקֹום ּכ ָל ֶאחָד ּכ ָלּול מִּזּולָתֹוֶ .
ׁשּמְַרּפְאִים אֵיבָר ֶאחָד עַל
ׁשאָר ּכ ָל ָהאֵיבִָריםְ .וכ ַּנֹודָע ֶ
ׁשּנ ִ ְמׁשְכּו ּבֹוְ ,וכ ֵן ּבִ ְ
יְדֵי ַהּוְִרידִים ֶ
תּכַּלְלּות ַהּזֹאת ּבְאֵיבְֵרי הַּגּוף ּובְחַּיּות ַהּנֶפֶׁש
יְדֵי ֲה ָקז ָה ּבַ ֲחבֵרֹוִ ,מּצַד עֵרּוב הַּדָ מִיםְ .ו ַה ִה ְ
ׁש ִּמּמֶּנּו
ׁשּבָֹראׁשֶ ,
ׁשּבָהֵם ,הּוא ֵמ ֲחמַת ּכְלָלּות ַהחַּיּות ׁשֶּכֹולֵל ּכֻּלָם ׁשֶהּוא ַה ֵּמאִיר ּבַּמֹח ֶ
ֶ
ׁשמַת אָדָם
ת ַחּלְקָה נ ִ ְ
ׁשּנ ִ ְ
תּפְָרדּו ּכ ָל ֶאחָד לְעַצְמֹו וְהּוא ּכֹולֵל ּכֻּלָם ...אְַך ָא ְמנ ָם לְ ַאחַר ֶ
נִ ְ
הִָראׁשֹון לְׁשָֹרׁשִים ַרּבִיםְ ,וכ ָל ֶאחָד נ ֶ ְחלָק לַעֲנָפִים ּולְנ ִיצֹוצֹות ַרּבֹות ּבְגּופֹות ְמ ֻיחָדֹות,
ׁשּבֶָרג ֶל ַה ֻּמפְֶרדֶת
ׁשּנִפְְרדּו ז ֶה ִמּז ֶה ,וְֹלא ִיכְאַב לְ ַהּיָד ַמּכ ָה ֶ
הֲֵרי ז ֶה ּכ ִ ְמׁשַל ָהאֵיבִָרים ֶ
ִמּמֶּנּו ְוכַּיֹוצֵאָ .א ְמנ ָםַ ,הּפֵרּוד ַהּז ֶה הּוא ַרק ִמּצַד הַּגּוף ֲאבָל ַהּנֶפֶׁש ֹלא נִפְְרדָה ּבֶ ֱאמֶת,
ׁשּיֵׁש ּבָּה ִמּוְִרידֵי הֶָרג ֶל ְו ָהעַיִןְ ,וכ ֵן ּבֶָרג ֶל מִן
תאִימֹות [מחוברות]ְ .וכ ִ ְמׁשַל ַהּיָד ֶ
ְוכֻּלָם ַמ ְ
ַהּיָד כּו' ְוכַּיֹוצֵאְ ,ויֵׁש לָּה ּכְאֵב עָצּום ּבְרּו ֲחנִּיּותָּה ִמּכְאֵב ָהעַיִן ּכַּנ ַ"ל ּבַ ָּמׁשָלְ .ולָכ ֵן ָאמַר
ׁש ָחטָא ֶאחָד ִמ ִּיׂשְָראֵל ,שֶׁהֲֵרי הּוא ּכְאֵב אֹותֹו אֵיבָר
ָהאֲִר"י ז ַ"ל ּכ ָל ּפְָרטֵי ַהּוִידּויִים ֶ
ׁש ֻּמׁשְָרׁש נֶפֶׁש
ׁשֶּבֹו ֻמׁשְֶרׁשֶת נֶפֶׁש אֹותֹו ַה ִּיׂשְָראֵלּ ,ו ַמּג ִיעַ ַהּכְאֵב ּג ַם לָאֵיבָר ָהעֶלְיֹון ֶ
ׁשהֲֵרי ּכ ָל אָדָם ּכ ָלּול ִמּכ ָל
טּוֵינּו ּג ַם ּכ ֵן לֶ ֱאהֹב ּכ ָל אָדָם ִמ ִּיׂשְָראֵלֶ ,
ָהאֲִר"י ז ַ"לְ ...ולָכ ֵן נִצְ ַ
נִׁשְמֹות ִיׂשְָראֵל ּכַּנ ַ"ל מִן ָהאֵיבִָריםַ ,והֲֵרי אִם ּכ ֵן ּבֹו יֵׁש זּולָתֹו ּג ַם ּכ ֵןְ ,ויֹאהַב זּולָתֹו
ּכ ָמֹוהּו ְוכ ֵן הּוא ּכ ָלּול ּבְזּולָתֹו ּכַּנ ַ"ל ּבְקִּׁשּור ָהאֵיבִָרים".
(האדמו"ר ה'צמח צדק' ,רבי מנחם מענדל מליובאוויטש,
'דרך מצוותיך' ,מצוות אהבת ישראל)

תארו לעצמכם שהיינו יכולים להסתכל על העולם בעיניים אחרות .שהיינו יכולים
להרכיב משקפיים ,שמאפשרות לנו לראות לא את הגופים אלא את הנשמות .מה היינו
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רואים? נשמה אחת גדולה ,שמתפרסת על פני כל הנשמות היהודיות שמסתובבות
בעולם .נשמה שבנויה כמו גוף גדול ,וכל נשמה פרטית בדור הזה ובדורות שעברו,
מהווה חלק בגוף הגדול הזה.

אהבת ישראל תביא את
הגאולה כי סיבת הגלות היא
שנאת חינם ,ועל ידי אהבת
ישראל  -אהבת חינם היפך
שנאת חינם  -תבוא הגאולה.
*
"אהבת חנם" משמעותה
אהבה גם לאלו שאין נראית
בהם שום מעלה גם אלו שהם
לא שומרים תורה ומצוות -
"חינם מן המצוות".
(הרבי מליובאוויטש)

לא במקרה המשילו את חיבור הנשמות לגוף האדם ,ולא למבנה מאוחד אחר .בבניין
דירות לדוגמא ,אפשר להרוס את הקומה העליונה מבלי להזיק לקומה התחתונה.
חלקי הבניין התחברו יחד ,אבל הם לא באמת קשורים אחד לשני .אך בגוף האדם ,כמו
במבנים אורגניים אחרים ,האברים "כלולים זה מזה" וכל אבר כולל את חברו ומושפע
ממנו .בכל האברים זורם אותו הדם ,וכל אבר משפיע מבחינה פנימית על אבר אחר.
ולכן בדרכי רפואה מסויימים (רפלקסולוגיה למשל) מרפאים אזור אחד בגוף ,על ידי
טיפול באבר אחר לגמרי .בעצם ,ככל שנכנס פנימה יותר ,נגלה את האחדות והזהות
שבין האברים.
הנשמות ,כמו אברי הגוף ,מחוברות וכוללות אחת את השנייה .אבל לעומת האברים
שמרגישים נפרדים ,ובדרך כלל אבר אחד לא מרגיש באופן ממשי את כאבו של אבר
אחר ,הנשמות נשארות תמיד מחוברות .כל נשמה משפיעה ומקרינה על שאר הנשמות,
ומי שבאמת מרגיש את הנשמה שלו ירגיש גם כן את נשמתו של האחר .אצל האר"י
הקדוש לדוגמא ,דבר זה קיבל ביטוי מיוחד בכך שהרגיש אפילו את הצער והפגם של
נשמת אחד החוטאים והתוודה על חטאיו.
לפי ההבנה הזו ,כשם שכל אחד אוהב את עצמו ורוצה בטובתו האישית ,כך בדיוק הוא
צריך לחוש לגבי זולתו .יהודי יכול לחוש באופן טבעי את הקשר והחיבור לנשמתו של
חברו.
איך יתפרש הפסוק "ואהבת לרעך  -כמוך" לאור הנלמד?
עד כה ראינו שעם ישראל נמשל לגוף אחד מבחינת השורש האחיד והזהות של
הנשמות .למדנו איך להסתכל לעומק ,ולראות שאני והאחר זה בעצם אותו הדבר .אך
ממשל זה של עם ישראל כגוף אחד גדול ניתן ללמוד דבר נוסף וחשוב עד מאוד :כיצד
ניתן לחוש את הקשר ,גם כשהנשמות מובדלות זו מזו? כיצד אפשר לשים לב לשוני
ולהבדלים ,ויחד עם זאת להיות באחדות ואהבה גדולה?

ֹּשב ַעל
ׁ
"כי ְּכ ֵח ֶלק ַהי ֵֹּרד ַּב ִּמ ְל ָח ָמה ו ְּכ ֵח ֶלק ַהי ֵ
נוסח על ידי דוד המלך כשאמר ללוחמיו ִּ
ַחלֹקוּ" (שמואל א' ל,כד).
ַח ָּדו י ֲ
ַה ֵּכ ִלים י ְ
גוף זקוק לכל האברים ,וכך גם עם ישראל זקוק לכל נשמה ולכל יהודי .לא רק שלכל
נשמה יש תפקיד ,אלא שמהזווית שלה ,זהו התפקיד הראשי ,כל עם ישראל זקוק לה,
ואף אחד אחר לא יוכל למלא את ייעודה.
מצד היכולת לפקד ולהנהיג ,הראש והמוח עומדים ב"ראש" .מפקדי הצבא או נשמות
חכמי ישראל ו"ראשי העדה" עומדים מעל כולם .אבל אם בוחנים את הגוף לפי היכולת
ללכת ולנוע ,פתאום דווקא הרגליים מובילות .מהבחינה הזו הרגליים הם הראש!
וכך גם בנשמות  -יש "נשמות של כפות הרגליים" ,נשמות של יהודים פשוטים מאוד .גם
ליהודים אלו יש תפקיד שמיוחד להם ,ובו הם העומדים בראש ומעניקים לכל שאר עם
ישראל .עם ישראל חייב אותם ,ובלעדיהם הגוף כולו יהיה חסר.
הסתכלות זו היא הבסיס האמיתי של אחדות ישראל .עם ישראל מאוחד ,לא בגלל
נימוס או כבוד חיצוני ,אלא מפני שכל אחד זקוק לשני באמת" .מבלי ימצא האדם ראש
וסוף"  -כל אחד הוא גם הראש וגם הסוף.
האם קרה לך פעם שהיית תלוי בעזרתו של "נחות" ממך? האם קרה לך שמישהו
חשוב מאוד היה זקוק לעזרתך? תאר את שני המצבים ואת רגשותיך.
כתוב  5תכונות/מאפיינים חיוביים שלך
כתוב  5תכונות של מישהו שאתה 'לא סובל'
כתוב  5תכונות של חבר טוב
האם יש נקודות דמיון בין מה שאתה אוהב בעצמך לבין מה שאתה אוהב אצל חבריך?
(למעמיקים :האם יש דמיון בינך לבין ה'שנוא' שלך?)...

דבר זה יתבאר במקור הבא:

"וְלָכ ֵן ָאמְרּו ַרּבֹותֵינּו ז ַ"ל ֱהוֵי ׁשְפַל רּו ַח ּבִפְנ ֵי ּכ ָל אָדָ ם (אבות פרק ד' משנה י') ,לְפִי
ׁשֶּיֵׁש ּבְכ ָל ֶאחָד וְ ֶאחָד ּבְחִינֹות ּומַדְ ֵרגֹות מַה ּׁשֶאֵין ּבַ ֲחבֵרֹו ,וְכֻּלָם צְִריכ ִין ז ֶה לָז ֶה.
וְנ ִ ְמצָא ׁשֶּיֵׁש יִתְרֹון ּו ַמעֲלָה ּבְכ ָל ֶאחָד וְ ֶאחָד ׁשֶּגָבֹ ַּה ֵמ ֲחבֵרֹו ,וַ ֲחבֵרֹו צִָריְך לֹו.
וְכ ִ ְמׁשַל ָהאָדָ ם ׁשֶהּוא ּבַעַל קֹומָה ּבְֹראׁש וְַרגְלַיִםׁ ,שֶאַף ׁשֶַרגְלַיִם הֵם סֹוף ַהּמַדְ ֵרג ָה
ּולְ ַמּטָה ,וְהָֹראׁש הּוא ָהעֶלְיֹון ּו ְמעֻּלֶה ִמּמֶנּוִ ,מּכ ָל מָקֹום הֲֵרי ּבִבְחִינ ָה ַאחַת יֵׁש
יִתְרֹון ּו ַמעֲלָה לְהַָרגְלַיִםׁ ,שֶּצִָריך לְ ַהּלְֵך ּבָהֶם וְג ַם הֵם ַמעֲמִידֵ י הַּגוף וְהָֹראׁש .וְג ַם
ּכְׁשֶאֵַרע ּכֹבֶד ּבָֹראׁשְ ,מקִיז ִין ּדָ ם ּבַָרגְלַים וְנ ְִרּפָא ּו ְמ ַקּבֵל חַּיּותֹו ִמּמֶנּו ,וְנ ִ ְמצָא ׁשֶאֵין
ׁשְלֵמּות לְהָֹראׁש ּבִלְּתִי הַָרגְלַיִם.
ּכ ְָך ִהּנ ֵה ּכ ָל יִׂשְָראֵל קֹומָה ַאחַת ׁשְלֵמָה .וְנ ִ ְמצָא ֲאפִּלּו מִי ׁשֶ ְּמ ַחּׁשֵב ּבְדַ עְּתֹו ׁשֶהּוא
ּבְחִינ ַת ֹראׁש לְגַּבֵי ֲחבֵרֹו ,הֲֵרי אֵין לֹו ׁשְלֵמּות ּבְלִי ֲחבֵרֹו ,וְיִ ְמצָא ִחּסָרֹון ּבְנַפְׁשֹו
מַה ׁשֶ ֲחבֵרֹו ַמׁשְלִימֹו .וְעַל יְדֵ י ז ֶה יִ ְהיֶה ּבָטֵל ּוׁשְפַל רּוח לְגַּבֵי ֲחבֵרֹוִ ,מּבְלִי יִ ְמצָא
ָהאָדָ ם ֹראׁש וָסֹוף".
(רבי שניאור זלמן מליאדי ,ליקוטי תורה פרשת ניצבים ,ד"ה "אתם ניצבים")

צבא צריך את כל היחידות ,את הסיירות והמטוסים ,כמו את הטבחים והאפסנאים .בלי
נעליים הסיירת לא תילחם ,ובלי לאכול ,גם אלוף הפיקוד לא יוכל לתפקד .עקרון זה

10

אהבת ישראל • א קרפ?בוהאל המל • 

אהבת ישראל • א קרפ?בוהאל המל • 

11

למעמיקים:
עד כאן למדנו על אהבת ישראל כי הנשמות של כולנו מחוברות ,וכן על אהבת ישראל
בגלל המעלות שיש לכל אחד ואין אצל השני וכולם צריכים לקבל אחד מהשני.
בזמנו של בעל התניא היתה
אהבת החסידים ביניהם
גדולה מאהבת אחים ,ובכל
זאת אמר בעל התניא שאין
זה מגיע לאהבת ישראל
שאותה רצה הבעש"ט.
(הרבי הריי"ץ)

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

משימה שבועית!
 .1קח מישהו שאתה לא מכיר ,נסה להכיר אותו אישית ,להפוך להיות חבר שלו .עוד
שבוע תצטרך לתת ציון למידת מאמציך .האם זה היה קשה כמו שחשבת?
 .2קח חבר שלך ,נסה להתבונן עליו כעל 'יהודי' ,מעבר לאישיות שלו ולבדיחות שלו.
מה נוסף ,מה השתנה?

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

"ּכ ָל יְהּודִ י נֹוׂשֵא ּבְתֹוכֹו ׁשְנ ֵי ַמעֲלֹות ּכְלָלִּיֹות:
אַ .מעֲלֹות ּבָהֶם הּוא שָׁוֶה לְכ ָל ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ,הֱיֹות 'וְאָב ֶאחָד לְכֻּלָנ ָה' [לכל הנשמות],
וִיתֵָרה מִּזֹו ִ -מּצַד (ׁשֶֹרש) ַהּנְׁשָמֹות ּכ ָל ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל הֵם ּדָ בָר ֶאחָד.
בַ .ה ַּמעֲלֹות ַהּפְָרטִּיֹות ,לְפִי חִּלּוקֵי ַהּמַדְ ֵרגֹות ׁשֶּיֶׁשְנ ָם ּבִבְנ ֵי יִׂשְָראֵלָ" :ראׁשֵיכ ֶם
וְגו'  ...וְעַד ׁשֹואֵב מֵימֶיָך" (דברים כט ,ט-י)ׁ ,שֶּיֵׁש ּבְכ ָל ֶאחָד וְ ֶאחָד ּבְחִינֹות ּומַדְ ֵרגֹות
מַה ׁשֶאֵין ּבַ ֲחבֵרֹו .וְג ַם סּוג ז ֶה ׁשֶל ַמעֲלֹות ֵמבִיא לְ ַאחְּדּות ּבֵין ּכ ָל ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל,
ּכ ֵיוָן ׁשֶּבְׁשָעָה ׁשֶּיֹודְ עִים וְ ָחׁשִים ׁשֶּכֻּלָם צְִריכ ִין ז ֶה לָז ֶה ּולְאַף ֶאחָד אֵין ׁשְלֵמּות
ּבְלִי ֲחבֵרֹו ,הֲֵרי ז ֶה ֵמבִיא לְכ ְָך ׁשֶהּוא יִתְ ַאחֵד עִם יְהּודִ י ׁשֵנ ִי ,עִם עֹוד יְהּודִ י ,וְעַל
יְדֵ י ז ֶה ָה ֶאחָד ַמׁשְלִים אֶת זּולָתֹו .וְכַּיָדּוע ׁשֶּכ ָל ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל יַחְּדָ ו יֹוצְִרים "קֹומָה
ַאחַת ׁשְלֵמָה".
ּובְכ ָל סּוג ִמּׁשְנ ֵי ַמעֲלֹות אֵּלּו יֵׁש ַמעֲלָה ׁשֶאֵין ּבְזּולָתֹו:
ַה ַּמעֲלָה ּבָאֹפֶן הִָראׁשֹון הִיאׁ ,שֶ ָה ַאחְּדּות נַעֲלֵית יֹותֵר ,הֱיֹות וְהִיא נֹובַעַת ִמּכ ְָך
ׁשֶּכ ָל ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ִמּלְכַּתְחִילָה ִהּנ ָם ְמצִיאּות ַאחַת .לְעֻ ָּמתָּה ּבָאֹפֶן ַהּׁשֵנ ִיָ ,ה ַאחְּדּות
ַמּג ִיעָה ּכ ְתֹוצָאָה ֵמ ִהתְּבֹונ ְנּות ׁשֶ ָה ֶאחָד אֵינֹו ׁשָלַם ּולְׁשֵם ּכ ָך עָלָיו לְ ִהתְ ַאחֵד עִם
ֲחבֵרֹו (ּובְמֵילָא ּ -כ ָל ֶאחָד ֵמהֶם נִׁשְאָר ּבִ ְמצִיאּות עַצְ ָמאִית ,נִבְּדָ ל מֵֵרעֵהּו).
לְאִידָ ְך ,יֶׁשְנ ָה ַמעֲלָה ּבְאֹפֶן ָה ַאחְּדּות ַהּׁשֵנ ִי ִ -מּכ ֵיוָן ׁשֶ ַאחְּדּות זֹו ַמּג ִיעָה ּג ַם לְעִנְיָנ ָיו
טּיִים ׁשֶל ַהּיְהּודִ י ( ַהּפְָרטִים ּבָהֵם הּוא ְמ ֻחּלָק ֵמ ֲחבֵרֹו) ּ -בְכ ְָך ׁשֶ ֲאפִּלּו ּבִפְָרט
ַהּפְָר ִ
ׁשֶּלֹו ּבֹו הּוא חָׁש אֶת ַמעֲלָתֹו ׁשֶּלֹו ,יֹודֵ עַ ּומְַרּג ִיׁש הּוא ׁשֶּג ַם ּבְזֹאת הּוא אֵינֹו ׁשָלֵם
לְֹלא ַהּיְהּודִ י ַהּׁשֵנ ִי.
ּתַכְלִית ַהּכַּוָנ ָה הִיא ׁשֶּתִ ְהיֶה ִהתְּכַּלְלּות ׁשֶל ׁשְנ ֵי ַה ַּמעֲלֹות"...
(הרבי מליובאוויטש ,רבי מנחם מענדל שניאורסון ,לקוטי שיחות חלק כג עמ' )56

כאשר אנו פוגשים יהודי ,עלינו להביט בו לעומק .כל כך עמוק ,עד שנוכל לראות לא רק
את הפנימיות שלו ,אלא גם את החיצוניות שלו במבט עמוק .בפנימיות שלו נגלה את
שורש הנשמה  -המקום בו שנינו מהווים דבר אחד .ובחיצוניות שלו נגלה את המעלה
המיוחדת שיש לו באישיותו הפרטית.

כאבו של הבבא סאלי
"יהודי קשה יום נכנס פעם אחת לרבי ישראל אבוחצירא ,ה"בבא סאלי" זצוק"ל,
לתנות בפניו את צערו ולזכות בברכתו ועידודו .הוא נשתהה בחדרו שעה
ארוכה ,ומבעד לדלת יכלו היושבים בחדר הסמוך לשמוע היאך הוא מספר
לצדיק את כל ייסוריו ומכאוביו .לבסוף ,בירכו ה"בבא סאלי" ועודדו עד שיצא
שמח ופניו מאירות מתוך אמונה שיוושע בע"ה.
משרתו של ה"בבא סאלי" נכנס תיכף לאחר יציאתו ,למסור לו את עניינו של
המבקש להיכנס אחריו .משנכנס ,ראה את ה"בבא סאלי" כשראשו בין כפות ידיו
והוא גועה בבכייה .משהבחין הצדיק בכניסתו של המשרת ,הגביה את ראשו
ואמר לו" :לעיתים כה כואב אני את כאב הזולת ,עד שאני מתפלל שייחתכו שתי
ידי ויהיו כפרה למען יירפא יהודי מייסוריו!"
(מתוך הספר "בבא סאלי" עמ' )181

מי שאוהב יהודי רק בגלל הפנימיות שלו ,מפספס משהו חשוב .אם מסתכלים על
פנימיות בלבד ,עלולים לאבד את הקשר למציאות ,ולחוש שבתכל'ס ,אין לאותו יהודי
ערך מיוחד "אני מאוד אוהב את נשמתו אבל לא כל כך בא לי להיות חבר שלו" .מצד
שני ,אם הקשר מבוסס רק על כך שאני מעריך את המעלות החיצוניות שלו ,אז איבדתי
את המימד הנצחי והאמיתי של הנשמה.
אהבת ישראל שלימה נובעת משילוב נכון של שתי רמות ההסתכלות הללו.
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בסידור בעל התניא ובסידורים רבים נכתב:

 .2הפתח לעבודת ה'
"ׁשּוב ַמעֲׂשֶה ּבְנָכ ְִרי ֶאחָד ׁשֶּבָא לִפְנ ֵי ׁשַּמַאיָ ,אמַר לֹוּ :גַּיְֵרנ ִי עַל ְמנ ָת ׁשֶּתְלַּמְדֵ נ ִי
ּכ ָל הַּתֹוָרה ּכֻּלָּה ּכְׁשֶ ֲאנ ִי עֹומֵד עַל ֶרג ֶל ַאחַתּ .דְ חָפו ּבַ ֲאמַת ַהּבִנְיָן ׁשֶּבְיָדֹוּ .בָא
חבְָרְך ֹלא ּתַעֲבֵיד [מה ששנוא עליך ,אל תעשה
לִפְנ ֵי ִהּלֵלּ ,גַּיְֵריּהָ .אמַר לֹוּ :דַ עֲלְָך ָסנ ֵי לְ ַ
לחברך]  -זֹו הִיא ּכ ָל הַּתֹוָרה ּכֻּלָּה ,וְאִידָ ְך ּ -פֵרּוׁשָּה הּוא ,ז ִיל ּג ְמֹור [והשאר  -פירוש
הוא ,לך תלמד].
(תלמוד בבלי ,מסכת שבת דף לא ע"א)

הסיפור המפורסם הזה ,מעורר את אותה שאלה בכל פעם מחדש .מה חושב הלל
הזקן? וכי זו באמת כל התורה? את דברי רבי עקיבא ,שאמר שאהבת ישראל היא "כלל
גדול בתורה" ,ניתן להבין ,כי באמת היא כוללת את כל המצוות שבין אדם לחברו .אבל
מכאן ועד לומר שהיא כל התורה?!
רבי שניאור זלמן מלאדי עונה על כך:

"וְז ֶהּו ׁשֶ ָאמַר ִהּלֵל ַהּזָקֵן עַל קִּיּום ִמצְוָה זֹו "ז ֶהּו ּכ ָל הַּתֹוָרה ּכֻּלָּה ,וְאִידָ ְך ּפֵרּוׁשָא
הּוא כּו'"ּ .כִי יְסֹוד וְׁשֶֹרש ּכָל הַּתֹוָרה הּוא לְ ַהגְּבִי ַּה ּולְ ַהעֲלֹות ַהּנֶפֶׁש עַל הַּגּוף
ַמעְלָה ַמעְלָה ,עַד עִּקָָרא וְׁשְָרׁשָא ּדְ כ ָל עָלְמִין [עד עיקר ושורש כל העולמות]"...
(רבי שניאור זלמן מליאדי ,ספר התניא ,ליקוטי אמרים פרק ל"ב)

כל התורה ,כל עבודת ה' ,זה להתחבר ולהידבק בקב"ה .וכדי שנוכל להתחבר עם
הקב"ה עלינו להתרומם מעל עצמנו .להתעלות מעל האופק הצר של עניני העולם הזה
והגוף ,ולהתקרב לקדושה .אין מצווה שמרוממת אותנו מעל עצמנו ,יותר ממצות אהבת
ישראל .לאהוב יהודי אחר זה להתעלות מעל השוני החיצוני והגוף המבדיל ,ולהתרכז
בנשמה .לזה כיוון הלל הזקן כשאמר "זו היא כל התורה כולה" ,כי הדרך לקיום כל
התורה מתחילה בנקודה של אהבת ישראל.

(ספר 'היום יום' ב' תמוז)

יכולים היינו לשער כי בתור הכנה לתפילה נכון להכריז על עקרי אמונה ,או על קבלת
מצוות אהבת ה' ,יראת ה' או מצוות "ובו תדבק"  -מצוות המבטאות את העמידה האישית
שלי מול ה' ,וכך להתכונן לתפילה .אך תורת החסידות מלמדת אותנו כי ההוכחה
למוכנות שלנו לתפילה  -להתאחדות עם ה' ולהגברת הנשמה על הגוף ,היא מצות
אהבת ישראל.
ויש כאן ענין מהותי נוסף :לא להיות לבד .כשאדם מחובר לכלל ישראל ,התפילה שלו
חורגת מדרגתו האישית ,והיא מתקבלת יותר בקלות.
משום כך התפילה מנוסחת בלשון רבים ,והצורה הנכונה להתפלל היא בבית הכנסת
ובמניין .כל אחד מאתנו מתפלל ומבקש חכמה ,בריאות ופרנסה לא רק בשביל עצמו,
אפילו וידוי על חטא אישי ,בלחש  -כאשר רק ה' שומע  -נאמר בלשון רבים.

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

(רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין' ,מאור ושמש' ,במדבר רמזי שבועות)

מצוות אהבת ישראל ,במובנה האמיתית ,מחוללת מהפכה בנפש האדם .במקום להיות
מרוכז בגאוותו ,מצווה האדם להתרכז באחרים ,ולהעניק להם את עצמו באהבה
ובשמחה .רק כאשר האדם פונה לזולתו ויוצא מעצמו ,הוא יכול גם לפנות אל ה' באמת
ולעבוד אותו .חסידים אמרו שאם אדם רוצה למדוד האם הוא השתנה והתקרב יותר
לה' ,עליו לבחון עד כמה השתפרה אהבת ישראל שלו .המבט על הזולת מלמד יותר
מכל את המקום הנפשי שבו אדם נתון .אהבת ישראל היא הציר עליו נעה עבודת ה'
והיא המדד שלה.

התורה איננה רק מידע חיצוני שעלינו ללמוד ולהפנים ,אלא היא מחוברת לפנימיות
הנשמה שלנו .כפי שהנשמות שלנו חיות ,גם התורה היא דבר חי ,וככל שהנשמות שלנו
מחוברות יותר זו לזו ,כך גם התורה תיעשה שלימה יותר ,ונוכל באמת לקבל אותה
ולהתחבר אליה.

אהבת ישראל • א קרפ?בוהאל המל • 

(רבי שניאור זלמן מליאדי)   

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

"ּבְמַה ּנִתְיַחֲדָ ה ִמצְוַת "וְ ָא ַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך" יֹותֵר ִמּׁשְאַר ַה ִּמצְוֹותׁ ,שֶהִיא ּכְלָל
ּג ָדֹול ּבַּתֹוָרה? ָאכ ֵן ַמׁשְמָעּות הַּדְ בִָרים ׁשֶהִיא ּכְלָל ּג ָדֹול לְ ַהּג ִיע ּבְ ֶא ְמצָעּותֹו לְכ ָל
הַּתֹוָרה ּכֻּלָּה .וְהּוא עַל ּפִי ַמ ֲאמַר הבעש"ט ַהּקָדֹוׁש עַל ַהּפָסּוק " ָאנֹכִי עֹמֵד ּבֵין
ּטבַע ָהאָדָ ם ׁשֶּיֵׁש ּבֹו ֱאנֹכִּיּות וְיֵׁשּות ,וְ ָה ֱאנֹכ ִּיּות עֹומֶדֶ ת ּבֵין ה'
ה' ּובֵינ ֵיכ ֶם"ׁ .שֶ ֶ
ּובֵינ ֵיכ ֶםׁ ,שֶהִיא ְמחִיצָה ַה ַּמפְ ֶסקֶת ּבֵין יְהּודִ י לַה' יִתְּבַָרְך .וְנ ִ ְמצָא ּכ ִי הַּדֶ ֶרך לְ ַהּג ִיעַ
לְכ ָל הַּתֹוָרה הִיא עַל יְדֵ י ּבִּטּול ָה ֱאנֹכ ִּיּות הָעֹומֶדֶ ת ּבֵין ה' ּובֵינ ֵיכ ֶם .וְיֵׁש ּבָז ֶה ּכַּמָה
טּפֵס וְעֹולֶה
מַדְ ֵרגֹות זֹו לְ ַמעְלָה מִּזֹוּ ,תְ ִחּלָתֹו ּבִ"וְ ָא ַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך"ּ ,ו ִממֶּנּו ְמ ַ
עַד ׁשֶ ַּמּג ִיעַ לִ"וְ ָא ַהבְּתָ אֵת ה' אֱֹלקֶיָך ּבְכ ָל לְבָבְָך ּובְכ ָל נַפְׁשְָך ּובְכ ָל ְמאֹדֶ ָך"ׁ ,שֶהִיא
ַהּמַדְ ֵרג ָה ַהּג ְבֹוהָה ִמּכֻּלָםּ .וכ ְ ַמ ֲאמַר צַּדִ יקִים ׁשֶ ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל הִיא ְסגֻּלָה לְ ַא ֲהבַת
ה'"...

משום כך ,בנקודות רבות וחשובות במסגרת עבודת ה' אנו יכולים לפגוש את הדגש על
האהבה לזולת .נתבונן בכמה מהם:

"כל ישראל ערבים זה לזה".
למילה "ערבים" יש שלושה
פירושים :תערובתַ ,ע ְרבוּת  
ומתיקות .אצל כל יהודי ,צריך
להיות היהודי השני מתוק; כל
יהודי צריך להיות מעורב עם
אחרים; וכל יהודי הוא ערב
ליהודי שני ,ועליו לחוש גם
את אחריות הכלל.

גם הלימוד והקשר לתורה תלוי מאוד בחיבור לזולת .למרות שלכאורה לימוד התורה
הוא עניין אינטליגנטי שקשור ליכולות שכליות ,גם הוא עומד על הקרבה והפתיחות
הנפשית של הלומד לסביבתו .הבסיס לקבלת התורה היה מצב האחדות ששרר בעם
ישראל ,כפירוש הידוע על הפסוק "ויחן שם ישראל נגד ההר" (הר סיני) " -כאיש אחד
בלב אחד" (שמות יט,ב ורש"י שם).

ּכ ִי ָהעִּקָר ׁשֶ ַהּכֹל ּתָלּוי ּבו  -הּוא ׁשֶּיִ ְהיֶה ַא ֲהבָה וְ ַא ְחוָה ּבְתֹוְך ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵלּ ,וכ ְ ַמ ֲאמַר
ַחז ַ"ל (שבת לא,א) ׁשֶּבְ ִמצְוַת 'וְ ָא ַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך' (ויקרא יט ,יח) ּתָלּוי ּכ ָל הַּתֹוָרה ּכֻּלָה.
ׁשֶּבִזְמָן ׁשֶּיֵׁש ׁשָלֹום ּבְיִׂשְָראֵל ַ -הּׁשְכ ִינ ָה ׁשְרּויָה ּבֵינ ֵיהֶםִ ,מּפְנ ֵי ׁשֶּכְלָלּות נִׁשְמֹות
יִׂשְָראֵל הֵם ׁשִּׁשִים ִרּבֹוא ,וְהַּתֹוָרה הִיא ׁשִּׁשִים ִרּבֹוא אֹותִּיֹותׁ ,שֶּכ ָל ֶאחָד ִמּיִׂשְָראֵל
ׁשֶֹרש נִׁשְמָתֹו הּוא ּבְאֹות ַאחַת ֵמהַּתֹוָרה .וְז ֶה מְֻרּמָז ּבְתֵבַת יִׂשְָראֵל ּכ ִי הַּתֹוָרה
ְמ ַסּיֶמֶת ּבְתֵבַת 'יִׂשְָראֵל' נֹוטִָריקֹון [ראשי תיבות]' :יֵׁש ׁשִּׁשִים ִרּבֹוא אֹותִּיֹות לַּתֹוָרה'.
לָכ ֵן ּכְׁשֶּיֵׁש ׁשָלֹום ּבֵינ ֵיהֶם וְ ַא ֲהבָה וְ ַא ְחוָה וְֵרעּות  -הֵם עֲלּולִים [מסוגלים] לְ ַקּבֵל
הַּתֹוָרהׁ ,שֶעַל יְדֵ י ַה ִהתְ ַחּבְרּות ׁשֶּיֵׁש ּבֵינ ֵיהֶם  -נַעֲׂשֵית הַּתֹוָרה ׁשְלֵמָה ,וְכ ָל ֶאחָד
נָקֵל לֹו לְ ַקּׁשֵר עַצְמֹו לְׁשְָרׁשֹו ׁשֶּבַּתֹוָרה .וְלָכ ֵן אָז ּבִׁשְעַת ַמּתַן ּתֹוָרה ׁשֶחָנּו ׁשָם
ּבְלֵב ֶאחָד ּבְ ַא ֲהבָה וְ ַא ְחוָה ּכ ְמֹו ׁשֶּפֵֵרׁש ַרשִ"יִ ,מּפְנ ֵי ז ֶה ז ָכּו לְ ַקּבָלַת הַּתֹוָרה ּולְג ִּלּוי
ׁשְכ ִינ ָתֹו יִתְּבֵָרְך עֲלֵיהֶם ּפָנ ִים ּבְפָנ ִים"...

נקודה דומה עולה במקור הבא ,בדבריו של בעל ה"נתיבות שלום":
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"נ ָכֹון לֹומַר קֹדֶ ם ַהּתְ ִפּלָה "הֲֵרינ ִי ְמ ַקּבֵל ָעלַי ִמ ְצוַת ֲעׂשֵה ׁשֶל וְ ָא ַה ְבּתָ לְֵרעֲָך
ּכָמֹוָך"".
"זֹאת אֹומֶֶרת ֲאׁשֶר ִמ ְצוַת ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל הִיא ׁשַעַר ַהּכְנ ִיסָהֲ ,אׁשֶר ּדֶ ֶרְך ּבֹו יָכֹול
ָהאָדָ ם לָבֹוא לִ ְפנ ֵי ה' אֱֹלקִים לְ ִהתְ ַּפּלֵלִּ ,בז ְכּותָּה ּתְ ֻקּבַל ּתְפִּּלַת ַה ִּמתְ ַּפּלֵל".

את נקודת החיבור לכל ישראל אנו רואים באופן בולט בנוסח ה"לשם יחוד" ,שרבים
נוהגים לומר לפני מצוות שונות או בתפילה .שם מופיע כי איננו באים לקיים את המצוות
לבד ,אלא "בשם כל ישראל" .זאת אומרת שכל עבודת ה' עוברת דרך נתיב החיבור
לכלל ישראל ,ובכל מצווה שיהודי עושה ,הוא לא שוכח את ההקשר הרחב אליו הוא
שייך.

אהבת ישראל • א קרפ?בוהאל המל • 
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רבי אלימלך מליעז'נסק מבאר נקודה זו בספרו הקדוש "נועם אלימלך":

ּטעַם לְמַה ּׁשֶאָנּו אֹומְִרים קֹדֶ ם ּכ ָל עֲבֹודָ תֵנּו ּותְפִּלָתֵנּו "לְׁשֵם יִחּוד כו' ּבְׁשֵם
"ּכ ִי ַה ַ
ּכ ָל יִׂשְָראֵל" ,וְ ַהּכַּוָנ ָה הֱיֹות ׁשֶ"אֵין צַּדִ יק ּבָאֶָרץ ֲאׁשֶר יַעֲׂשֶה ּטֹוב וְֹלא יֶ ֱחטָא"
(קהלת ז ,כ) ,וְאִם ּכ ֵן ָהאֵיְך יָכֹול לַעֲׂשֹות אֵיז ֶה ּדְ בַר קְדֻ ּׁשָה ּבְאֵיבֵָרינּוּ ,כ ֵיוָן ׁשֶּנָעֲׂשָה
ּבָהֶם אֵיז ֶה עֲבֵָרה ָחלִילָה וְנִפְּג ַם אֹותֹו ָהאֵיבָר? וְאֵיְך יָכֹול לְ ַהׁשְרֹות עָלָיו קְדֻ ּׁשַת
ָהעֻבְּדָ א [המעשה] ַההִיא?
אְַך ׁשֶ ַהּתִּקּון לָז ֶה הּוא ּבְמַה ּׁשֶּכֹולֵל עַצְמֹו עִם ּכְלָלּות יִׂשְָראֵלּ ,כ ִי יֵׁש עֹולָם
ַהּנִקְָרא 'ּכ ָל יִׂשְָראֵל' וְהָעֹולָם הַהּוא ׁשָלֵם ּבְלִי ׁשּום ּפְג ָםּ ,כ ִי ַהּכְלָלּות יִׂשְָראֵל הֵם
ַהּצַּדִ יקִים ּכ ְמֹו ׁשֶּנ ֶ ֱאמַר (ישעיה ס ,כא) "וְעַּמְֵך ּכֻּלָם צַּדִ יקִים" .וְאִם ּכ ֵן אַף ׁשֶ ַהּפְָרטִים
טאִים לִפְעָמִיםֲ ,אבָל ַהּכְלָלּות הֵם ּתָמִיד ַקּיָמִים ּבִקְדֻ ּשָתָם וְאֵין ׂשָטָן וְאֵין ּפֶג ַע
חֹו ְ
ַרע ּבָהֶם ...וְׁשָם אֵין ׁשְלִיטָה לַ ֵחטְא ּכְלָל ,וְ ָהא ַָָדם ְמ ַקּׁשֵר עַצְמֹו ׁשָם ּבַ ִהתְּכַּלְלּות
ַההִיא ,וְאָז אֹותֹו ָהאֵיבָר נ ִ ְקשָר ּבַּכְלָלּות וְנִתְקָן ּבִקְדֻ ּׁשָה עֶלְיֹונ ָה ,וְאָז יָכֹול לַעֲׂשות
ַה ִּמצְוָה אֹו ָהעֻבְּדָ א הַהּוא".
(רבי אלימלך מליעז'נסק" ,נועם אלימלך" פרשת דברים)

אם אני לבדי ,פגמיי האישיים בולטים ,אך בכללות עם ישראל אין פגם" .כולך יפה רעיתי
ומום אין בך" (שיר השירים ד,ז) .כללות עם ישראל תמיד יפה ומושלם .ולכן ,בבואנו
לקיים מצוות כדאי לנו למקם את עצמנו יחד עם כולם.

למעמיקים:

 .3מה שהאהוב אוהב -
הקשר של אהבת ה' ואהבת ישראל
כפי שלמדנו אהבת ישראל היא הבסיס ואבן הבוחן לקשר של יהודי לה' .במקורות
הבאים נעמיק בפן נוסף בעניין הקשר והתלות של אהבת ה' ואהבת ישראל .נפתח
בסיפור:
מצָעִי [האדמו"ר השני בשושלת חב"ד ,בנו
"ּפַעַם ָהיְתָה ִהתְוַעֲדּות ֲחסִידִ ית וְאַדְ מֹו"ר ָה ֶא ְ
של רבי שניאור זלמן מליאדי] ָהיָה נֹוכ ֵ ַח ּבַ ִהתְוַעֲדּות ַההִיא ,וְדִ ּבְרּו ּבְעִנְיַן ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל.
ּבְתֹוך הַּדְ בִָרים לָקַח ַאחַד ַה ֲחסִידִ ים אֶת הַּכֹוס ּבְיָדֹו וְ ִהתְּבֵָרְך' :יְזַּכֵנ ִי השי"ת
ׁשֶּתִ ְהיֶה לִי ַא ֲהבַת ה' ֲא ִמּתִית'ּ ,כַעֲבֹור אֵיז ֶה זְמָן לָקַח כ"ק אַדְ מֹו"ר ָה ֶא ְמצָעִי אֶת
הַּכֹוס ּבְיָדֹו וְ ָאמַר' :יְזַּכֵנ ִי השי"ת ּבְ ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל ֲא ִמּתִית'ַ .ה ֲחסִידִ ים ׁשֶהָיּו ּבְאֹותֹו
ַמעֲמָד ִהתְוַּכ ְחּו ּבֵינ ֵיהֶם .אֵּלּו אֹומְִרים ּכ ִי ַמעֲלַת ַא ֲהבַת ַהּׁשֵם ּג ְבֹוהָה ּבְעֵין עֲרֹוְך
עַל ַמעֲלַת ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל ,וְאֵּלּו אֹומְִרים ּכ ִי ּג ְבֹוהָה ַמעֲלַת ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל ּג ַם עַל
ִמצְוַת ַא ֲהבַת ַהּׁשֵם .וְכַּמָה ׁשָבּועֹות הָיּו נ ְבֹוכ ִים ּבָז ֶה ,עַד ׁשֶ ֶה ְחלִיטּו לִׁשְאֹל מֵכ"ק
אַדְ מֹו"ר ַהּזָקֵן [רבי שניאור זלמן מליאדי].

דיון בכיתה :נסו לנהל בעצמכם את הויכוח של החסידים .מי מכם חושב שאהבת ה'
גדולה יותר ,ומדוע? ומי חושב שדווקא אהבת ישראל חשובה יותר?

כשסופרים יהלומים
הרבי מליובאוויטש זי"ע היה נוהג מדי יום ראשון לחלק דולרים כדי שכמה
שיותר יהודים יקיימו ויתעוררו למצוות הצדקה .אלפי אנשים היו עומדים בתור
מדי יום ראשון ,ומנצלים את שניות המפגש עם הרבי גם לבקשת ברכה או עצה.
וכך ,בגיל תשעים ויותר ,היה עומד הרבי למשך חמש שש ,ואפילו שמונה שעות,
מבלי שיתיישב לנוח אפילו פעם אחת!  
פעם אחת ,שאלה אשה מבוגרת את הרבי " :איך יכול הרבי לעמוד ברציפות כל
כך הרבה זמן? אני עומדת על רגליי קרוב לשעתיים ,ואני כמעט מתמוטטת"!
הרבי ענה לה" :אני סופר יהלומים .וכשסופרים יהלומים לא מתעייפים"...

ַאחֲֵרי ֲהכָנ ָה נ ְכֹונ ָה ּובַ ִהז ְדַ ּמְנּות הְָראּויָה ׁשָאֲלּו אֶת כ"ק אַדְ מֹו"ר ַהּזָקֵןַ :א ֲהבַת
ַהּׁשֵם וְ ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל הֵן ׁשְּתֵי ִמצְוֹות ,וְעִם הֱיֹותָן שְּתֵיהֶן ּבְעִנְיַן וְחּוׁש ָה ַא ֲהבָה,
ֲאבָל עִם ז ֶה הֲֵרי עִנְיָנ ָן ׁשֹונ ֶה ז ֶה ִמּז ֶה .וְׁשֹו ֲאלִים הֵם ,אֵיזֹו עֲבֹודָ ה הִיא נַעֲלֵית יֹותֵר
 אִם ַא ֲהבַת ַהּׁשֵם אֹו ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל?ּכ ַּנֹודָ עָ ,היָה כ"ק אַדְ מֹו"ר ַהּזָקֵן עֹונ ֶה ּבִ ְקצָָרה וְקֹול נ ִּגּון .וַּיַעַןַ :א ֲהבַת ַהּׁשֵם וְ ַא ֲהבַת
יִׂשְָראֵל שְּתֵיהֶן ּכ ְ ַאחַת חֲקּוקֹות ּבְנִׁשְמָתֹו ,רּוחֹו וְנַפְׁשֹו ׁשֶל ּכ ָל ֶאחָד ִמּיִׂשְָראֵל,
ּו ִמקְָרא ָמלֵא דִ ּבֵר ַהּכ ָתּוב " ָא ַהבְּתִי ֶאתְכ ֶם ָאמַר ה'" הֲֵרי ׁשֶּג ְדֹולָה ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל,
ׁשֶאֹוהֵב מַה ּׁשֶ ָה ָאַהּוב אֹוהֵב".
(אגרות הרבי הריי"צ ,חלק ג' עמ' תכ"ד)

האדמו"ר הזקן ענה לחסידים תשובה ,הכוללת בתוכה שתי נקודות חשובות .ראשית,
אהבת ה' ואהבת ישראל הם תכונות הטבועות בנשמתו של יהודי .כל יהודי קשור
בפנימיותו ליהודי אחר ,והקשר הזה כבר חי ופועם בתוכו .אך איזו מבין שתי תכונות אלו
גדולה ויקרה יותר?
על כך עונה האדמו"ר שאהבת ישראל גדולה כי "אוהב מה שהאהוב אוהב" .זאת
אומרת ,שאהבת ישראל נובעת מתוך אהבת ה' ,והיא יקרה יותר כי היא מצביעה על
גודל האהבה לה'.
אם אני אוהב מישהו ,אני אעריך ואכבד את מה שיקר בעיניו .ואם אני מאוד אוהב אותו,
אני גם אתחיל לחשוב קצת כמוהו ולהסתכל על העולם במבט דומה לשלו .אברהם
אבינו נקרא "אברהם אוהבי" (ישעיהו מא,ח) .הוא היה מלא באהבת ה' ועבד כל ימיו כדי
שאנשים אחרים יאהבו את ה' .ובגלל שהיה מלא באהבה לה' ,הייתה בו אהבה ודאגה
גדולה ,גם לכל הסובבים אותו.
יהודי הוא הדבר האהוב ביותר על הקב"ה ,עד כדי כך שהבעל שם טוב אמר פעם" :כל
יהודי יקר להקב"ה ,כמו בן יחיד שנולד להוריו לעת זקנותם ,ובמדה מרובה מזה!"
(ראה לקוטי שיחות ח"ג עמ'  .)982הבעש"ט השתמש במשל המחודד ביותר ,כדי שנבין עד כמה
גדולה אהבת ה' לכל יהודי ,ועד כמה גם אנחנו צריכים לאהוב באותה מידה כל יהודי.
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המקור הבא ימשיך לבאר לנו את הקשר והתלות שבין האהבה לה' לאהבת ישראל,
במבט נוסף:

אמר אדמו"ר ה'צמח צדק':
כאשר אדם מסייע ליהודי
בפרנסתו ,אפילו בכדי
להרוויח שבעים "קופיקעס"
(מטבע קטנה ברוסיא) בסחר
עגלים ,נפתחים בפניו כל
שערי ההיכלות העליונים.
*
הוסיף על כך הרבי מוהר"ש:
העיקר הוא לסייע בלבב
שלם וברגש ,שיהיה תענוג
בעשיית טובה ליהודי.
(היום יום)

"ְרצֹון ַהּצַדִ יק הּוא ּותְׁשּוקָתֹו ּתָמִיד ׁשֶּיְהֵא לְכ ָל ז ֶַרע יִׂשְָראֵל ׁשֶפַע ּבְָרכֹות וְכ ָל טּוב,
וְֹלא יְהֵא לְ ַהּכְנֶסֶת יִׂשְָראֵל הֵן ּבַּכְלָל הֵן ּבַּפְָרט ׁשּום אֵיז ֶה צַעַר וְ ֶחסְרֹון אֵיז ֶה ּדָ בָר
טעָמִים :אֵ .מ ֲחמַת ׁשֶהּוא ִמצְוַת עֲׂשֵה לֶ ֱאהֹב אֶת ּכ ָל ֶאחָד וְ ֶאחָד
טֹוב ח"וִ .מּכַּמָה ְ
ִמּיִׂשְָראֵל .וְעֹודׁ ,שֶ ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל נ ִ ְקׁשֶֶרת עִם ַא ֲהבַת ה' יִתְּבֵָרְך ּוׁשְנ ֵיהֶם הֵם ֶאחָד.
ּכ ִי מִי ׁשֶאֹוהֵב אֶת ה' יִתְּבֵָרְך ,אֹוהֵב ּג ַם ּכ ֵן אֶת יִׂשְָראֵל עַּמֹוּ ,כ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב ּבַּתֹוָרה
ַהּקְדֹוׁשָה" :וְ ָא ַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך" (ויקרא יט ,יח)" ,וְ ָא ַהבְּתָ אֵת ה' אֱֹלהֶיָך" (דברים ו ,ה).
וְ ַאנְׁשֵי ּכְנֶסֶת ַהּג ְדֹולָהָ ,סמְכּו אֶת ׁשְנ ֵי ָה ֲאהָבֹות ַהּנ ַ"ל ּבְרּוח קָדְ ׁשָם" :הַּבֹוחֵר ּבְעַּמו
יִׂשְָראֵל ּבְ ַא ֲהבָה"  -אהב"ה ּג ִי ַמטְִרּיָא ' ֶאחָד' ,וְתֵכ ֶף ַאחֲָריו "ׁשְמַע יִׂשְָראֵל כו' ה'
ֶאחָד"ׁ ,שֶהּוא ַאחְּדּות וְ ַא ֲהבַת ה' יִתְּבֵָרְך .וְ ַהּצַדִ יק ְמיַחֵד ּו ְמ ַקּׁשֵר ַהּׁשְנ ֵי ֲאהָבֹות
ַהּנ ַ"ל זֹו לָזוִ .מּפְנ ֵי ׁשֶּכ ָל ְמגַּמָתֹו וְ ֶחפְצֹו ּוְרצֹונֹו אֵינֹו ֶאּלָא לְׂשַ ֵּמ ַח הַּבֹוֵרא ּבָרּוְך הּוא
ּובָרּוְך ׁשְמֹו ,לַעֲׂשֹות נַחַת רּוח לְיֹוצְרֹו .וְ ַהּצַדִ יק יֹודֵ עַ ׁשֶּכִבְיָכֹול "ּבְכ ָל צָָרתָם לֹו
צָר" (ישעיהו סג ,ט) [וכביאור חז"ל  -שכל צרה של עם ישראל מצירה ומצערת גם את ה'] וְעַל יְדֵ י
ז ֶה ׁשֶ ַּמ ְמׁשִיְך ׁשֶפַע ּכ ָל טּוב לְכ ָל ז ֶַרע יִׂשְָראֵל ּופֹותֵ ַח עֹולָם ַהּׂשִ ְמחָה וְ ַהחֶדְ וָהּ ,בָא
ִמּז ֶה ּתַעֲנּוג ּג ָדֹול לַה' יִתְּבֵָרְךׁ ,שֶהּוא ׂשָׂש וְׂשָ ֵמ ַח עִם עֹולָמֹו וְעִם ּכ ָל ּבְרּואָיוּ .ובָז ֶה
נַעֲׂשֶה יִחּוד ַא ֲהבַת ה' יִתְּבֵָרְך עִם ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל".
(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
להקב"ה .בפי חסידים בדורות הראשונים היה שגור פתגם המבטא גם כן נקודה זו:
"אהוב יהודי וה' יאהב אותך; עשה טובה ליהודי וה' ייטיב עמך; קרב יהודי וה' יקרב
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.

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:
 .1מה ששנוא עליך  -אהבה לזולת בתבנית ובמידת האהבה לעצמי ,ואף מעבר
לכך.
 .2שכח מעצמך  -ההתמסרות ומסירות הנפש עבור הזולת.
 .3פשוט יפה  -מעלת היהודים הפשוטים והאהבה אליהם ,בדרכו של הבעש"ט.
 .4אפילו רשעים?  -האהבה ליהודים חוטאים והמידה המתאימה לכך.

אהבה לשונא שלך
יהודי ירושלמי קנאי שהיה נוהג לתלות כרוזי שטנה נגד הרב קוק זצ"ל בחוצות
העיר ,סר יום אחד לבית הרב קוק לבקש תרומה ,כיוון שנצרך היה .נענה לו
הרב בנפש חפצה .הרב ד"ר משה חיגר ,שהיה נוכח בחדר באותה שעה ,שאל
את הרב" :הכיצד? והרי יהודי זה יוצא חוצץ נגדך ומפרסם כרוזים בגנותך!".
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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 .1מה 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:
אם שומעים דבר לא טוב
על אחד מישראל ,גם באם
אין מכירים אותו  -צריך
להצטער צער רב ,כי כל אחד
מהמצבים בודאי אינו טוב:
אם אמת הדבר שמספרים
על פלוני ,הרי הוא לא טוב.
ואם הדבר אינם אמת ,הלא
המספר נמצא במצב לא
טוב!

"לְ ֶהעָָרתֹו אֹודֹות ַה ֲחׁשִיבּות ַה ְּמיֻחֶדֶ ת ׁשֶל מִּדַ ת ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵלׁ ,שֶהֲֵרי לְ ַהבְּדִ יל ּבֵין
יִׂשְָראֵל לָעַּמִיםּ ,ג ַם ֵאצֶל אֻּמֹות הָעֹולָם ָה ַאנְּגְלִי אֹוהֵב אֶת ָה ַאנְּגְלִים וכו'?
האם אתה מזדהה עם שאלתו של נמען המכתב? האם ניתן להשוות אהבתו של יהודי
ליהודי לאהבתו של אנגלי לאנגלי?

ַהחִּלּוק ,חִּלּוק עִּקִָרי ,מּובָן ׁשֶּלְׁשֹון ַהּכ ָתּוב "וְ ָא ַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך"ׁ ,שֶּכ ְמֹו ׁשֶ ַא ֲהבַת
ָהאָדָ ם לְעַצְמֹו אֵינ ָה ּתְלּויָה ּבָז ֶה ׁשֶרֹואֶה ַמעֲלֹות עַצְמֹו ּ -בַּׂשֵכ ֶל אֹו ּבַּמִּדֹות ׁשֶּבַּלֵב
אֹו ּבְ ַמ ֲחׁשָבָה דִּבּור ּו ַמעֲׂשֶה ,וְאַדְ ַרּבָה עַל ּכ ָל ּפְׁשָעִים ּתְכַּסֶה ַא ֲהבַת עַצְמֹו ּ -כ ֵן
ַהּצִּוּוי ּבְנֹוגֵעַ לְ ַא ֲהבַת ֵרעֵהּוׁ ,שֶּתִ ְהיֶה ּג ַם ּכ ֵן ַא ֲהבָה עַצְמִית ּבִלְּתִי ּתְלּויָה ּבְדָ בָר
ּובְ ַמעֲלָה וכו'".
(מכתב הרבי מליובאוויטש ,רבי מנחם מענדל שניאורסון ,אגרות קודש חלק כ"ג עמ' רמד)

(הבעל שם טוב)
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  5תכונות או מידות שליליות שלך ,ו 5-סיטואציות שבהן נהגת שלא
כשורה.
בחר  2דוגמאות מתוך הרשימה שנכונות גם כלפי אנשים שאתה מכיר.

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

ביחס שלנו אל עצמנו יש דבר הפוך על הפוך .מצד אחד אנחנו מכירים את עצמנו
הכי טוב שיכול להיות ,ולכן אנו יודעים את כל הפגמים והבעיות שיש בנו .ומהצד השני,
למרות כל החסרונות ,אנחנו אוהבים את עצמנו בלי גבול! מסתבר שהאהבה שלנו
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.
אומר ה'צמח צדק' :זהו הדבר ה"שנוא עליך" מכל ,ובדיוק אותו "אל תעשה לחברך".
לעולם אל תסתכל על חברך בעיניים זרות ,אל תתן לחסרונות שלו לתפוס מקום
בלבך ,הקפא את המידע הזה כאינפורמציה יבשה ,חסרת השלכות.

השתדל לענות בכנות :האם יש הבדל בין איך שאתה מסתכל על עצמך בסיטואציה,
לבין איך שאתה מסתכל על זולתך? מהו ההבדל ומהיכן הוא נובע?

לאור הסברו של ה'צמח צדק' ,נסה להסביר מדוע לא תרגם הלל את הפסוק "ואהבת
לרעך כמוך" למשפט "מה שאהוב עליך  -עשה לחברך"?

אם באותה נפילה היית רואה את חברך הטוב ,יחסך אליו הייתה דומה יותר ליחסך
לעצמך או לאדם זר? מדוע?

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"!

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

"ּ ...כ ְמֹו ׁשֶאֵין אָדָ ם רֹואֶה חֹוב לְעַצְמֹו ,אֵין ַהּפֵרּוׁש ׁשֶאֵינֹו יֹודֵ עַ ּכְלָל חֹובֹותָיו,
אַדְ ַרּבָה יּוכ ַל לְִראֹות ּולְ ָהבִין הֵיטֵב עַמְקּות ּפְחִיתּותֹו יֹותֵר מְֵר ִאּיַת זּולָתֹו עָלָיו.
ׁשֶהֲֵרי זּולָתֹו אֵינֹו רֹואֶה ֶאּלָא לָעֵינַיִם ,וְהּוא יְִראֶה לַּלֵבָבֶ .אּלָא ַהּכַּוָנ ָה ׁשֶאֵין
הַחֹוב ּתֹופֵס מָקֹום ֶאצְלֹו ּכְלָל לְ ִהתְּפַעֵל ִמּז ֶהּ ,וכְאִּלּו אֵינֹו רֹואֶה אֹותֹו ּכְלָלּ .כ ִי
ִמּפְנ ֵי ָה ַא ֲהבָה ַהּג ְדֹולָה ֲאׁשֶר הּוא אֹוהֵב ְמאֹד אֶת עַצְמֹו ,עַל ּכ ָל ּפְׁשָעָיו ׁשֶּיֹודֵ ע
ּבְדַ עְּתֹו ּתְכַּסֶה ָה ַא ֲהבָה ּבִבְחִינ ַת ַמּקִיףׁ ,שֶֹּלא יֻ ְמׁשְַך מִן ַהּיְדִ יעָה לִידֵ י ִהתְּפַעֲלּות
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ּבַּמִּדֹות [שהידיעה לא תשפיע על הרגשות] ,וְלָכ ֵן אֵין ּתֹופְסִים מָקֹום ּכְלָל לְ ִהתְּפַעֵל ִמּז ֶה.
וְז ֶהּו ׁשֶאֵינֹו רֹואֶה חֹוב לְעַצְמֹוׁ ,שֶּנִׁשְקָע וְנִתְּבַּטֵל ּבְ ָה ַא ֲהבָה ַרּבָה ַה ְּמכַּסָה עַל ּכ ָל
ַהּפְׁשָעִים ּבִבְחִינ ַת ַמּקִיף.
וְכ ַ ֲאׁשֶר יְִראֶה זּולָתֹו עַל הַחֹוב ׁשֶּלֹו וְיָבִין אֹותֹו ,יְִרּג ַז ְמאֹד ,אַף עַל ּפִי ׁשֶּיֹודֵ עַ
ּבְעַצְמֹו ׁשֶ ֱאמֶת הּוא .וְ ַהיְנּו ,לְפִי ׁשֶעִּקָר ֻרג ְזֹו אֵינֹו עַל עֶצֶם ַהּפְחִיתּותׁ ,שֶ ֲחבֵרֹו
מְדַ ּמֶה ׁשֶַקֶרׁ ,שֶהֲֵרי יֹודֵ עַ ׁשֶ ֱאמֶת הּואַ .רק עַל ׁשֶּיְדִ יעַת ֲחבֵרֹו אֶת ּפְחִיתּותו הּוא
ּבִבְחִינ ַת יֵׁש וְ ִהתְּפַעֲלּות [דבר ממשי ומורגש] ,מַה ּׁשֶאֵין ּכ ֵן ּכְׁשֶהּוא יֹודֵ עַ ָ -ה ַא ֲהבָה
ְמכַּסָה .וְיְִרּג ַׁש [יתרגז] עַל ֲחבֵרֹו עַל ַה ִהתְּג ַּלּות ׁשֶּגִּלָה ֲחבֵרֹו הַחֹוב ׁשֶּלֹו ,מִּתֹוְך ֶה ְסּתֵר
וְכ ִּסּוי ָה ַא ֲהבָה ׁשֶ ָהיְתַָה ְמכַּסָה עָלָיו וְֹלא ָהיָה נ ְִראֶה ּכְלָל ,וְעַּתָה ֵאצֶל ֲחבֵרֹו נ ְִראֶה
לְיֵׁש ּודְ בַר מָה.
חבְָרְך לָא ּתַעֲבֵיד" (= אַל ּתַעֲׂשֶה
וְז ֶהּו "מַה ּדְ ָסנ ֵי לְָך" (= מַה ּׁשֶּׂשָנּוא עָלֶיָך) ּג ִּלּוי ז ֶה" ,לְ ַ
לַ ֲחבְֶרָך) ׁשֶֹּלא ּתְִראֶה חֹובֹותָיו ּופְׁשָעָיו ,הֵן ּבְמִילֵי ּדְ עָלְמָא [ענייני הָעֹולָם] ּבִדְ בִָרים ׁשֶּבֵין
אָדָ ם לַ ֲחבֵרֹו ,וְהֵן ּבְמִילֵי ּדִ ׁשְ ַמּיָא [עניינים רוחניים] ,לְיֵׁש ּודְ בַר מָה ֶאּלָא יִ ְהיֶה ָה ַא ֲהבָה
ׁשֶּלְָך לֹו ּג ְדֹולָה ּכ ָל ּכ ְָך עַד ׁשֶּתְכַּסֶה עַל ַהּפְׁשָעִים וְֹלא ּתַּנ ִיח אֹותָם מִן ַהּיְדִ יעָה
לָבֹוא לְ ִהתְּפַעֲלּות ּבַּמִּדֹות"...
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טעֵר עַל יִּסּוֵרי זּולָתֹו יֹותֵר ִמּיִּסּוֵרי עַצְמֹו ר"ל
" ֲאׁשֶר ּבֶ ֱאמֶת צְִריכ ִים לְ ִהצְ ַ
לצלן = ה' ישמור]ּ .כ ִי עַל עַצְמֹו יָכֹול לִ ְמצֹא ֶחׁשְּבֹון ׁשֶ ַּמּג ִיעִים לֹו ַהּיִּסּוִרים ח"ו ִמּפְנ ֵי
ַמעֲׂשָיו הַֹּלא טֹובִיםּ ,וכ ְ ַמ ֲאמַר ַרּבֹותֵינּו ז"ל" :אִם רֹואֶה ׁשֶּיִּסּוִרים ּבָאִים עָלָיו
יְפַׁשְּפֵׁש ּבְ ַמעֲׂשָיו כו'" (ברכות ה ע"א)ּ .וכְׁשֶּיְפַׁשְּפֵׁש ּבֶ ֱאמֶת וַּדַ אי יִ ְמצָא אֹו יִתְלֶה
טעֵר עֲלֵיהֶם ,אַדְ ַרּבָה יְ ַקּבְלֵם ּבְ ַא ֲהבָה ׁשֶּז ֶה
ּבַעֲוֹון ּבִּטּול ּתֹוָרה כו'ּ ,ו ִמּמֵילָא ֹלא יִצְ ַ
ּתִּקּון לְנַפְׁשֹו.
ֲאבָל עַל זּולָתֹו אֵינֹו יָכֹול לַעֲׂשֹות ֶחׁשְּבֹונֹות ּכָאֵּלּוּ ,כ ִי צִָריְך לַ ֲחׁשֹב ׁשֶּבְוַּדַ אי הּוא
טֹוב ּבְכ ָל ּפְָרט .וְֹלא יָדּון ֵמעַצְמֹו עַל זּולָתֹוּ ,כ ִי ּבְוַּדַ אי הּוא יֹותֵר טֹוב ִמּמֶּנּו וְצִָריְך
[רחמנא

אהבת ישראל • ב קרפ!ךומכ • 

21

טעֵר ְמאֹד עַל צַָרת ֲחבֵרֹו
לָדּון אֶת ּכ ָל אָדָ ם לְכ ַף ז ְכּות כו'ּ .ו ִמּמֵילָא צִָריְך לְ ִהצְ ַ
וְיִּסּוָריו ר"ל ,וִיבַּקֵׁש ַר ֲחמִים עָלָיו( .וְאִם יֹודֵ עַ ּבֶ ֱאמֶת ֲאׁשֶר ֹלא טֹוב הּוא ,יְגַּלֶה
לְמּוסָר ָאז ְנֹו [יֹאמַר לֹו מּוסָר] ּבֵינֹו לְבֵין עַצְמֹו ,וְיֹוכ ִיחֹו עַל ַמעֲׂשָיו הַֹּלא טֹובִים.
ׁשֶעַל יְדֵ י ז ֶה "וְיָׁשֹב אֶל ה' וִיַר ֲחמֵהּו"" ,וְׁשָב חֲרֹון אַּפֹו ִמּמֶּנּו כו'")".
(רבי שלום דובער מליובאוויטש ,קונטרס 'החלצו' אות ט)

תחשוב על הזולת  -תעזור לעצמך !
ר' מרדכי דובין היה עסקן חסידי ,שעסק בחיזוק היהדות בימי המשטר
הקומוניסטי הנורא .כמו יהודים רבים ,אף הוא נשלח לכלא על פעילות זו,
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.
לאחר שפסעתי שעה ארוכה מאוד ,הייתי עייף וגם רעב .ובנוסף לכך ,בחוץ
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
ברחובותיה של קויבישוב כשאני מחפש בית עם סימן יהודי בפתחו  -מזוזה.
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?...
הייתי כל כך מותש ,מורעב ועייף ,עד שלא הייתי מסוגל לפצות פה ולומר
משהו לטובת עצמי .באותו רגע החלטתי בחצי ייאוש  -הרי בלאו הכי אין לי כוח
להמשיך לצעוד ,אשאר כאן ואשכב על הארץ ,ומה שיהיה יהיה .וכך עשיתי.
שכבתי על הארץ ,וכשהתחלתי להרגיש שכוחותי עוזבים אותי ,התחלתי לומר
וידוי מתוך הכרה שהנה בא הסוף ל"ע...
לפתע הבזיקה במוחי מחשבה :לגביך אתה ,ניחא  -זכותך לעשות כהבנתך,
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 שובושוב .לבסוף ניגש בעל הבית אל הדלת ,הרביתי להפציר ולהתחנן בפניו ,עד
שהסכים להכניס אותי לביתו ,וכך ניצלו חיי  -בזכות אהבת ישראל"...

 .2שכח מעצמך
עם ישראל ידע לאורך הדורות המון צדיקים ואנשי חסד שהיו ספוגים באהבת ישראל.
מרבי חנינא בן דוסא ועד ר' לוי יצחק מבארדיטשוב ,קמו בכל דור צדיקים שלימדו
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
שלם מתוך אהבה אינסופית .גם המנהיג הגדול ביותר של עם ישראל ,משה רבינו,
מלמד שיעור יסודי באהבת ישראל .הרועה הנאמן והאוהב ,גילה במעשיו וכתב זאת גם
בתורה ,עד היכן האהבה יכולה להגיע .עניין זה מתבאר בקטע הבא:

"לְ ַאחַר ׁשֶ ָחטְאּו יִׂשְָראֵל ּבָעֵג ֶלְ ,מבַּקֵׁש מֹׁשֶה מֵה' ׁשֶּיְכַּפֵר לָהֶם עַל עָוֹון חָמּור ז ֶה.
וְהּוא אַף מְדַ ּבֵר ּבְתֹקֶף" :וְעַּתָה אִם ּתִּׂשָא ַחּטָאתָם וְאִם ַאיִן ְמ ֵחנ ִי נ ָא ִמ ִּספְְרָך ֲאׁשֶר
ּכָתָבְּתָ" (שמות לב ,לב) .לְ ַמעַן יְהּודִ ים ,וַ ֲאפִּלּו לְ ַמעַן עֹוׂשֵי ָהעֵג ֶל ,מּוכ ָן ָהיָה מֹׁשֶה
ַרּבֵנּו לְוַּתֵר ֲאפִּלּו עַל ַה ַּמעֲלָה ַהּג ְבֹוהָה ּבְיֹותֵר ׁשֶּבֹו ( ַהּבָאָה לִידֵ י ּבִּטּוי ּבַ ֶּקׁשֶר ׁשֶּלֹו
עִם הּתֹוָרה)  -וִּתּור ׁשֶּיֵׁש ּבֹו יֹותֵר מִ"וְ ָא ַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך"ׁ( .שֶהֲֵרי ּכ ָל הַ'ּכ ָמֹוָך'
ׁשֶל מֹׁשֶה ,וְכ ָל ְמצִיאּותֹו הִיא הַּתֹוָרה).
ּבְ ִהתְנַהֲגּותֹו זֹו אַף ָרצָה מֹׁשֶה לָתֵת ּכֹ ַח לְכ ָל יְהּודִ יּ ,בְכ ָל זְמָן ּובְכ ָל מָקֹוםׁ ,שֶּיֵלְֵך
וְיִתְנַהֵג ּבְדַ ְרּכֹו .וְעַל ּכ ָל ֶאחָד וְ ֶאחָד ֵמ ִאּתָנּו לָדַ עַתׁ ,שֶאֵין ּדַ י ּבְכ ְָך ׁשֶּיֵׁש ַא ֲהבַת
יִׂשְָראֵלֶ .אּלָא יֵׁש ּג ַם צֶֹרך ּבִ" ְמסִירּות נֶפֶׁש"ׁ ,שֶּתִ ְהיֶה ּכְלַּפֵי ּכ ָל יְהּודִ י ,וְׁשֶּתִתְּבַּטֵא
ּבְ"אֹוהֵב אֶת ַהּבְִרּיֹות ּו ְמקְָרבָן לַּתֹוָרה".

בימי רבינו הזקן היה שגור
בפי החסידים הפתגם :פת
הלחם שיש לי הוא שלך
כשלי .והיו מקדימים תיבת
"שלך" ' -שלך כשלי'.
(היום יום)

(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.
את התשובות נצטרך להשיב לעצמנו מדי יום ,אך המודל שעלינו להידבק בו כמה
שיותר הוא המסירות והאהבה האינסופית של משה רבנו.
האם אתה מכיר אישית סיפור על מסירות  -נפש מתוך אהבת ישראל?

('סיפורים חסידיים' ,הרב אלפנביין ,עמ' )16
האם פעם "שכחת את עצמך" למען הזולת? מה גרם לכך?
האם יש מצבים שבהם לא תמסור את עצמך למען יהודי במצוקה?
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 .3פשוט יפה

זוהי מעלה נפלאה כשהקב"ה
מזכה ,ומתברכים בחוש
וטעם מיוחדים בעשיית טובה
ליהודי עד כדי-כך שהזולת
יקר בעיניו יותר מכפי שהוא
יקר בעיני עצמו.
(הרבי הרש"ב)

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
הבולטות של המשבר הייתה הניתוק והפער החברתי שנוצר בעולם היהודי .העולם
היהודי היה חצוי לשניים  -תלמידי החכמים בצד אחד ,ועמי הארץ בצד השני .הלמדנים
יצרו לעצמם מעמד מרומם ,שהרחיק אותם ואת תורתם מהיהודים הפשוטים .יהודים
רבים ,שנסיבות הזמן והחיים לא אפשרו להם להסתופף באוהלה של תורה ,הרגישו
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.
הבעש"ט ותלמידיו הסתובבו בעיירות ועודדו את אותם יהודים פשוטים .הם הסבירו
להם על כך שגם להם יש חלק בתורה ,שלמצוות ולברכות שלהם יש ערך מיוחד ,ועד
כמה כל יהודי באשר הוא ,יקר וחביב בעיני ה' .החסידים קראו לביטול הקרע בעם,
והתנגדו נחרצות להתנשאות הלמדנים על היהודים הפשוטים.
הבעש"ט הדגיש את אהבת וקירוב היהודים הפשוטים משני צדדים .ראשית ,מצד מצוות
אהבת ישראל שמתייחסת לכל יהודי ויהודי .יתר על כך ,הבעש"ט מצא בעמי הארץ
מעלות שאין בלמדנים ובתלמידי החכמים .הבעש"ט ראה יופי מיוחד ביהודי הפשוט,
ולימד זאת גם לתלמידיו.
בקטעים הבאים אותם נלמד ,נראה כיצד הוסברה אהבת היהודים הפשוטים בתורת
החסידות .נפתח במאמר ,המובא בשמו של הבעש"ט:

"ּתְפִּלִין ּדְ מָאֵרי עָלְמָא [של אדון העולם  ,של ה'] מַאי ּכְתִיב ּבְהּו? [מה כתוב בהם?] "ּומִי
כְעַמְָּך כְּיִשְָׂראֵל ּגֹוי ֶאחָד בָּאֶָרץ" (ברכות ו' ע"א).
יִׂשְָראֵל הֵן ַהּתְפִּלִין ׁשֶל הַקב"הּ .בַּתְפִּלִין מְצּויִים ּתְפִּלִין ׁשֶל יָד ּותְפִּלִין ׁשֶל ֹראׁש,
ׁשְנ ֵיהֶם ִ -מצְוָהּ ,ו ְמ ֻחּיָבִים ּבִבְָרכ ָה ּ -בְָרכ ָה ַאחַת אֹו ׁשְתַיִם ּכְהַּדֵ עֹות הַּׁשֹונֹות ׁשֶּבָז ֶה
 וַ ֲהנָחַת ּתְפִּלִין ׁשֶל יָד קֹודֶ מֶת לַ ֲהנָחַת ּתְפִּלִין ׁשֶל ֹראׁש.טבִין' -
ּכ ֵן הּוא ּג ַם לְגַּבֵי ּתְפִּלִין ּדְ מָאֵרי עָלְמָאּ :תְפִּלִין ׁשֶל יָד הֵם 'מָאֵרי עּובָדִ ין ָ
ֲאנָׁשִים ּפְׁשּוטִים ּו ְמ ַקּיְמֵי ִמצְוֹות ,הַּקֹודְ מִים לִתְפִּלִין ׁשֶל ֹראׁש ׁשֶהֵם 'מָאֵרי ֲהׂשָג ָה'
 לֹומְדִ ים וְיֹודְ עֵי ּתֹוָרה".(הוספות לכתר שם טוב ,אות צ"ב)

היהודים של הידיים ,שרק יודעים לעשות מצוות בידיים מבלי להבין את משמעותם
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
יהודי ה'תפילין של יד' .בשל כך ,אומר הבעש"ט ,גם אנחנו צריכים לייקר ולאהוב את
היהודים הפשוטים.

ּטבַע הּוא ּג ָדֹול ּבְ ָאּמָנּותֹו .וְכ ֵן הּוא ּבְאִיׁש ּפָׁשּוט ּובְבֶן
ׁשֶּצִיּורֹו ַמתְאִים יֹותֵר אֶל ַה ֶ
ּתֹוָרהּ .בֶן ּתֹוָרה ּכִׂשְדֵ ה ּבֵית ַהּׁשְלָחִין ,וְיָכֹול לִהְיֹות ׁשֶ ַהּיְבּול ִמ ֶּמּנ ָה הּוא טֹוב יֹותֵר
טּבִיעַ הקב"הׁ ,שֶהּוא ָה ֱאמֶת ,הּוא ּבְׁשָדֶ ה ֲאׁשֶר
ּטבַע ׁשֶ ִה ְ
ִמּׁשָדֶ ה ְרג ִילָהֲ .אבָל הֲדַ ר ַה ֶ
לִ ְמטַר ַהשָֹּׁ ַמיִם ּתִׁשְּתֶה ַמיִם יֹותֵר ִמּבֵית ַהּׁשְלָחִין".
(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?

סוף פסוק
רבי נפתלי מרופשיץ סיפר לחסידיו ,שכאשר היה ילד פעוט והחל ללמוד
לקרוא ,הסביר לו המלמד שאם מופיעות בסידור התפילה שתי אותיות י'
הצמודות זו לזו ,הכוונה היא לשמו של הקב"ה .פעם אחת הגיע בקריאתו לסוף
פסוק וראה שם נקודותיים ,והן נדמו לו כשתי אותיות י' ,והוא קרא את שם ה'.
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)

מה היא אותה מעלה ייחודית שיש ליהודים הפשוטים? הבעל שם טוב מבאר זאת
במשל נפלא במקור הבא:

"אִיׁש ַהּפָׁשּוט הּוא ּכְׂשָדֶ ה ז ְרּועָה ֲאׁשֶר לִ ְמטַר ַהשָֹּׁ ַמיִם ּתִׁשְּתֶה ַמיִם וְתִּתֵן אֶת
יְבּולָּה .וְ ַהּתַלְמִיד ָחכ ָם הּוא ּכִׂשְדֵ ה ּבֵית ַהּׁשְלָחִיןֲ ,אׁשֶר ּבְעָלֶי ָה ַמׁשְקֶה אֹותָּה ּולְפִיו
ּתִּתֵן אֶת יְבּולָּה.
ּוכ ְמֹו ַה ְּמצַּיֵרׁ ,שֶהּוא ָאּמָן נִפְלָא ּבְצִּיּורִ ,הּנ ֵה ּכ ָל ָאּמָנּותֹו הּוא ּכְׁשֶ ְּמצַּיֵר אֶת ַהּׁשָדֶ ה
טּבִיעַ הַקב"ה ּבָּה .וְכ ָל ָאּמָן
ּטבַע ׁשֶ ִה ְ
ּותְבּו ָאתָּה ּכ ַ ֲאׁשֶר הֵם ּבֶ ֱאמֶתּ ,כְפִי הֲדַ ר ַה ֶ
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 .4אפילו רשעים?
" ֵאצֶל ַה ַּמּג ִיד ִממֶעז ְִריטְׁש הָיּו ִמׁשְמָרֹות ׁשֶל ּתַלְמִידִ ים ׁשֶּשִּמְׁשּוהּוּ .פַעַם ּבַ ִּמׁשְמָָרה
ׁשֶּלִי ְ -מ ַסּפֵר ר' ֱאלִי ֶמלֶך ִמלִיעז ַ'נְסְק  -קְָר ָאנ ִי ַרּבִי ַה ַּמּג ִיד וְ ָאמַרׁ :שֹומֵע ַאּתָה
' ֵמיְילְֶך' ,מַה ׁשֶאֹומְִרים ּבִ ְמתִיבְתָא ּדְ ָרקִיעַ [בישיבה ׁשֶל מעלה]? ׁשֶ ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל
ּפֵרּוׁשָּה :לֶ ֱאהֹב ָרׁשָע ּג ָמּור ּכְצַּדִ יק ּג ָמּור!"
(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!
הקביעה הכל כך נחרצת הזו ,מעוררת תמיהה וטעונה הסבר .וכי אין יהודים רעים?
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.

"ּומַה ׁשֶּכ ָתּוב ּבַּגְמָָרא (פסחים קיג ע"ב) ׁשֶּמִי ׁשֶרֹואֶה ּבַ ֲחבֵרֹו ׁשֶ ָחטָא ִמצְוָה לִׂשְנֹאתֹו,
וְג ַם לֹומַר לְַרּבֹו ׁשֶּיִׂשְנָאֵהּוַ .היְנּו ּבַ ֲחבֵרֹו ּבְתֹוָרה ּו ִמצְוֹותּ ,וכְבָר ִקּיֵם ּבֹו ִמצְוַת
"הֹוכ ֵ ַח ּתֹוכ ִי ַח אֶת עֲמִיתֶָך" " -עִם ׁשֶ ִאּתְָך ּבְתֹוָרה ּובְ ִמצְוֹות" ,וְאַף עַל ּפִי כ ֵן ֹלא
ׁשָב ֵמ ֶחטְאֹוּ ,כ ְמֹו ׁשֶּכ ָתּוב ּבְ ֵספֶר חֲֵרדִ ים.
ֲאבָל מִי ׁשֶאֵינֹו ֲחבֵרֹו וְאֵינֹו ְמקָֹרב ֶאצְלֹוִ ,הּנ ֵה עַל ז ֶה ָאמַר ִהּלֵל ַהּזָקֵןֱ " :הוֵי
מִתַּלְמִידָ יו שֶׁל ַאהֲֹרן ,אֹוהֵב שָׁלֹום וכו' אֹוהֵב אֶת הַבְִּרּיֹות ּו ְמקְָרבָן לַּתֹוָרה" .לֹומַר
ׁשֶאַף הְָרחֹוקִים מִּתֹוַרת ה' וַעֲבֹודָ תֹו ,וְלָכ ֵן נ ִ ְקַרָאִים ּבְׁשֵם 'ּבְִרּיֹות' ּבְעָלְמָא [סתם],
צִָריְך לְ ָמׁשְכ ָן ּבְ ֶחבְלֵי עֲבֹותֹות ַא ֲהבָה וְכֻּלֵי הַאי [וכל זה] וְאּולַי יּוכ ַל לְקְָרבָן לַּתֹוָרה
וַעֲבֹודַ ת ה' .וְהֵן ֹלא [וגם אם לא]ֹ ,לא ִהפְסִיד ׂשְכ ַר ִמצְוַת ַא ֲהבַת ֵרעִים.
וְג ַם ַה ְּמקָֹרבִים ֵאלָיו וְהֹוכ ִיחָם וְֹלא ׁשָבּו ֵמעֲוֹונֹותֵיהֶםׁ ,שֶ ִּמצְוָה לִׂשְנֹאתָםִ ,מצְוָה
לְ ָא ֳהבָם ּג ַם ּכ ֵןּ ,וׁשְּתֵיהֶן הֵן ֱאמֶתׂ .שִנְאָה ִמּצַד הַָרע ׁשֶּבָהֶם ,וְ ַא ֲהבָה ִמּצַד ּבְחִינ ַת
הַּטֹוב ַהּג ָנּוז ׁשֶּבָהֶםׁ ,שֶהּוא נ ִיצֹוץ אֱֹלקּות ׁשֶּבְתֹוכ ָם ַה ְּמ ַחּיֶה נַפְׁשָם ָהאֱֹלקִית .וְג ַם
לְעֹוֵרר ַר ֲחמִים ּבְלִּבֹו עָלֶי ַהָּ ,כ ִי הִיא ּבִבְחִינ ַת ּג ָלּות ּבְתֹוְך הַָרע ִמ ִּסטְָרא ַאחֲָרא
ּטלֶת ַהּׂשִנְאָה,
[מהצד האחר ,שאינו צד הקדושה] הַּגֹובֵר עָלֶי ָה ּבְָרׁשָעִים .וְהַָר ֲחמָנּות ְמבַ ֶ
ּומְעֹוֶרֶרת ָה ַא ֲהבָה...
הּׁשָלֹום "ּתַכְלִית ׂשִנְאָה ׂשְנ ֵאתִים וְגו'" (תהילים קלט,
[וְֹלא ָאמַר ּדָ וִד ַה ֶּמלְֶך עָלָיו ַ
כב) ֶאּלָא עַל ַהּמִינ ִים וְ ָה ַאּפִיקֹוְרסִיםׁ ,שֶאֵין לָהֶם ֵחלֶק ּבֵאֹ-להֵי יִׂשְָראֵלּ ,כ ִדְ אִיתָא
ּבַּגְמָָרא ֵריׁש ּפֶֶרק ט"ז ּדְ ׁשַּבָת]":
(רבי שניאור זלמן מליאדי ,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".
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ואפילו אחד שמסוגל לקבל תוכחה " -חבירו בתורה ומצוות" ,אבל מסרב לתקן את
דרכיו וממשיך לחטוא ,עדיין שייכת כלפיו אהבה .אפילו כלפי אנשים כאלו" ,שמצוה
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?

מי ייתן ויכולתי לאהוב את
הצדיק הגדול שבישראל,
כשם שה' יתברך אוהב את
הרשע הגדול שבישראל.

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

(ר' שלמה מקרלין)

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:

"ׂשִנְאַת הִָרׁשְעָהּ ,כְׁשֶהִיא עֲ ֻמּקָה ּוג ְדֹולָה ,צְִריכ ָה לָבֹוא ּבִתְחִילַת ּבְִרּיָתָּה יַחַד עִם
ׂשִנְאַת הְָרׁשָעִיםַ .רק ַאחַר ּכ ְָך הִיא ִמתְ ַמּתֶקֶת עַל יְדֵ י ּכֹ ַח הַּדַ עַת ּו ִמתְּבֶָרֶרת ,עַד
ׁשֶהִיא עֹומֶדֶ ת עַל נִקְיֹונ ָּה ָה ֲאצִילִיׁ ,שֶאֵין ּכ ִי אִם ׂשִנְאַת הִָרׁשְעָה לְבַּדָ ּה .וְהַּנֹוׂשְאִים
ּטאִים" וְֹלא
ׁשֶּלָּהׁ ,שָהֵם הְָרׁשָעִים ּבְעַצְמָםִ ,מתְ ַמּלְאִים עֲלֵיהֶם ַר ֲחמִים ,וְ"יִּתַּמּו ַח ָ
טאִים [ראה ברכות י ע"א]ֲ .אבָל אִם ִמּתְחִילַת ּבְִרּיָתָּה ּתָבֹוא ּבְצּוָרתָּה ָהאִידֵ ָאלִית,
חֹו ְ
לְכַּוֵן אֶת מַהּותָּה ַרק עַל ַהּׂשִנְאָה ׁשֶל הִָרׁשְעָה ַה ֻּמפְׁשֶטֶת ,לְעֹולָם ֹלא תֵצֵא אֶל
טׁשְטֵׁש
ַהּפֹעַל ּבְכֹחָּה ֲאפִּלו ּבְתֹור ׂשִנְאַת הִָרׁשְעָהּ ,כ ִי ֶחסְרֹון ַהּׂשִנְאָה אֶל הְָרׁשָעִים יְ ַ
אֶת ַהּׂשִנְאָה ׁשֶל הִָרׁשְעָה עַצְמָּה ,וְאָז ּכ ָל אֹוצַר הַּטֹוב מּונ ָח הּוא ּבְ ַסּכָנ ָה ּג ְדֹולָה.
וְז ֶה ָהיָה מְקֹום ַה ִּמכ ְׁשֹול ׁשֶל נְפִילִים ַרּבִיםׁ ,שֶּנָפְלּו ִמּפְנ ֵי ׁשֶ ִהׁשְּתַּמְׁשּו ּבִתְחִילַת
ֲהוָיָתָּה ׁשֶל ׂשִנְאַת הִָרׁשְעָה ּבַּמִּדָ ה ָה ֲאצִילִית ,וְ ֶהעְּדֵ ר ׂשִנְאַת הְָרׁשָעִים נִתְ ַהּפְכ ָה
ַאחַר ּכ ְָך לְ ַא ֲהבָתָםּ ,ומִּתֹוְך ַא ֲהבַת הְָרׁשָעִים נָפְלּו הֵם עַצְמָם ּבְ ַא ֲהבַת הִָרׁשְעָה
עַצְמָה .עַל ּכ ֵן ֻמכ ְַרחַת הִיא ַה ַּמ ְחׁשָבָה הִָראׁשֹונ ָה לִהְיֹות ּבִתְכּונ ַת מִּדַ ת הַּדִ ין ,וְ ַאחַר
מִּדַ ת הַָר ֲחמִים ּבָאָהּ ,ו ַמ ְמּתֶקֶת 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?
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להשלמת התמונה צריך לציין לסוג נוסף של רשעים  -אותם "מינים ואפיקורסים"
שהזכיר בעל התניא בסוף דבריו .על רשעים אלו אמר דוד המלך "תכלית שנאה
שנאתים" ,כי לכאורה "אין להם חלק באלוקי ישראל" ואין מה לאהוב בהם .אבל גם
לגביהם שייכת מידה של קירוב ואהבה ,כפי שנראה במקור הבא:

" ֲאפִּלו ַהּמִינ ִים וְ ָה ַאּפִיקֹוְרסִים ׁשֶעֲלֵיהֶם ָאמַר ּדָ וִד ַה ֶּמלְֶך "ּתַכְלִית ׂשִנְאָה ׂשְנ ֵאתִים",
טאִים,
ּטאִים" וְֹלא חֹו ְ
ּג ַם אֹותָם צִָריְך לְקֵָרבּ ,כ ִי :אּ .ג ַם עֲלֵיהֶם נ ֶ ֱאמַר "יִּתַּמּו ַח ָ
ּטאִים
ּובְמֵילָא צִָריְך לְקְָרבָם ּולְ ִהׁשְּתַּדֵ ל לְ ַה ֲחז ִיָרם לַּמּוטָבּ ,בִכ ְדֵ י ׁשֶּיִ ְהיֶה יִּתַּמּו ַח ָ
טאִים .ב( .נֹוסָף עַל ׁשֶּבְדֹורֹותֵינּו ֵאּלֶה ַהּכְפִיָרה עַל ּפִי רֹוב הִיא ַרק ִמּצַד
וְֹלא חֹו ְ
ֶהעְּדֵ ר ַהּיְדִ יעָה הֲֵרי) עִּקָר ָהאֱמּונ ָה הִיא ּבַּלֵב וְאֵין אָדָ ם יֹודֵ עַ מַה ּבְלִּבֹו ׁשֶל ֲחבֵרֹו.
וְג ַם ּכ ַ ֲאׁשֶר מְדַ ּבֵר וְעֹוׂשֶה עִנְיְנ ֵי ּכְפִיָרה (ּובֵית ּדִ ין ׁשֶל ַמּטָה ַמעֲנ ִיׁשִים עַל ז ֶה ּכ ִי
' ָהאָדָ ם יְִראֶה לָעֵינַיִם')ֶ ,אפְׁשָר ׁשֶּבְלִּבֹו ַמ ֲאמִין הּוא וַהֲֵרי צִָריְך לָדּון ּכ ָל אָדָ ם לְכ ַף
ז ְכּות.
ּטעַם ז ֶה ָהיְתָה ַהנ ְ ָהג ַת אַדְ מֹו"ר מוהריי"ץ [רבי יוסף יצחק מליובאוויטש]
ִמ ַ
לְקֵָרב אֶת ּכ ָל יִׂשְָראֵלּ ,ג ַם אֶת אֵּלּו ׁשֶ ָאמְרּו עֲלֵיהֶם "מֹוִרידִ ין וְֹלא ַמעֲלִין" [שלפי
ההלכה מותר לפגוע בהם]ּ .וכְשֶּׁשְאָלּוהּו ,הֲֵרי ּדִ ינ ָם "מֹוִרידִ ין וְאֵין ַמעֲלִין" וְאֵיְך
ְמקְָרבָם? עָנ ָה" :אְַרּבָעָה ֲחלָקִים ּבְׁשֻלְחָן עָרּוְך' .חֹׁשֶן ִמׁשְּפָט' הּוא ֵחלֶק הְָרבִיעִי.
ּבְ ֵחלֶק ז ֶה עַצְמֹו אְַרּבָע מֵאֹות וְעֶׂשְִרים וְכַּמָה סִי ָמנ ִיםּ .פְָרטֵי הַּדִ ינ ִים ׁשֶל "מֹוִרידִ ין
וְֹלא ַמעֲלִין" הֵם ּבַּסִי ָמנ ִים ָה ַאחֲרֹונ ִיםּ .כְׁשֶּיִלְמְדּו וִי ַקּיְמו ּכ ָל ּדִ ינ ֵי ַהּׁשֻלְחָן עָרּוך
ִמּתְחִילַת 'אַֹרח ַחּיִים' עַד לְסִי ָמנ ִים אֵּלּו ,אָז יִּפָסְקּו ּדִ ינ ִים אֵּלו".
(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
מאבד תקווה מאף יהודי ,יכול לגלות גם בליבם ניצוץ של אמונה ,ולכן עלינו לקרב
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.

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.
למרות שהאהבה היא רגש ודבר שבא מבפנים ,היא איננה תמיד דבר 'טבעי'.
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.
בפרק זה נלמד על כיווני חשיבה ונקודות מבט ,שמכוונות את הרגשות שלנו
לאהבה .הפרק מחולק לחמישה חלקים:
 .1שימו לב אל הנשמה  -הבסיס לאהבה הוא ההתמקדות בנשמה
 .2קצת חיוביות  -הדגשת הטוב מעוררת אהבה
 .3לחשוב בגדול  -היכולת לקבל את השונה ממני
 .4חברי הוא ראי  -היחס לזולת הוא שיקוף מצבי האישי

תגביה עצמך בלי להפיל הזולת

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

בקטנותם של הרבי הרש"ב מליובאוויטש ואחיו הבכור ר' זלמן אהרון (הרז"א),
שיחקו האחים זה עם זה .תוך כדי משחק ,חפר הרז"א בור באדמה והכניס
לתוכו את אחיו הרש"ב .כששמע אביהם ,הרבי מהר"ש ,את קול בכיו של בנו
הרש"ב ,קרא לו ושאלו לפשר בכיו .ענה הרש"ב בבכי ,כי אחיו הגדול ממנו
בשנים הכניסו לבור .קרא הרבי מהר"ש לבנו הבכור ושאלו :מדוע זה הכנסת
את אחיך הקטן לבור?" ענה הרז"א ואמר" :כך נאה וכך יאה לו ,הרי אני יותר
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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 .1שימו לב אל הנשמה
אנחנו מורכבים מגוף ונשמה .הגוף שלנו מכונס בעצמו ,דואג לפני ואחרי הכל
לאינטרסים שלו" ,מה יוצא לי מזה"? אני זה אני ואתה זה אתה ,ומה פתאום שאוהב
אותך? מה נתת לי?
האהבה היא ההפך הגמור .להתמסר אל הזולת ,להעניק לו ולהיות פתוח אליו ,בלי
להרוויח .רק הנשמה שלנו מכירה מילים כאלה ,הנשמה היא בעלת תודעה אלוקית
שמסתכלת על העולם ועל אנשים בפנימיות.

טלָה ַא ֲהבָה; וְשֶאֵינ ָּה ּתְלּויָה בְדָ בָר,
"ּכ ָל ַא ֲהבָה שֶהִיא תְלּויָה בְדָ בָר ּ -בָטֵל דָ בָרּ ,בְ ֵ
טלָה לְעֹולָם .אֵיזֹו הִיא ַא ֲהבָה שֶהִיא תְלּויָה בְדָ בָר ,זֹו ַא ֲהבַת ַאמְנֹון וְתָמָר;
אֵינ ָּה בְּ ֵ
וְשֶאֵינ ָּה ּתְלּויָה בְדָ בָר ,זֹו ַא ֲהבַת דָ וִד וִיהֹונָתָן"
(אבות ה,טז)

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

הנשמה יודעת כי השוני בין יהודים באופי ,תרבות ,לבוש ,נורמות ,מעשים ודעות  -הוא
שוני חיצוני בלבד .מעבר לאנשים החיצוניים ניצבות נשמות יהודיות ,שאף פעם לא
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:

"וְ ִהּנ ֵה עַל יְדֵ י קִּיּום הַּדְ בִָרים ַהּנ ַ"ל [עֲלֵיהֶם דובר בפרקים הקודמים ׁשֶל ספר התניא]  -לִהְיֹות
ּגּופו נִבְז ֶה וְנ ִ ְמאָס ּבְעֵינ ָיו [הכוונה לתכונות הגופניות החומרניות]ַ ,רק ׂשִ ְמחָתֹו ּתִ ְהיֶה
ׂשִ ְמחַת ַהּנֶפֶׁש לְבַּדָ ה ,הֲֵרי זֹו ּדֶ ֶרְַך יְׁשָָרה וְ ַקּלָה לָבֹוא לִידֵ י קִּיּום ִמצְוַת "וְ ָא ַהבְּתָ
לְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך" לְכ ָל נֶפֶׁש ִמּיִׂשְָראֵל לְ ִמּג ָדֹול וְעָד ָקטָן.
ּכ ִי ֵמ ַאחַר ׁשֶּגּופֹו נ ִ ְמאָס ּו ְמתֹעָב ֶאצְלֹו ,וְ ַהּנֶפֶׁש וְהָרּו ַח מִי יֹודֵ עַ ּג ְדֻ ּלָתָן ּו ַמעֲלָתָן
ּבְׁשְָֹרׁשָן ּומְקֹוָרן ּבֵאלֹוקִים ַחּיִיםּ .בַׁשַּג ַם ׁשֶּכֻּלָן ַמתְאִימֹות [מחוברות] וְאָב ֶאחָד
לְכֻּלָנ ָה ,וְלָכ ֵן נִקְְראּו ּכ ָל יִׂשְָראֵל ַאחִים ַמּמָש ִמּצַד ׁשֶֹרש נַפְׁשַָם ּבַה' ֶאחָדַ ,רק
ׁשֶהַּגּופִים ְמ ֻחּלָקִים.
טפֵלָה ,אִי ֶאפְׁשָר לִהְיֹות ַא ֲהבָה וְ ַא ְחוָה ֲא ִמּתִית
וְלָכ ֵן הָעֹוׂשִים ּגּופָם עִּקָר וְנַפְׁשָם ְ
ּבֵינ ֵיהֶםֶ ,אּלָא ַהּתְלּויָה ּבַּדָ בָר לְבַּדָ ּה".
(רבי שניאור זלמן מליאדי ,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
של הגוף ,ברגע שההערכה העצמית שלי או הצלחתי האישית יעדיפו שאתרחק
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,
אז אוכל לקיים באמת את הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" .כי מי שממוקד בנשמה של
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.

מלאך או שד?
הרב הצדיק רבי מרדכי דב מהורנוסטיפולי ז"ל היה פעם חולה ,והרופאים
החליטו שיש צורך לצרוב מקום אחד בגבו בשיפור 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
את השיפוד הראשון בשני .הצדיק הרגיש היטב בכאב ,אבל מתוך סבלנותו
שתק שוב ,ולא הוציא אף אנחה מליבו .החליף הרופא שוב את השפוד השני
בשלישי .והצדיק מוסיף לקבל את יסוריו באהבה ,ואינו מוציא אף הגה מפיו.
נשתומם מאוד הרופא וקרא" :אינני יודע אם הוא מלאך או שד!" הרופא היה
רוסי ,ודיבר רוסית .פנה הצדיק ,שלא הבין כל כך רוסית ,אל הסובבים אותו,
בשאלה" :מה אמר הרופא?" מסרו לו את דבריו .אמר להם הצדיק" :תאמרו
לו ,שאם בא לפעמים יהודי עם פתק של בקשה ,ואי אפשר להושיעו ,אז כואב
הרבה יותר ,ומוכרחים גם כן לשתוק"...
('סיפורי חסידים  -תורה' ,הרב זווין ,מס' )284

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 אתהנשמה שלי במרכז ,אצליח יותר לאהוב את הסובבים אותי.
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 .2קצת חיוביות

מלימוד הזכות על עם
ישראל ,של רבי לוי יצחק
מבארדיטשוב ,בנה ה' יתברך
למעלה היכל חדש ' -היכל
הזכות'!
(רבי שניאור זלמן מליאדי)

רבי לוי יצחק מבארדיטשוב הוא אולי הצדיק המפורסם ביותר במידה של "לדון לכף
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
שחרית ,תוך כדי שהוא מורח זפת על גלגלי העגלה שלו .רבי לוי יצחק שראה זאת
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:

"ּדַ ע ּכ ִי צִָריך לָדּון אֶת ּכ ָל אָדָ ם לְכ ַף ז ְכּות .וַ ֲאפִיּלּו מִי ׁשֶהּוא ָרׁשָע ּג ָמּור ,צִָריך
לְ ַחּפֵׂש וְלִמְצא ּבֹו אֵיז ֶה ְמעַט טֹובׁ ,שֶּבְאֹותֹו ַה ְּמעַט אֵינֹו ָרׁשָע .וְעַל יְדֵ י ז ֶה ׁשֶּמֹוצֵא
ּבֹו ְמעַט טֹוב וְדָ ן אֹותֹו לְכ ַף ז ְכּות ,עַל יְדֵ י ז ֶה ַמעֲלֶה אֹותֹו ּבֶ ֱאמֶת לְכ ַף ז ְכּות וְיּוכ ַל
לַ ֲהׁשִיבֹו ּבִתְׁשּובָה.
וְז ֶה ּבְחִינ ַת "וְעֹוד ְמעַט וְאֵין ָרׁשָע וְ ִהתְּבֹונַנְּתָ עַל מְקֹומֹו וְאֵינֶּנּו"ַ .היְנּו ׁשֶ ַהּפָסּוק
ַמזְהִיר לָדּון אֶת ַהּכֹל לְכ ַף ז ְכּות .וְאַף עַל ּפִי ׁשֶ ַאּתָה רֹואֶה ׁשֶהּוא ָרׁשָע ּג ָמּור ,אַף
עַל ּפִי כ ֵן צִָריך ַאּתָה לְ ַחּפֵׂש ּולְבַּקֵׁש לִמְצא ּבֹו ְמעַט טֹובׁ ,שֶּׁשָם אֵינֹו ָרׁשָע .וְז ֶהּו
"וְעֹוד ְמעַט וְאֵין ָרׁשָע" (תהילים ל"ז ,י') ׁ -שֶּצִָריך ַאּתָה לְבַּקֵׁש ּבֹו עֹוד ְמעַט טֹוב
ׁשֶּיֵׁש ּבֹו עֲדַ יִןׁ ,שֶּׁשָם אֵינֹו ָרׁשָעּ .כ ִי אַף עַל ּפִי ׁשֶהּוא ָרׁשָע ,אֵיך ֶאפְׁשָר ׁשֶאֵין ּבֹו
ְמעַט טֹוב עֲדַ יִן? ּכ ִי אֵיך ֶאפְׁשָר ׁשֶּלא עָׂשָה אֵיז ֶה ִמצְוָה אֹו ּדָ בָר טֹוב ִמּיָמָיו? וְעַל
יְדֵ י ז ֶה ׁשֶ ַאּתָה מֹוצֵא ּבֹו עֹוד ְמעַט טֹוב ׁשֶּׁשָם אֵינֹו ָרׁשָע ,וְ ַאּתָה ּדָ ן אֹותֹו לְכ ַף
ז ְכּות ,עַל יְדֵ י ז ֶה ַאּתָה ַמעֲלֶה אֹותֹו ּבֶ ֱאמֶת ִמּכ ַף חֹובָה לְכ ַף ז ְכּות ,עַד ׁשֶּיָׁשּוב
ּבִתְׁשּובָה עַל יְדֵ י ז ֶה .וְז ֶהּו "וְעֹוד ְמעַט וְאֵין ָרׁשָע"  -עַל יְדֵ י ׁשֶּמֹוצֵא ּבְהָָרׁשָע
עֹוד ְמעַט טֹוב ׁשֶּׁשָם אֵינֹו ָרׁשָע ,עַל יְדֵ י ז ֶה "וְ ִהתְּבֹונַנְּתָ עַל מְקֹומֹו וְאֵינֶּנּו" ַ -היְנּו
ּכְׁשֶּתִתְּבֹונ ֵן וְתִ ְסּתַּכ ֵל עַל מְקֹומֹו ּומַדְ ֵרג ָתֹו ,וְאֵינֶּנּו ׁשָם עַל מְקֹומֹו הִָראׁשֹוןּ .כ ִי עַל
יְדֵ י ׁשֶּמֹוצְאִין ּבֹו עֹוד ְמעַט טֹוב ,אֵיז ֶה נְקֻּדָ ה טֹובָה ,וְדָ נ ִין אֹותֹו לְכ ַף ז ְכּות ,עַל יְדֵ י
ז ֶה מֹוצִיאִין אֹותֹו ּבֶ ֱאמֶת ִמּכ ַף חֹובָה לְכ ַף ז ְכּות".
(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

בפ ִנים במקום
אינו חפץ כלל בחטא .מתוך כך מדגיש בפנינו רבי נחמן להתמקד ְּ
בחיצוניות.
נקודת הטוב והזכות לעולם אינה נעלמת .כמו יהלום שקבור מתחת לערמות זבל ,אבל
לא מפסיק להיות יהלום יקר ונוצץ ,כך גם נקודת הטוב שיש בכל אחד לא נעלמת,
הטוב הוא טוב ואי אפשר למחוק אותו " -באותו המעט אינו רשע" .זיהוי היהלום הפנימי
הרשע  -טפל וחיוור.
מגלה את פרצופו האמיתי של ֶ
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אם היינו שואלים את היהודי המתפלל ומורח זפת מה משמח אותו  -התפילה או
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  21נקודות 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.

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.
יום אחד שאל אותו בנו" :אבא ,מדוע הנך נוהג להמתין לתלמידים בפתח
הדלת ומסכל 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".
השיבו אביו" :ואילו אני ,מתבונן בדברים אחרים .בילד זה שמכנסיו קרועות,
בחברו שנעליו מרופוטות ,בשלישי שכנראה רעב הוא ...והכיצד ילמד?"...
('איש צדיק היה' ,שמחה רז ,עמ' )210
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 .3לחשוב בגדול
בדרכנו אל האהבה ,חשוב לא לשכוח את הרמה הבסיסית והפשוטה עליה עומדת
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:
כמו שלא מפריע לאדם שפרצופו של החבר שונה משלו ,כך לא צריך להפריע לו
שדעתו שונה משלו .בשביל שדעתו של האחר באמת לא תפריע ,צריכים רוחב דעת.
עניין זה מתבאר במקור הבא:

"ּדְ ִהּנ ֵה ִסּבַת ַה ַאחְּדּות ּבָאָה ִמּבְחִינ ַת מֹוחִין ּדְ ג ַדְ לּות [הכרה של גדלות] ,וְ ִסּבַת ַה ַּמחֲֹלקֶת
ּבָאָה ִמּבְחִינ ַת מֹוחִין ּדְ ַקטְנּות [הכרה של קטנות]ּ .בִהְיֹות ּכ ִי ּבֶ ֱאמֶת ֹלא יִׁשְּתַּוּו לְעֹולָם
טבַע ּבְנ ֵי אָדָ ם ,וַ ֲאפִּלו ַאחִים וְאֹו ֲהבִים ֲא ִמּתִּיִים ֹלא יּוכ ְלּו לִ ְסּבֹל ז ֶה אֶת ז ֶה ִמּפְנ ֵי
ֶ
ּטבְעִּיּותּ .ומַה ּג ַם ּכ ַ ֲאׁשֶר ָה ַא ֲהבָה ּדֹו ֶחקֶת לִ ְסּבֹל ז ֶה אֶת ז ֶהִ ,הּנ ֵה ֹלא יִ ָּמלֵט
ׁשִּנּוי ַה ִ
מֵעֹולָם ּדִ בְֵרי ִריבֹות ׁשֶּיַ ְקנ ִיט ָה ֶאחָד אֶת ֲחבֵרֹו וְכ ַּדֹומֶה .וְאִם ּכ ֵן אֵיְך יִ ָּמצֵא עִנְיַן
ַהּׁשָלֹום וְ ַה ַאחְּדּות ּבָעֹולָם?
טבְעֹו אֹו
אְַך ָהעִנְיָן ּדְ יֵׁש ּכֹ ַח ּג ָדֹול ּבַּׂשֵכ ֶל ׁשֶּבָאָדָ ם ׁשֶּיִ ְסּבֹל ּכ ָל ַה ֲהפָכ ִים ַה ְּמנֻּג ָדִ ים לְ ִ
ּכְׁשֶּיַ ְקנ ִיטּוהּו וְכ ַּדֹומֶה ,וְהּוא ִמּפְנ ֵי הְַר ָחבַת הַּדַ עַת דַ וְקָאּ .כ ַ ֲאׁשֶר שִֹכ ְלֹו ָרחָבֹ ,לא
יִתְּפֹס מָקֹום לְיֵׁש ּודְ בַר מָה ׁשֶ ַּמ ְקנ ִיטִים אֹותֹו ,וְיּוכ ַל הַּדָ בָר ַה ְּמנֻּג ָד לְ ִהתְיַּׁשֵב ּבְמֹוחֹו
וְיִ ְסּבְלֶּנוּ .כ ִי ּבַּמָקֹום הָָרחָב יִׁשְּכ ְנּו ּבֹו ב' ֲהפָכ ִים ,וְאִם ּכ ֵן נ ִ ְמצָא ׁשֶ ַה ַּסבְלָנּות ּבָאָה
ֵמהְַר ָחבַת הַּדַ עַתּ ,ו ִמ ֶּמּנ ָה ִסּבַת ַה ַאחְּדּות וְ ַהּׁשָלֹום ...וְ ָא ְמנ ָם ִמ ִּסּבַת ַקטְנּות הַּדַ עַת
יִ ְהיֶה ַההִּפּוְךׁ ,שֶֹּלא יּוכ ַל לִ ְסּבֹל ּכְלָל הַּדָ בָר ַה ְּמנַּג ְדֹוּ ,ו ִמּכ ָל ׁשֶּכ ֵן ּכְׁשֶּיַ ְקנ ִיטֹו וְכ ַּדֹומֶה,
ּכ ְמֹו ַהּתִינֹוק וכו' .וְהּוא לְפִי ׁשֶ ִמּפְנ ֵי ַקטְנּות הַּדַ עַת ֹלא יִ ְסּבֹל ב' ֲהפָכ ִיםּ ,כ ִי הַּדָ בָר
ַה ְּמנֻּג ָד ּתֹופֵס מָקֹום ּבְמֹוחֹו .וְז ֶהּו ׁשֶ ִסּבַת ַה ַאחְּדּות ִמּבְחִינ ַת מֹוחִין ּדְ ג ַדְ לּות ,וְ ִסּבַת
ַה ַּמחֲֹלקֶת ִמּבְחִינ ַת מֹוחִין ּדְ ַקטְנּות.
וְ ִהּנ ֵה ּבְדֹורֹו ׁשֶל ָמׁשִיח ׁשֶּיְִרּבֶה הַּדַ עַתָ " ,מלְאָה ָהאֶָרץ ּדֵ עָה כו'" (ישעיהו יא,ט)ּ ,כ ָתּוב
"ֹלא יֵָרעּו וְֹלא יַׁשְחִיתּו"" ,אְַריֵה ּכַּבָקָר יֹאכ ַל ּתֶבֶן כו'" .וְיֵׁש לְ ָהבִין מַהּו ַהּׁשַּיָכּות
ׁשֶל הַּדַ עַת אֶל ּבִּטּול ַה ַּמּז ִיקִין .אְַך עַל ּפִי ַהּנ ַ"ל מּובָן הּואִ .מּפְנ ֵי מֹוחִין ּדְ ַקטְנּות
ּבָאָה ַה ְּקפֵדָ ה וְ ַהּכַעַס עַד ׁשֶּיַהֲֹרג זּולָתֹוֲ ,אבָל עַל יְדֵ י הְַר ָחבַת הַּדַ עַת יִׁשְּכֹן ּבֹו ב'
ֲהפָכ ִים ּכ ְ ֶאחָד "וְג ָר זְאֵב עִם ּכֶבֶׂש וְאְַריֵה ּכַּבָקָר כו'".
(מאמרי אדמו"ר הזקן עניינים 'אחדות' עמ' צה)

מודעות של 'גדלות' או של 'קטנות' אינה שאלה של גיל ,אלא של תפיסה :האם אני
מצומצם בד' אמותיי ,או שיש בי מקום רחב יותר .לאדם בעל דעת רחבה יש מקום
להכיל בתוכו צדדים ותחושות שונות בו-זמנית .הוא יכול לשמוע רעיונות מנוגדים
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.
כדי לאהוב צריך להרחיב את הלב .לצאת מצרות החשיבה ,להרחיב את עצמי
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.
את רוחב הדעת עלינו ליישם גם ביחסי אנוש פשוטים ,וגם ביחס בין בתי המדרש
החולקים בהשקפות עולם.
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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'?

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
מנסכיז את פני האורחים וברך את כל הבאים לקבל את ברכתו ,ראה בין
האורחים גביר אחד ,שבא להתייעץ עם הצדיק מנסכיז בדבר איזה מסחר
ולקבל את ברכתו .הצדיק קיבל אותו בסבר פנים יפות ,כדרכו בקודש לקבל
את כל אדם בחביבות ,כי עבודתו הגדולה הייתה באהבת ישראל.
ויהי כאשר הביט רבי אורי בפני הגביר ,ראה בו אותות עבירה גסה וחמורה,
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.
כשהלך הגביר מאת הצדיק מנסכיז ,מיהר הצדיק לחפש את האורח שגרש
מעל פניו ,ומצא אותו בבית המדרש .ניגש אליו ואמר לו" :גם אני ,אחי ,ידעתי
את אשר ידעת .אולם היודע אתה למה שלחך רבך הקדוש מקרלין לכאן?
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,
יעשה בלי ספק תשובה שלימה ,ויהיה גדול מצדיק גמור ,כדין בעלי תשובה,
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 זווין ,מס' )283
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כשהיה רבי יוסף יצחק בן
 4שאל את אביו רבי שלום
דובער מליובאוויטש :בשביל
מה ברא הקב"ה את האדם
בשתי עיניים :וענה לו אביו:
על ממתקים וצעצועים צריך
להסתכל בעין השמאלית,
ועל יהודי ובסידור  -בעין
הימנית ,בעין יפה.

 .4חברי הוא ראי

 .5לא חבל?!

למה אני 'מתפוצץ' מהתנהגות מסוימת ,והחבר שלי בכלל לא רואה את זה? למה
אני מגחך כשאני רואה איך אפשר לשגע מישהו בכמה מילים ,מילים שאותי כלל לא
'מדגדגות'?

לא כדאי לדבר הרבה עליה ,על השנאה .היא לא שווה את זה .היא פגעה בנו מספיק,
ולצערנו היא עדיין ממשיכה להחליש וללכלך אותנו .אך כדי לצעוד באופן נכון אל
האהבה ,כדאי שנלמד כמה דברים על השנאה.

מתוך אלפי משפטים ומעשים שאנחנו קולטים מן הסביבה כל יום ,נחרטים בלבנו רק
אלו ש'נוגעים' בנו .ומה נוגע? מה שמצוי בקרבנו .אם אתה לומד נהיגה ,אתה רגיש
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.

בדרך כלל אנחנו מכנים את השנאה ליהודי אחר כ'שנאת חינם' .לכאורה ,הרבה אנשים
יכולים לנמק היטב את סיבות השנאה שלהם ,ולגרום אפילו לאדם אחר להשתכנע
בצדקתה .אז למה אנחנו קוראים לשנאה הזו 'שנאת חינם'? הרי יש לה סיבה!

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

"ּ ...כ ִי ַהּבַעַל ׁשֵם טֹוב ,נִׁשְמָתֹו ּבְגִנְז ֵי מְרֹומִיםָ ,אמַר ׁשֶ ַהּצַּדִ יק ַהּג ָמּור ׁשֶאֵין ַרע
ּבְקְִרּבֹו אֵין רֹואֶה ׁשּום ַרע עַל ׁשּום אָדָ ם .אְַך מִי ׁשֶרֹואֶה ַרע ּבַ ֲחבֵרֹו ָהעִנְיָן הּוא ּכ ְמֹו
טּנָפִים רֹואֶה ּג ַם ּכ ֵן ּבַּמְַראָה ּכ ְָך ,וְאִם ּפָנ ָיו נ ְ ִקּיִים
ׁשֶ ִּמ ְסּתַּכ ֵל ּבַּמְַראָה ,אִם ּפָנ ָיו ְמ ֻ
אֵינֹו רֹואֶה ּבַּמְַראָה ׁשּום ּדֹפִיּ .כ ְמֹו ׁשֶהּוא ּכ ְָך רֹואֶה"...
(רבי מנחם נחום מצ'רנוביל' ,מאור עיניים' פרשת חוקת ד"ה 'זאת התורה')

המראה.
ַ
כמו במראה ,אתה משתקף דרך זולתך ,וכשזה לא נראה יפה  -אתה כועס על
לפעמים אתה יכול לתפוס את עצמך 'על חם' כשאתה רותח על מישהו ,כאשר איפשהו
בפנים אתה יודע שלא הוא העניין...

המקור הבא יענה לנו על שאלה זו:

"וְז ֶהּו ַהּנִקְָרא 'ׂשִנְאַת ִחּנ ָם'ׁ ,שֶהּוא ׂשֹונ ֵא אֹותֹו ִחּנ ָם עַל ֹלא ּדָ בָר .וְלִפְעָמִים יֵׁש
טעָנ ַָה לָּמָה הּוא ׂשֹונ ֵא אֹותֹוֲ .אבָל
ּבָז ֶה ּג ַם ּכ ֵן אֵיז ֶה ּפְָרטִיםּ ,דְ ַהיְנּו ׁשֶּיֵׁש לֹו אֵיז ֶה ְ
טּיִים הֵם ִסּבַת ַהּׂשִנְאָהַ .רק ׁשֶ ָּמצָא
ּטעָמִים ַהּפְָר ִ
ז ֶהּו ׁשֶּבָא ַאחַר ּכ ָך ,וְ ַהיְנּו ׁשֶֹּלא ַה ְ
לֹו ּתֹו ֲאנ ָה וַעֲלִילָה לְ ַהצְּדִ יק אֶת עַצְמֹו לִפְנ ֵי זּולָתֹו לְבַדֲ ,אבָל אֵינ ָה ֲא ִמּתִיתּ .כ ִי
הּיֵׁשּות [הגאווה]
אִם ַהּׂשִנְאָה הּוא ִמּצַד ׁשֶֹּלא יָכֹול לִ ְסּבֹל אֶת הַּזּולָת ,וְ ַה ִּסּבָה הּוא ַ
ׁשֶּלֹוׁ ,שֶהּוֹא חָׁשּוב ּבְעֵינ ֵי עַצְמֹוּ .ובִכְלַל עִנְיַן ַהּיֵׁשּות וְהְַרּגָׁשַת עַצְמֹוׁ ,שֶּמְַרּג ִיׁש
אֶת עַצְמֹו ְמאֹד ּבְכ ָל ּפְָרט ּופְָרט ׁשֶּלֹו ,וְלָכ ֵן אֵינֹו יָכֹול לִ ְסּבֹל אֶת הַּזּולָתׁ .שֶ ִּמּפְנ ֵי
ַהּיֵׁשּות ׁשֶּלֹו אֵינֹו נֹותֵן מָקֹום לזּולָתֹוׁ .שֶהַּזּולָת ּבְ ֶהכ ְֵר ַח ְמ ַמעֵט ְמצִיאּותֹו וְלָכ ֵן
אֵינֹו יָכֹול לִ ְסּבֹל אֹותֹו"...
(רבי שלום דובער מליובאוויטש ,קונטרס 'החלצו' אות ד)

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.

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 ָאוֶן מחשבותיו" (ישעיהו נה,ז) .על האדם לעזוב
לא רק את דרכו הרעה ,אלא גם את "א ֹון מחשבותיו"" .א ֹון" 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.

" ְמ ֻקּבָל ּבְׁשֵם הַבעש"ט ּדְ כ ָל הַּפֹוסֵק אֵיז ֶה ּדָ בָר עַל ֲחבֵרֹו הֵן לְטֹוב וְהֵן לְַרע  -הּוא
ּפֹוסֵק עַל עַצְמֹוּ .כ ְגֹון ,הָאֹומֵר עֲבּור ַמעֲׂשֶה הַּטֹוב אֹו ּדִּבּור הַּטֹוב ׁשֶעָׂשָה אֹו ּדִ ּבֵר
זּולָתֹו ַמּג ִיעַ לֹו ׁשֶּיַעַז ְֵרהּו השי"ת ּבְהַּדָ רּוׁש לֹו ,אֹו אֹומֵר ּבְעַד הַֹּלא טֹוב ׁשֶעָׂשָה אֹו
ּדִ ּבֵר ֲחבֵרֹו ַמּג ִיעַ לֹו ּכ ְָך וְכ ְָךִ ,הּנ ֵה ּבְכ ָל ּדְ בָָריו ֵאּלֶה הּוא ּפֹוסֵק עַל עַצְמֹוּ ,בֵין לְַרע
טעֵר ּומְעֹוֵרר עָלָיו ַר ֲחמִים
ּובֵין לְטֹוב ,וְ ַה ַּמצְּדִ יק ּדִ ין ׁשָ ַמיִם עַל זּולָתֹו וְאֵינֹו ִמצְ ַ
ִהּנ ֵה ּבְדִּבּורֹו ז ֶה ְמ ַקטְֵרג עַל עַצְמֹו ׁשֶ ְּמעַּיְנ ִים ּבְ ַמעֲׂשָיו ּובְדִּבּוָריו ,וְ ַה ִּמׁשְּתַּתֵף ּבְצַעֲרֹו
ׁשֶל ֲחבֵרֹו ּומְעֹוֵרר עָלָיו ַר ֲחמִים ּבָא עַל ׂשְכ ָרֹו".

בעייתו של אותו חסיד ,היא אותה "ישות והרגשת עצמו" עליה מדבר הרבי הרש"ב.
לפעמים אדם אחר מפריע לנו ואפילו שנוא עלינו ,לא בגלל סיבה אמיתית ,אלא רק
בגלל שהוא אחר ,וה'אחר' מפריע ל'אני' .מתחת לפני השטח יש 'מלחמת קיום' .כל
אחד רוצה להבטיח את המקום ואת החשיבות שלו  -בעיני עצמו או בעיני הסביבה.
כל הסיבות וההסברים ,למה האיש הזה מפריע לנו ומה בדיוק הבעיות שלו ,אינן אלא
תירוצים .בסופו של דבר ,כמעט תמיד ,יש בנו הרגשה נסתרת שהאיש הזה פולש
למקומנו ,ולכן אנחנו דוחים אותו.

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

(הוספות לכתר שם טוב ,אות קמ"ו)

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

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.
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"איזהו גיבור שבגיבורים?...
מי שעושה שונא אוהבו".
(אבות דרבי נתן ,פרק כ"ג)

"ּכְׁשֶּׂשֹונ ֵא לְ ֶאחָד ִמּיִׂשְָראֵל ּבְלִּבֹו ,הֲֵרי הּוא ַמפְִריד ִמּנַפְׁשֹו אֹותֹו ֵחלֶק ׁשֶל זּולָתֹו
ַהּכ ָלּול ּבו ,וְדֹוחֵהּו ֵמעָלָיו ּבְׂשִנְאָה זֹו ׁשֶּׂשֹונ ְאֹוּ ,ו ְמ ַסּלֵק ְרצֹונֹו ִמּמֶּנּוּ .ו ִמּמֵילָא ,יֵׁש
ּפְג ָם וְ ִחּסָרֹון ּבְנַפְׁשֹוׁ ,שֶּנ ֶ ְחסַר ּבֹו ַה ֵחלֶק ַהּנ ַ"ל וְנַעֲׂשָה ּבַעַל מּוםּ .כ ִי ּבֶ ֱאמֶת ּכ ָל
אֵיבָר ּפְָרטִי ּכ ָלּול ִמּתְַריַ"ג ,וְ ַהיְנּו ֵמ ִהתְּכַּלְלּות זּולָתֹו ּבֹו ,וְעַל יְדֵ י ַהּׂשִנְאָה הּוא
ַמפְִריד ִמּמֶּנּו אֹותֹו ֵחלֶק ַהּפְָרטִי ,וְאָז אֵינֹו יָכֹול לַעֲלֹות לְָרצֹון לִפְנ ֵי ה'ּ .וכ ְדִ כְתִיב:
" ֲאׁשֶר יִ ְהיֶה בֹו מּום ֹלא יִקְַרב לְ ַהקְִריב" (ויקרא כ"א י"ז).
(האדמו"ר ה'צמח צדק' ,רבי מנחם מענדל מליובאוויטש ,דרך מצוותיך מצוות אהבת ישראל)

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

פרק ד

מעשים של אהבה

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 מבארדיטשוב 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 באב הוא יום צום ואסור לאכול ולשתות בו"" ,יודע אני שתשעה באב
תענית 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".
נשא רבי לוי יצחק עיניו למרום ,וקרא" :רבונו של עולם ,ראה עד כמה מידת
האמת של יהודי מגעת .נוח לו ליהודי להשים עצמו רשע ,ובלבד שלא להוציא
שקר מפיו"!

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
כרגש מופשט ,חסר השלכות .אהבה אמיתית מצמיחה גם מעשים של אהבה,
ואם לא  -יש לחשוד בה ,שמא איננה אמיתית או חזקה דיה.

פרק זה מתמקד בצד המעשי של אהבת ישראל .בפרק זה נלמד על שלושה
תחומים:
 .1בשביל זה יש חברים  -כוחה של חברות בעבודת ה'
 .2פשוט לעזור  -משמעות מעשי החסד והצדקה
 .3צדקה לנשמה  -החובה להיטיב עם הזולת ברוחניות
לחלק האחרון יש תוספת עיון "למעמיקים" ,עומק נוסף בנושא הנלמד.

('שרי המאה' כרך ג' עמ' )219
***
הצדיק רבי זושא מאניפולי היה כידוע עני מרוד .פעם אחת הצטברו בידיו
עשרה רובלים ,וכדי לשמור עליהם מפני הגנבים ,הניחם בתוך החומש בפרשת
יתרו אצל "לא תגנוב" .הדבר נודע לגנב פיקח אחד ושלח ידו ולקח מהם
חמישה רובלים ,ואת החמישה הנותרים הניח בפרשת קדושים אצל "ואהבת
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
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 .1בשביל זה יש חברים!
לאהבה יש המון כוח .בכוחה של האהבה מתקיים העולם  -מוקמות משפחות ,גדלים
אנשים ,מתפתחים מוסדות ומפעלים ,נכתבים ספרים ומושרים שירים  -והכול מהמנוע
של האהבה .כל אחד מאיתנו זקוק לאהבה ולתחושת חום וקירבה ,כדי לחיות .אם נרגיש
שאין מי שאוהב אותנו ואכפת לו מאיתנו ,נתמלא בבדידות וניפול לעצבות.
כוחה של האהבה בא לידי ביטוי בחברות .חבר טוב הוא מקור לשמחה ,לכוח ולהצלחה,
כפי שאמרו חז"ל" :איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם? רבי יהושע אומר :חבר טוב"
(אבות ב,י) .החבר הטוב הוא העצה של רבי יהושע לחיים טובים .זה נכון בחיים בכלל,
וזה גם נכון בחיי עבודת ה' .מי שרוצה להתקדם בעבודת ה' ולעבוד את ה' באמת ,זקוק
לחבר או חבורה .חבר שיקשיב,יעודד וידחוף קדימה ,וחבורה שתיתן השראה ועוצמה.
תורת החסידות הדגישה מאוד והעלתה על נס את הכוח של חברים וחבורה .מאז
ומעולם חסידים הם "משפחה" ,ומאוד אוהבים ודואגים זה לזה .בעבר ,היו אפילו מקומות
בהם החסידים חיו במעין חיים קיבוציים של שותפות כלכלית .היו גם חסידים שהתאגדו
לחבורות של עובדי ה' ,עם כללים ומטרות מיוחדות לחבורה .במקורות הבאים נראה
מעט מההסברים וההדרכות של תורת החסידות בעניין החברות והחבורה בעבודת ה':

"… ַא ֲהבַת ֲחבִֵרים (גדולה) יֹותֵר ִמּכ ָל הַּמּוסִָרים [דברי המוסר]ּ ,כ ַ ֲאׁשֶר יְ ַסּפֵר אִיׁש אֶל
ֵרעֵהּו ּבְ ַהּג ִיד לֹו אֶת ּכ ָל לִּבו עֲצַת ַהּיֵצֶר ֲאׁשֶר ּבְקְִרּבֹוִ ,הּנ ֵה הַּדִּבּור ּבְעַצְמֹו ּפֹועֵל
יְׁשּועֹות ּו ִמּׁשָם יִּפֵָרד ַהּיֵצֶרִ .מּלְבַד ּכ ִי טֹובִים ַהּׁשְנַיִםֲ ,אׁשֶר ַהּׁשֵנ ִי יְקִימֹו ּבַ"עֲצַת
ה' הִיא תָקּום".
וְ ִהּנ ֵה ּבָ ַאחְּדּות נִכְלָל ִמצְוַת "וְ ָא ַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך"ּ ,ו ַמ ֲאמַר ֲחז ַ"ל" :מַה ּדַ עֲלְָך ָסנ ֵי
לְ ַחבְָרְך לָא ּתַעֲבֵיד" (שבת לא,א)ּ ,ומִן ַהּמִּדֹות ׁשֶהַּתֹוָרה נ ִ ְקנ ֵית ּבָ ֵהֶם מֹונ ֶה וְהֹולְֵך
מִּדֹות ַהּנִקְנֹות ע"י ַאחִֵרים ,כ ַ ְּמבֹאָר ׁשָם" :בְּדִ קְּדּוק ֲחבִֵרים ,בְּפִלְּפּול הַתַּלְמִידִ ים
וכו' הַמַּכִּיר אֶת מְקֹומֹו וכו' אֹוהֵב אֶת הַבְִּרּיֹות וכו' אֹוהֵב אֶת הַּתֹוכ ָחֹות וכו',
וְֹלא ֵמג ִיס לִּבֹו וכו' נֹושֵׂא בְעֹל עִם ֲחבֵרֹוַ ,מכ ְִריעֹו לְכ ַף ז ְכּותַ ,מעֲמִידֹו עַל ָה ֱאמֶת,
ַמעֲמִידֹו עַל הַשָּׁלֹום" (אבות ו,ו) וְ ָאמְרּו ַרּבֹותֵינּו ז ַ"ל" :אִם אֵין ׁשָלֹום אֵין ּכ ְלּום"
(תורת כהנים בחוקותי פ"ז).

ּכְלָלָא ּדְ ִמלְּתָא וְעִּקָָרא וְׁשְָרשָא ּדְ כֹּלָא [ּכְלָל הדבר ,ועיקר ושורש הכל]ָ ,אמְרּו ַרּבֹותֵינּו
ז ַ"לֹ" :לא ָמצָא הַקב"ה ּכְלִי ַמ ְחז ִיק ּבְָרכ ָה ליִׂשְָראֵלֶ ,אּלָא ַהּׁשָלֹום וְ ַאחְּדּות" .אִיׁש
אֶל ֵרעֵהו יְדֻ ּבְקּו ּבִדְ בֵקּות ַהּנֶפֶׁש ,וְתִדְ ּבַק נַפְׁשָם ּכְאִיׁש ֶאחָד ֲחבִֵרים ַמ ְקׁשִיבִים
לְקֹול ה'…"
(רבי מנחם מענדל מוויטבסק " ,פרי הארץ" ,מכתב י"ג)
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" ֲאׁשֶר ּבֶ ֱאמֶת יְסֹוד וְעִּקָר ּג ָדֹול ּבָעֹו ְסקִים ּבַּתֹוָרה וַעֲבֹודָ ה ׁשֶּיִתְ ַחּבְרּו וִידַ ּבְרּו ז ֶה עִם
ז ֶה ׁ ...שֶ ְּמגַּלִים נִגְעֵי לְבָבָם ז ֶה לָז ֶה ּומְדַ ּבְִרים ּבָז ֶהׁ ,שֶּיֵׁש ּבָז ֶה ּכַּמָה ּפְָרטֵי הַּטֹוב.
הא'ׁ ,שֶּיֵׁש ּכַּמָה ּדְ בִָרים ׁשֶאֵינֹו מֹוצְאָם ּבְעַצְמֹו ִמּצַד ַא ֲהבַת עַצְמֹוּ ,דְ "עַל ּכ ָל
טבְעֹו ְמכַּסָה עַל ז ֶה,
ּפְׁשָעִים ּתְכַּסֶה ַא ֲהבָה"ָ ...ה ַא ֲהבָה ׁשֶ ָהאָדָ ם אֹוהֵב אֶת עַצְמֹו ּבְ ִ
וַ ֲחבֵרֹו מְעֹוְררֹו עַל ז ֶה.
טעֵר ּבְנַפְשֹֹו
וְעֹוד זֹאתּ ,כְשֶֹ ְּמגַּלֶה נִגְעֵי לְבָבֹו ּבְדִּבּורִ ,הּנ ֵה ּבָעֵת ׁשֶּמְדַ ּבֵר ּבָז ֶה ִמצְ ַ
טעֵר ִמּקֹדֶ םּ .ו ִממֵילָאִ ,מתְחֵָרט ּבְנַפְׁשֹו עַל ּכ ָל
ְמאֹד ִמּז ֶה ,הְַרּבֵה יֹותֵר ִמּכ ְמֹו ׁשֶ ִהצְ ַ
ָהעִנְיָנ ִים הַֹּלא טֹובִים וְעֹוקֵר ְרצֹונֹו ֵמהֵםׁ ,שֶעַל יְדֵ י ז ֶה נִתְּתַּקֵן הְַרּבֵה ...וְדֻ גְמָא
לָז ֶה הּוא מַה ּׁשֶּכ ָתּוב "ּדְ ָאג ָה בְלֶב אִיׁש יְׂשִי ֶחּנ ָה" וְ ָאמְרּו ַרּבֹותֵינּו ז"ל" :יְׂשִי ֶחּנ ָה
לַ ֲאחִֵרים" .וְאָנּו רֹואִין ׁשֶּבְעֵת ׁשֶּמְדַ ּבֵר ּבְצַעֲרֹו אָז יִג ְּדַ ל צַעֲרֹו ּבְיֹותֵר ִמּכ ְמֹו ׁשֶּיִ ְהיֶה
קֹדֶ םָ ,א ְמנ ָם ַאחַר ּכ ְָך נֹו ַח לֹו יֹותֵרּ .וכ ְמֹו כ ֵן ּבָעֲבֹודָ ה [עבודת ה']ּ ,כְׁשֶּמְדַ ּבֵר ֵמעִנְיְנ ֵי
טעֵר יֹותֵר ,וְ ַאחַר ּכ ְָך נֹו ַח לֹו יֹותֵר ִמּפְנ ֵי ׁשֶּבָז ֶה
נִגְעֵי לְבָבֹו ּבְעֶת ַמעֲׂשֶה הּוא ִמצְ ַ
ֵמסִיר הְַרּבֵה ֵמ ַהּנְגָעִים וְ ָהעֲוֹונֹות.
עֹוד זֹאתּ ,כְׁשֶּמְדַ ּבְִרים יַחַד ַמ ְמצִיא ּכ ָל ֶאחָד עֵצֹות לָז ֶה אֵיְך לְתַּקֵן ,וְעֹוׂשִים
ֶה ְסּכ ֵם ּבְ ַקּבָלָה עַל לְ ַהּבָא לְתַּקֵן ַמעֲׂשֵיהֶם ׁשֶּיִ ְהיֶה ּכ ָך וְכ ְָך .וְ ַה ֶה ְסּכ ֵם ֲאׁשֶר עֹוׂשִים
ׁשְנַיִם אֹו ַרּבִים יֵׁש לָז ֶה חִּזּוק הְַרּבֵה יֹותֵר ֵמ ַה ֶה ְסּכ ֵם ׁשֶעֹושֶה ּבִפְנ ֵי עַצְמֹו ,וְנ ִ ְמצָא
ׁשֶ ַה ִהתְ ַחּבְרּות ּבְעֹובְדֵ י ה' הּוא טֹוב ְמאֹד ּבְכַּמָה ּפְָרטִים".

(ר' יצחק מווארקי)

(רבי שלום דובער מליובאוויטש ,קונטרס 'החלצו' אות י)

שלושה דברים מונה כאן הרבי הרש"ב ,בתועלת הדיבור של חברים:
א .חבר יכול להפנות את תשומת ליבי לבעיות שאני נוטה להתעלם מהם.
ב .השיחה עם החבר וגילוי מסתרי הנפש פועלים בשני כיוונים .בהתחלה ,השיחה
מעצימה את התחושות שהסתתרו בליבי ,ואם הייתה בי חרטה ודאגת עוונות ,השיחה
תחדד את תחושת הכאב .הדיבור יהפוך את הרגשות לממשיות ונוגעות ,ויעזור לי
להתעורר ולזוז .אבל בהמשך ,בזכות השיחה ,אני דווקא ארגיש הקלה ,ובזכות
הדיבור אשתחרר מהעול הכבד וחוסר הבהירות של הדאגה ,ואוכל להתמודד
באופן נכון עם המצב בו אני נתון .ה"ישיחנה" יביא ל"יסיחנה" ,ולהתחלה של דרך
חדשה.
ג .לשותפות יש כוח .מחשבות שנשארות בתוכי יכולות להישכח ,אבל כשמדברים
ומחליטים על משהו ביחד ,יש לזה תוקף וממשות שגם נותנים לדברים כוח
להתבצע.
תרגיל :הכיתה מתחלקת לזוגות ,ובמשך רבע שעה מדבר כל זוג על ענייני עבודת ה'.
אין צורך להיחשף יתר על המידה או לנסות "לחפור" בעניינים לא מובנים.

רבי מנחם מענדל מוויטבסק ,מראשוני גדולי החסידות ,עמד בראש עליית החסידים
לארץ ישראל בשנת ה'תקל"ז ( .)1777יחד איתו עלו עוד כשלוש מאות חסידים שקבעו
לבסוף את מושבם בעיר בטבריה .בארץ ישראל הם חיו חיים קשים מאוד ,סבלו מעוני
ומחסור ,וממש מסרו את נפשם כדי לחיות בארץ הקדושה .אחד הדברים שנתן להם
כוח להתמודד עם כל הקשיים ,היה דיבוק החברים ואהבת רעים .חבריהם שבחו"ל
שלחו להם כספים שהעמידו אותם על רגליהם ,והם בעצמם עודדו וחיזקו זה את זה.

האם תרצו להמשיך אותה? איזה רווחים תוכלו להפיק מכך?

במכתב זה מונה רבי מנדל מוויטבסק כמה מעלות שיש לאהבת החברים ,בעניין
עבודת ה' .ראשית ,הדיבור שבין חבר לחבר ,יכול להשפיע הרבה יותר מכל הדרשות
והשיעורים .עצם הדיבור ,עצם השיתוף זה עם זה" ,פועל ישועות" ומשפיע לטובה .כמו
כן ,חברים יודעים לתת עצה טובה ,בזמן ובמקום הנכון ,ולהקים אחד את השני מהבוץ
והדשדוש .אפילו לימוד התורה ,שתלוי לכאורה ביכולות שכליות ,תלוי הרבה בדיבוק
חברים וביחסים מתוקנים.

אחד מאדמור"י החסידות בפולין בדורות המאוחרים ,היה רבי קלונימוס קלמיש
מפיאסצנה .הרבי מפיאסצנה מפורסם בגלל פועלו וחייו בגטו ווארשה ,בימי השואה
הנוראים ,והירצחו על קידוש השם .לרבי מפיאסצנה הייתה דרך מיוחדת בהדרכת
חסידיו ,והוא חינך צעירים עם זקנים לדבקות מתמדת בעבודת ה' .אחד מרעיונותיו היה
יסוד חבורות של עובדי ה' ,המסייעים ומחזקים זה את זה .בספרו" ,בני מחשבה טובה",

אהבת ישראל • ד קרפהבהא לש םישעמ • 

שנים שיושבים ואין ביניהם
דבר תורה ,אך גם אין ביניהם
שום דבר המבדיל כמו
מחלוקת ושנאה ,זה בעצמו
דברי תורה!

אלו תובנות עלו לכם בעקבות השיחה?

אהבת ישראל • ד קרפהבהא לש םישעמ • 
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מפרט הרבי מפיאסצנה את מטרות ודרכי הפעולה של חבורת ה"מחשבה טובה".
במקור הבא נראה נקודה אחת מהדרכותיו בעניין זה:

"עַל ׁשְֹלשָה ּדְ בִָרים ַה ֶחבְַרּיָא ַהּקְדֹוׁשָה עֹומֶדֶ ת :עַל ִהתְ ַחּבְרּות ֲחבִֵרים ,עַל ַא ֲהבַת
ֲחבִֵרים ,וְעַל ִהתְּדַ ּבְקּות ֲחבִֵרים .לָכ ֵן ֲהג ַם ׁשֶּכֻּלָם יִתְ ַחּבְרּו יַחַד ּבְ ַא ֲהבַת ֲחבִֵרים,
וְכֻּלָם יֹאהֲבּו ז ֶה לָז ֶה ַא ֲהבָה ַרּבָהִ ,מּכ ָל מָקֹום יִּקַח לֹו ּכ ָל ֶאחָד ֵמהֵם ָחבֵר לְעַצְמֹו
ׁשֶּלְפָנ ָיו יְגַּלֶה אֶת ּכ ָל ַמצְּפּונ ֵי לְבָבֹוּ ,בֵין ּבִדְ בִָרים רּו ֲחנִּיִים ּובֵין ּבִדְ בִָרים ּגּופָנִּיִים,
ּדַ ֲאג ָתֹו וְׂשִ ְמחָתֹו ,נְפִילָתֹו וַעֲלִּיָתֹו ,וַ ֲחבֵרֹו הַּׁשֹו ֵמעַ יְנ ַ ֲחמֵהּו וִייַעֲצֵהּו וִיׂשַ ְּמחֵהּו ּכְכ ָל
ָה ֶאפְׁשָר לֹוּ .ג ַם ּבָדְ בִָרים הָרּו ֲחנִּיִים יְיַעֲצֵהּו וְיַדְ ִריכ ֵהּו ּכְפִי ּדַ עְּתֹו ּו ַמּצָבֹו ,וְכ ֵן ז ֶה
לָז ֶה.
וְאִם נִׁשְאָר מִן ַה ֶחבְַרּיָאׁ ,שֶאֵין ֶאחָד ֵמהֵם רֹוצֶה לְ ִהתְ ַחּבֵר ֵאלָיו לְאֹוהֵב ּפְָרטִי,
ֻמכ ְָרחָה ַה ֶחבְַרּיָא לִּתֵן לֹו ֶאחָד ֵמהֵם".
(רבי קלונימוס קלמיש מפיאסצנא" ,בני מחשבה טובה" סדר הדרכה וכללים ,אות ט)

ההדרכה של הרבי מפיאסצנא כאן ,מתייחסת לקבוצה שהתגבשה במיוחד כדי לעבוד
את ה' יחד .ומשום כך ,על חברי הקבוצה לדעת את הזכויות ואת החובות שמוטלים
עליהם ,והדאגה לכל פרט בקבוצה היא אחת מחובות חברי הקבוצה .אך עיקרון זה
נכון לכל קבוצה חברתית.
קורה הרבה פעמים ,אפילו בכיתה או שבט מאוד מגובשים ,שיש מישהו שנשכח בצד.
בגלל שאף אחד לא ממש רוצה בחברתו ,בגלל הביישנות שלו ,או בגלל סיבה אחרת.
המצב הזה הוא בעיה ,וזו אחריות של הקבוצה לתקן זאת .זה לא נכון לצפות שיהיה
"אחד בשביל כולם" ,ושכל חברי הכיתה יעזרו למטרות המשותפות של הכיתה ,אבל
לשכוח גם את ה"כולם בשביל אחד" .בחבורה אמיתית ובגיבוש חברתי מתוקן לא
עוזבים אף אחד ,והחברה בכוחה המיוחד יודעת לדאוג לכל אחד.

מה חסר לי?
אמר הצדיק רבי דוד מלעלוב" :למדתי אהבת ישראל מגוי אחד שאמר לחברו
'אני אוהב אותך' ,והחזיר לו חברו 'האם יודע אתה מה חסר לי?' וכשאמר שאינו
יודע ,החזיר לו חברו ואמר 'אם אינך יודע מה חסר לי איך תוכל לאהבני' "?
('שיח שרפי קודש' עמ' יב)

 .2פשוט לעזור
אחרי כל הלימוד והדיבורים היפים על אהבה ,צריך לזכור שתכלית הכול זה המעשים.
לעזור ליהודי אחר בכל מה שהוא צריך ,גם אם זה נראה לי קשה או אפילו מיותר.
חסידים אומרים ש"גשמיות של יהודי אחר ,היא הרוחניות שלי" .זאת אומרת ,שכל עניין
גשמי שמציק ומפריע לחברי ,אפילו שאצלו זה משהו טכני ,גשמי ,אצלי זו מצווה ועניין
רוחני ,ועלי לעזור ולסייע לו ככל יכולתי.
במקור הבא מחדד רבי שניאור זלמו מלאדי את חשיבותה של מצוות הצדקה והחסד
במיוחד בדורות שלנו:

"עַל ּכ ֵן אֲהּובַי ַאחַי ׂשִימּו נ ָא לְבַבְכ ֶם ,לְ ֵאּלֶה הַּדְ בִָרים ַהּנ ֶ ֱאמִָרים ּבִ ְקצָָרה ְמאֹד (וְאִם
יְִרצֶה ה' ּפָנ ִים אֶל ּפָנ ִים אֲדַ ּבָר ּבָם ּבָאֲֻרּכ ָה) .אֵיְך הֱיֹות ּכ ָל עִּקָר עֲבֹודַ ת ה' ּבְעִּתִים
ַהּלָלּוּ ,בְ'עִקְבֹות ְמׁשִיחָא' ,הִיא עֲבֹודַ ת ַהּצְדָ קָהּ .כ ְמֹו ׁשֶ ָאמְרּו ַרּבֹותֵינּו ז ַ"ל "אֵין
יִׂשְָראֵל נִג ְ ָאלִין ֶאּלָא ּבִצְדָ קָה" .וְֹלא ָאמְרּו ַרּבֹותֵינּו ז ַ"ל "ּתַלְמּוד ּתֹוָרה ׁשָקּול ּכְנֶג ֶד
ּגְמִילּות ֲחסָדִ ים" ֶאּלָא ּבִימֵיהֶםׁ ,שֶּתַלְמּוד ּתֹוָרה ָהיָה עִּקָר ָהעֲבֹודָ ה ֶאצְלָם ,וְעַל ּכ ֵן
הָיּו ֲחכָמִים ּג ְדֹולִים ּתַּנָאִים וַאֲמֹוָראִים .מַה ּׁשֶאֵין ּכ ֵן ּבְ'עִקְבֹות ְמׁשִיחָא' ׁשֶּנָפְלָה
' ֻסּכ ַת ּדָ וִד' [השכינה ,עם ישראל] עַד ּבְחִינ ַת ַרגְלַיִם וַעֲ ֵקבִיםׁ ,שֶהִיא ּבְחִינ ַת עֲשִֹּיָה ,אֵין
הּפְכ ָא חֲׁשֹוכ ָא לִנ ְהֹוָרא ּדִ ילָּה [ולהפוך אֶת החושך לאור שלה]
ּדֶ ֶרך לְדָ בְקָה ּבָּה ּבֶ ֱאמֶתּ ,ולְ ַ
ּכ ִי אִם ּבִבְחִינ ַת עֲשִֹּיָה ּג ַם ּכ ֵןׁ ,שֶהִיא ַמעֲׂשֶה ַהּצְדָ קָה".

באו חסידים אל אדמו"ר
האמצעי בטרוניא על החסיד
ר' אייזיק מהומיל ,שאין הוא
מתוועד ומלמד אותם.
התנצל ר' אייזיק :איך אוכל
להתוועד וללמד ,בעת שעדיין
לא תיקנתי את עצמי?
השיב לו הרבי :האמן לי,
כאשר רואה הנני שלא אוכל
כבר לתקן את עצמי ,אני
משתדל ,לכל הפחות ,לעבוד
עם הזולת.
(פניני הכתר)

(רבי שניאור זלמן מליאדי ,תניא ,איגרת הקודש פרק ט)

בכל זמן ובכל דור אנחנו מחויבים לקיים את כל המצוות כולם .אך בתוך כלל המצוות יש
לכל דור משימה מיוחדת אליה הוא שייך .מצווה מסוימות שמתאימה לו במיוחד ,ושהיא
ה'צינור' אליו הוא צריך לנקז את מירב הכוחות .לדורות שלנו ,הדורות האחרונים לפני
ביאת משיח ,יש שייכות מיוחדת למצוות הצדקה .המושג "עקבתא דמשיחא" הוא שם
קוד לתקופה ולדורות הסמוכים לביאת המשיח ,כי בתקופה זו שומעים כבר את 'עקביו'
של המשיח ,ומתקרבים לבואו .וגם מעוד סיבה כי הדורות של "עקבתא דמשיחא" הם
הדורות של ה'עקב'  -תחתית הגוף והמדרגה .עם ישראל (כפי שלמדנו בפרק א) נמשל
לקומת אדם שלימה ,והדורות האחרונים  -העומדים בדרגה נמוכה מבחינה רוחנית,
נמשלו לעקב  -העומד בתחתית הגוף כולו.
להיות בתחתית ,זה להיות שקועים ברמה הכי מעשית ,הכי רחוקה מההבנות המעמיקות
והרגשות הגבוהים .זה לחיות בתקופה מאוד חומרית ,שבה קשה למצוא אנשי רוח
אמיתיים .אז איזו מצווה מתאימה לדורות שכאלה ,לדורות שלנו? מצווה שהיא גם כן
מעשית וחומרית  -מצווה הצדקה.
אחד הצדיקים שאל פעם ,מדוע לא מברכים על נתינת צדקה כמו שמברכים לפני
כל מצווה? וענה ,שאילו היו צריכים לברך ,אז נותן הצדקה היה נוטל את ידיו ,אומר
"לשם ייחוד" ,מתכונן ומכוון כוונות ,ובינתיים העני העומד בפתח כבר היה נופל ברעבונו
על הרצפה ומתעלף ...מצוות צדקה היא מצווה של תכל'ס ,של מעשים בפועל ,ובזה
מעלתה .כמובן שצריך לתת צדקה בסבר פנים יפות ,ושזוהי הצדקה המובחרת ביותר,
אבל בסופו של דבר נצטרך למדוד כמה כסף קיבל העני ,ולא כמה מילים טובות אמרו לו.
לוותר על כסף זה מאוד קשה .התחושה הבסיסית היא שהכסף הוא שלי  -אני עבדתי
עליו ,אני קיבלתי אותו ,אני צריך אותו .לתת את הכסף זה לתת את עצמי ,ולכן זה כל
כך לא פשוט.
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במקור הבא נלמד תפיסה חסידית בעניין הכסף ,שנותנת את הכוח והיכולת לתת
צדקה:

בעל חוש יכול להבין ולצייר
לעצמו את אהבת ישראל של
מורנו הבעל שם טוב.
מורנו הבעל שם טוב התפלל
וערך "פדיון נפש" כשמישהו
היה שרוי בצער ,ולא רק
במכירו ,אלא שמע והרגיש
באנחה יהודית גם כשהנאנח
היה בקצה העולם.
מורנו הבעל שם טוב מסר
את נפשו על אהבת ישראל,
אפילו למי שלא הכיר אותו
כלל.
(הרבי הריי"ץ)

" ...וְז ֶהּו ׁשֶּכ ָתּוב "אִם ּכֶסֶף ּתַלְוֶה אֶת עַּמִי אֶת ֶהעָנ ִי עִּמְָך" (שמות כב ,כד)ּ .פֵרּוׁש
אִם ָראִיתָ ׁשֶּיֵׁש לְָך ּכֶסֶף יֹותֵר עַל מַה ׁשֶ ַאּתָה צִָריְך לְעַצְמְָך ,וְ ַאּתָה ַמלְוֶה לְעַּמִי,
ּתֵדַ ע לְָך ׁשֶאֵין ז ֶה ֵחלֶק ַה ַּמּג ִיעַ לְָך ֶאּלָא ֵחלֶק ָה ֲאחִֵרים ׁשֶהּוא " ֶהעָנ ִי עִּמְָך"ּ ,ובָז ֶה
ֹלא יִתְנַּׂשֵא וְֹלא יִתְּג ַּדֵ ל עַל ֶהעָנ ִיּ ...ו ִמּכֹל ׁשֶּכ ֵן ׁשֶֹּלא יִּתֵן לֹו ּבְֹרעַ לֵב ּכ ֵיוָן ׁשֶ ִּמּשֶּלֹו
הּוא נֹותֵן לֹו ,וַעֲבּור ז ֶה ּבְֵרכֹו ה' יִתְּבֵָרְך ּבָז ֶה ׁשֶּנָתַן וְ ִהפְקִיד ֶאצְלֹו ֵחלֶק ֲחבֵרֹו .וְז ֶהּו
ׁשֶּכ ָתּוב "נ ָתֹון ּתִּתֵן לֹו" (דברים טו,י) ֲאפִּלו ֵמאָה ּפְעָמִיםֵ .מ ֲחמַת ׁשֶּיֵׁש לְָך יֹותֵר ִמּכ ְדֵ י
צְָרּכ ְָך ,אָז ּבְוַּדַ אי אֵין ז ֶה ׁשֶּלְָך ּו ְמ ֻחּיָב ַאּתָה לִּתֵן לֹו ֲאפִּלו ּכַּמָה ּפְעָמִים"...
(רבי אברהם יהושע השל מאפטא' ,אוהב ישראל' ,פרשת ראה ד"ה "נתון תתן")

ה'אוהב ישראל' הולך כאן בדרכו של החסיד מפרקי אבות ,כפי שחז"ל אומרים" :שלי
שלך ,ושלך שלך  -חסיד" (אבות ה,י) .לפי דברי ה'אוהב ישראל' ,אמירה זו איננה נדיבות
לב מיוחדת ,אלא זו האמת לאמיתה .פעמים רבות ,הכסף שמתגלגל אלי הוא רק
פיקדון .הוא מופקד אצלי כדי שאעביר אותו לבעליו האמיתיים ,לעני .ולכן מה שאני
חושב שהוא שלי ,הוא לא באמת שלי ,אלא "שלך".
הבנה זו יכולה להיות נכונה בתחומים נוספים ביחסינו לזולת .לא תמיד קל לנו לתת,
לא רק את הכסף שלנו ,אלא גם את הזמן ,את הידע ,את הרכוש או את הכוח שצברנו
לעצמנו .קשה לנו לתת ,כי אנחנו מרגישים שזה בא על חשבוננו .אך האמת היא ,לפי
דברי ה'אוהב ישראל' ,שלא כל מה שיש לי ,באמת שייך לי .הקב"ה מעניק לי דברים ,כדי
שאני אעביר מהם גם לאחרים ,כי גם להם יש חלק בזה .לפעמים חלקו של אחד נופל
בידיו של האחר .וכדי שכל חלק יגיע למקומו ,אנחנו מוכרחים לחיות חיים של שיתוף
והענקה  .

 .3צדקה לנשמה
לפעמים אנחנו רואים אדם עצוב ,אדם מוטרד ,ואנחנו מנסים לעזור לו ונותנים לו כל
מה שהוא צריך ,אבל זה עדיין לא עוזר .כי מה שהוא באמת צריך ,זה לא כסף או אוכל,
אלא מילה טובה ,עידוד ,חום ואהבה.
באותה מידה ,לפעמים יהודי מרגיש מחסור ובלבול ,ולמרות כל התמיכה והעצות
הטובות של ידידיו ,הוא עדיין לא מרוצה .הנשמה שלו לא נותנת לו מנוח ,אבל אף אחד
לא שם לב ולא בא לעזרתו .כולם נותנים לו ,אבל לא את מה שהוא באמת מבקש  -את
החיבור לאלוקים.
אהבה אמיתית מתבטאת בדאגה לחייו ורווחתו של הזולת .ואהבה אמיתית ליהודי,
מתבטאת לא פחות ,בדאגה לחייו הרוחניים ונשמתו של הזולת .העיקר אצל יהודי
זו הנשמה ,וכאשר הנשמה איננה מוארת ולא מקבלת את החיים הרוחניים להם היא
זקוקה ,היא סובלת וזועקת .כך מתאר זאת רבי נחמן בלשונו הציורית ,במקור הבא:

"ּבָעֹולָם ַהּבָא ֻמּנָחִין ּכַּמָה ּבְנ ֵי אָדָ ם ּבַחּוץ וְהֵם צֹועֲקִים ּבְקֹול מַרּ" :תְנּו לָנּו מַה
ּלֶ ֱאכֹל"ּ ,ובָאִין ֶאצְלָם וְאֹומְִרים לָהֶם" :הֲֵרי לָכ ֶם ֲאכ ִילָה ּוׁשְתִּיָהִ ,אכ ְלּו ּוׁשְתּו" ,וְהֵם
ְמׁשִיבִיםֹ" :לא ֹלא .אֵין אָנּו צְִריכ ִים ֲאכ ִילָה זֹאתַ .רק אָנּו צְִריכ ִים ֲאכ ִילָה ּוׁשְתִּיָה
ׁשֶל ּתֹוָרה וַעֲבֹודָ ה" .וְכ ֵן ֻמּנָחִין ּכַּמָה ּבְנ ֵי אָדָ ם עֲֻרּמִים ּבַחּוץ וְהֵם צֹועֲקִים ּג ַם ּכ ֵן
ְמאֹדּ" :תְנּו לָנּו ּבְמַה ּלְ ִהתְּכ ַסֹות"ּ ,ובָאִין ֶאצְלָם וְאֹומְִרים" :הֲֵרי לָכ ֶם ַמלְּבּוׁשִים",
וְהֵם ְמׁשִיבִיםֹ" :לא ,אֵין אֵּלּו ַמלְּבּוׁשִים נִצְָרכ ִים לָנּו ּכְלָלַ .רק אָנו צְִריכ ִים ִמצְוֹות
ּו ַמעֲׂשִים טֹובִים לְ ִהתְלַּבֵׁש ּבָהֶם".
עָנ ָה וְ ָאמַרַ " :אׁשְֵרי מִי שֶּזֹוכ ֶה לֶ ֱאכֹל ּכַּמָה ּפְָרקִים ִמׁשְנ ָיֹות ,וְלִׁשְּתֹות ַאחַר ּכ ְָך אֵיז ֶה
טלִיְך [פרקי] ּתְ ִהּלִים ּולְ ִהתְלַּבֵׁש ּבְאֵיז ֶה ִמצְוֹות!".
ַקּפִי ְ
(רבי נחמן מברסלב" ,שיחות הר"ן" אות כג)

מחילה לגנב
אחד הגנבים שהיו כלואים באגף האסירים הפליליים בירושלים ,בימי המנדט
הבריטי ,ריצה עוונו ושוחרר לעת ערב .מאחר והתגורר הרחק מירושלים ולא
הייתה פרוטה מצויה בכיסו ,סר לרבי אריה לווין ,אותו הכיר מביקוריו בכלא ,כדי
לקבל ממנו דמי כיס...
קיבלוהו רבי אריה וזוגתו כאורח נכבד ,העניקו לו סכום מסוים ,אך הוסיפו
ואמרו לו כי לא יתירו לו לנסוע לפני שיסעד ליבו .ה"אורח" הרגיש בטוב ובתום
הארוחה אמר לו ר' אריה" :מודה אני לך על שביקרתנו ,שעל ידך נזדמן לי
במפתיע לקיים שתי מצוות :הכנסת אורחים וגמילות חסדים ,אך אנא ממך,
השעה מאוחרת ולמה תטרח לנסוע בשעות הלילה? התכבד והישאר עמנו
הלילה" .הציעו לו מיטה ושמחו בו.
באשמורת הבוקר ,מתעורר רבי אריה משנתו כדי להכין עצמו לילך לתפילת
"ותיקין" ,והנה מתברר לו שאותו אורח גנב את גביע היין ופמוטי הכסף ונסתלק
לו...
עורר רבי אריה את רעייתו וסח לה אותו מעשה ואמר" :אני מוחל לאותו גנב
במחילה גמורה ,כדי שלא ייענש בגללי" .ואף הוסיף ואמר לרעייתו" :הבה
ונבטיח אחד לשני ונקבל בליבנו ,שמקרה מצער זה לא ישמש כ'תקדים' ולא
ימנע בעדנו מלארח גנבים כאלה בביתנו גם להבא"...
('איש צדיק היה' ,שמחה רז ,עמ' )81
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רבי נחמן מספר לנו מה קורה בעולם הבא ,עולם האמת ,אבל שם זה כבר מאוחר.
שם כבר אין את אותה האפשרות "לאכול משניות" או "להתלבש בכמה מצוות" .בעולם
הזה ,עולם המעשה ,ניתן לגמול חסד לאותן נשמות ערומות שמשוועות למזון רוחני .אם
אנחנו חסים על ילדים רעבים ואנשים חסרי בית ,עלינו גם לחוס על יהודים שרחוקים
מתורה ומצוות.
ההשפעה הרוחנית היא לא רק גמילות חסד והטבה לזולת ,אל היא גם ממש בגדר
'הצלת נפשות' ,כפי שמבאר זאת הרבי מליובאוויטש במקור הבא:

"עַל ַהּפָסּוק "ֹלא תַעֲמֹד עַל ּדַ ם ֵרעֶָך" (ויקרא יט,טז) ְמפֵָרׁש רש"י" :לְִראֹות ּבְמִיתָתֹו,
וְ ַאּתָה יָכֹול לְ ַהּצִילֹוּ ,כ ְגֹון טֹובֵעַ ּבַּנָהָר וְ ַחּיָה אֹו לִ ְסטִים ּבָאִים עָלָיו"ִ .מּפֵרּוׁש רש"י
ז ֶה ֶאפְׁשָר לִלְמֹד הֹוָראָה נִפְלָאָה ּבַעֲבֹודַ ת ה' ּבְנֹוגֵעַ לַ ֲהפָצַת הַּתֹוָרה וְ ַהּיַהֲדּות:
ּכְתִיב" :הַּדָ ם הּוא ַהּנָפֶׁש" (דברים יב,כג) .עִנְיָנו ׁשֶל הַּדָ ם ּבְרּו ֲחנִּיּות הּוא הַּתֹוָרה
ּו ִמצְוֹותֶיהָ ,שֶ"הֵם ַחּיֵינּו וְאֶֹרְך יָמֵינּו" .וְז ֶהּו ַהפֵַּרּוׁש ַהּפְנ ִימִי ׁשֶל "ֹלא תַעֲמֹד עַל
ּדַ ם ֵרעֶָך" ּ -כ ַ ֲאׁשֶר ַאּתָה רֹואֶה יְהּודִ י ׁשֶּנ ִ ְמצָא ּבְ ַמעֲמָד ּו ַמּצָב ׁשֶל ַסּכָנ ַת מִיתָה
ּבְרּו ֲחנִּיּות ח"ו ,הּוא ִאּבֵד אֶת ַהחַּיּות ָה ֲא ִמּתִית ׁשֶּלֹו ,אֶת ַהחַּיּות ּבְעִנְיְנ ֵי יַהֲדּות,
ּתֹוָרה ּו ִמצְוֹותֶיהָ ,אֹודֹות ַמּצָב ּכָז ֶה אֹומֶֶרת הַּתֹוָרהֹ" :לא תַעֲמֹד עַל ּדַ ם ֵרעֶָך"!
אָסּור לְָך לַעֲמֹד וְ"לְִראֹות ּבְמִיתָתֹו" ַר ֲח ָמנ ַָא לִיצְלָןִ ,מּכ ֵיוָן ׁשֶ" ַאּתָה יָכֹול לְ ַהּצִילֹו".
ּבְיָדְ ָך ּתָלּוי הַּדָ בָר לְ ָהׁשִיב ּולְ ַהחֲיֹות אֶת נַפְׁשֹו עַל יְדֵ י ׁשֶּתַעֲסֹק ּבַ ֲהפָצַת הַּתֹוָרה
וְ ַהּיַהֲדּות!
עֶצֶם ָהעֻבְּדָ ה ׁשֶָראִיתָ ּ -בְ ַהׁשְּגָחָה ּפְָרטִית  -יְהּודִ י ׁשֶּנ ִ ְמצָא ּבְ ַמעֲמָד ּובְ ַמּצָב ּכָז ֶה
"לְִראֹות ּבְמִיתָתֹו")ְ ,מ ַהּוֶה הֹוכָחָה ׁשֶ" ַאּתָה יָכֹול לְ ַהּצִילֹו"ׁ .שֶאִם ֹלא ּכ ֵן ,לְׁשֵם מַה
הְֶראּו לְָך אֹותֹו?! ֹלא יִּתָכ ֵן ׁשֶּיְַראּו לְָך אֹותֹו אְַך וְַרק ּכ ְדֵ י לִג ְֹרם לְָך צַעַרּ .בְ ֶהכ ְֵר ַח
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לֹומָר ׁשֶ" ַאּתָה יָכֹול לְ ַהּצִילֹו" ,וְלָכ ֵן הְֶראּו לְָך אֹותֹוּ ,כ ְדֵ י ׁשֶּתַּצִילֶּנּו עַל יְדֵ י ּפְעֻּלָתְָך
ּבַ ֲהפָצַת הַּתֹוָרה וְ ַהּיַהֲדּות"!
(התוועדויות תשמ"ו ,שבת קדושים)

נתנו לו לאדם שתי עיניים,
שיראה בעינו אחת מעלות
חברו ובעינו השנייה מומי
עצמו.
(ר' מאיר מפרמישלן)

עצם המפגש שלי עם יהודי שזקוק לעזרה רוחנית ,מצביע על מחויבותי לעזור לו .זה
שהתגלגלתי לגור או ללמוד במקום מסוים ,זה לא במקרה ,אלא בשביל איזו שהיא
הטבה רוחנית שאני צריך להביא למקום .עלי לדאוג לשכן מלמעלה ,לקרוב משפחה,
או לנהג מונית שפתחתי איתו בשיחה .וזה לא רק מעשה יפה ,אלא הצלת חיים של
ממש .כשאני נותן ליהודי מנה של יהדות ,אני נותן לו חיים .ואם חס ושלום אני לא נותן
לו ,אז יש לי חלק במותו הרוחני!
האמירה הזו לא קלה לעיכול .קשה לנו להאמין שמוטלת עלינו אחריות כל כך גדולה,
וכנראה שגם קשה לנו לקלוט שאנחנו באמת מסוגלים .שאלות חזקות צפות בתוכנו:
"מה אני שווה? מה כבר יש לי לתת? אני בעצמי בקושי לומד ,אז איך אני רוצה לצאת
וללמד?!" השאלות האלו באות לרוב מצד היצר הרע ,שבא לרפות את ידינו ומתלבש
בלבוש ה"עניו" וחסר היכולת .אך לעיתים הן מגיעות גם ממקום אמיתי ,ויש לתת להן
תשובה ראויה.
במסכת בבא מציעא ישנו סיפור מעניין העשוי לתת לנו מקור לתשובה:

" ָאמַר לֵיּה [לו] ר' ִחּיָיא לְר' ֲחנ ִינ ָאּ ...דַ ֲעבַדִ י [שעשיתי] לַּתֹוָרה שֹלא ּתִׁשְּתַּכַח
ִמּיִׂשְָראֵל .מַאי ָעבֵידְ נ ָא [מה אני עושה]? ָאזְלִינ ָא וְׁשָדֵ ינ ָא ּכִיּתָנ ָא וְגָדְ לֵינ ָא נ ִיׁשְּבֵי,
ּבׂשְַריְיהּו לְיַתְמֵי [אני הולך וזורע פשתן ושוזר ממנו רשתות,
וְ ָציִידְ נ ָא ָטבֵי ּו ַמ ֲאכִילְנ ָא ִ
בנ ָא [ועושה אני מגילות מעורם
וצד צבאים ומאכיל בשרם ליתומים] וַאֲִריכְנ ָא ְמגִילָתָא ּוכְתַ ְ
מקְֵרינ ָא [ואני הולך לעיר ומלמד]
וכותב] ֲח ִמּׁשָה חּו ְמׁשֵי [תורה עליהם] ,וְ ָסלֵי ְקנ ָא לְ ָמתָא ּו ַ
ל ֲח ִמּׁשָה יָנּוקֵי [תינוקות] ַּב ֲח ִמּׁשָה חּו ְמׁשֵי [תורה ,לכל אחד מהם חומש אחד]ּ ,ו ַמתְנ ֵינ ָא
ׁשִיּתָא יָנּוקֵי ׁשִיּתָא סִדְ ֵרי [ומלמד אני משנה לששה תינוקות ששה סדרים] וַ ֲאמְַרנ ָא לְהּו
אהֲדָ דֵ י [שאחזור ואבוא לכאן
[ואני אומר להם] :עַד ּדְ הָדַ ְרנ ָא וְ ָאתֵינ ָא ַאקְרּו ַאהֲדָ דֵ י וְ ַאתְנּו ַ
למדו מקרא זה לזה ולמדו משנה זה לזה] ו[על ידי כך] ֲעבַדִ י [עושה אני] לַּתֹוָרה שֹלא ּתִׁשְּתַּכַח
ִמּיִׂשְָראֵל".

דברים מופלאים בעניין המעלה והזכות הגדולה
של העוסקים בזיכוי הרבים נאמרו בספר הזוהר:
בוא וראה :כל מי שיש לו חלק בקירוב בנים רחוקים לאביהם שבשמים,
גורם להכניע הסטרא אחרא ,וגורם שיתעלה הקב"ה ,והוא מקיים את
כל העולם הזה והעולם הבא ,וזוכה לראות בנים לבניו וזוכה לעשירות
ולחיי העולם הבא .וכל בעלי דינים אין יכולים לדון אותו .ובעולם הבא
נפתחים לפניו י"ב שערי גן עדן ,להשתעשע עם היושבים שם...
ואילו היו יודעים בני אדם כמה תועלת וזכות זוכים אלו המזכים
ומקרבים הרחוקים ,היו רודפים אחרי הרחוקים לזכות אותם כמי
שרודף אחר חייו.
כי הנותן צדקה לעני זוכה לכמה טובות ,אבל המזכה ומקרב רחוקים
זוכה להרבה יותר כי מתקן הוא את נפשו וגורם להכניע כוחות הסטרא
אחרא בעולם.
(זוהר פרשת תרומה  -בתרגום לעברית)

(תלמוד בבלי ,מסכת בבא מציעא ,דף פה ע"ב)

תלמידי ר' חייא הקטנים ,ידעו מתחילת חינוכם שאפילו להם יש מה לתת ולתרום.
אמנם הם רק יודעים חומש אחד ,או סדר משניות אחד ,ובשאר חלקי התורה אין להם
מושג ,אבל את מה שהם יודעים הם יכולים ללמד .רבי יהודה הנשיא אמר על ר' חייא
"גדולים מעשי חייא!" (שם בגמרא) ,כי גדולתו היתה לא רק במסירות שלו ,אלא גם
במסירות ובשליחות שהוא החדיר בתלמידיו .כל תלמיד הרגיש את האחריות ואת
הזכות בהמשכת שלשלת התורה .וכך ,בזכות רבי חייא ותלמידיו ,לא השתכחה התורה
מעם ישראל.
אולי אנחנו באמת לא שווים הרבה ויודעים ממש מעט ,אבל עדיין כל אחד מאיתנו יודע
משהו בתורה .ואם כך ,כל אחד מאיתנו גם יכול ללמד את אותו משהו .כשם שלתת
צדקה ,זו חובה על כל אדם מישראל ,בין אם יש לו הרבה כסף או מעט .כך גם לתת
פרנסה רוחנית ליהודי אחר ,היא משימה שמוטלת על כל אחד מאיתנו .כל אחד יכול,
ולכל אחד יש מה לתת .מי שעשיר בדעת ובתורה ייתן הרבה ,ומי שעני ייתן לפי ערכו,
אבל כל אחד יכול להעניק השפעה רוחנית לחברו.
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להאזין ל"קול ילד בוכה"
ב"ה ,י"ד בכסלו ,ה'תשכ"ג
ומו) רבנו דובער ,אדמו"ר האמצעי .רבנו
אדמו"ר הזקן ,גר בביתו גם בנו (ממלא מק
 ...רבנו -
מאין כמוהו .בעת לימודו או תפלתו לא היה
צטיין בכוחות התרכזות העמקה ודביקות
דובער ה
מרגיש כלום מהמתרחש סביבתו.
זוית בחדרו היתה עריסה ובה תינוק ,נפל
היות אדמו"ר האמצעי שקוע בלימודו ,ובקרן
פעם ,ב
האמצעי לא הרגיש בדבר .אולם ,אביו ,רבנו
מתוך העריסה ופרץ בבכי ,אבל אדמו"ר
התינוק
היה שקוע באותו שעה בלימודו ,שמע צעקת
אף שדירתו היתה בקומה העליונה וגם הוא
הזקן,
רים את התינוק ,טיפל בו והרגיעו והשכיבו
הפסיק לימודו וירד ונכנס לחדרו של בנו ,ה
התינוק.
עדיין לא הרגיש רבי דובער לא באביו ולא
ולא זז משם עד שראה את נכדו בשלוה .ו
בעריסה,
את בנו ,בהסבירו אשר לא זו הדרך להיות
אחר זמן ובשעת הכושר הוכיח רבנו הזקן
בבנו .ל
וכו' עד כדי כך שאין שומע קול ילד בוכה.
שקוע בעניני לימוד
***
הוראות מעשיות לדורות אלה ,ולנו ,בתוך
מסר מדור לדור ...ובודאי שישנם בסיפור
סיפור זה נ
כלל ישראל ,ביחוד.
קוע באיזה ענין שהוא ,ויהיה אפילו ענין הכי
ההוראות היא :אין לו לאדם להיות כל כך ש
 אחתסביבתו ואפילו בריחוק מקום .קול ילד בוכה
עד שלא ישמע קול ילד בוכה בקרבתו או ב
נעלה,
ומע מענינו ,יטפל בילד הבוכה ויעשה כל
יגיע לכל אחד ואחת ובאופן שיפסיק הש
צריך ש
התלוי בו למלאות החסר לילד.
איזו סיבה שהיא "נפלו מעריסתם" נותקו (או
פתנו זו ביחוד ,רבים התינוקות והילדים שמ
בתקו
בוכים  -בקלא דאשתמע [בקול שנשמע],
חילה לא היו) ב"עריסה" יהודית אמיתית ,והם
שמלכת
נשמע]  -מתוך מצוקת נפשם ,שהיא חלק
פנימאה דלא אשתמע [בקול פנימי שלא
קלא
או ב
רתו ומצוותיה ,ואין מי שיטפל בהם וימלא
מעל ממש ורעבה וצמאה לדבר ה' ולתו
אלוקה מ
מחסורם בחינוך על טהרת הקדש.
בשנים ,אבל קטנים הם או גם תינוקות -
אחינו בני ישראל ,אשר אף שגדולים הם
וכן רבים
הם אינם רואים ומבחינים  -מזלייהו חזי
להתורה שהיא חיינו ולקיום מצוותיה ,ואם
בהנוגע
מים גם לא ידעו פשרה ,ורק שמרגישים
אה] ובוכים מתוך מועקה נפשית  -שלפע
[מזלם רו
ומטרה ראוים לשמם .אסור להעלים אוזן
האיומה אשר בחייהם ,חיים ללא כל תוכן
הריקנות
ה"ילדים" בדעת תורה ומצוה ,ולכל אחד
של ילדי ישראל אלו ,בין הילדים בגיל ,בין
משוועתם
ואחת מופנית ההוראה ,הציווי והפקודה:
בילד והשיבוהו אל אביו ,אבינו אב הרחמן,
בילד .הפסיקו כל עסק אחר שלכם וטפלו
אל תחטאו
חיה חיי עולם ,חיים מלאים ,שלמים וטובים.
ילמוד תורת אבינו ויקיים מצותיו ואז י
אביו ולמלאות מחסורו  -היא דרך האהבה
היא הדרך להרגיע את הילד ,להשיבו אל
ואיזו
התורה ,אשר יסוד שניהן  -באהבת ה' הוא,
שת :אהבת ישראל המכוונת על ידי אהבת
המשול
האמתית  -טובתו בגשם וטובתו ברוח ,ועד
המביאה לפעולות מתמידות לטובת הזולת
דרך
על פי תורת חיים ,מוארים באור מעינות
יתה  -להעמידו באורח חיים אמתיים ,חיים
לתכל
החסידות וחדורים ההתלהבות אשר בה...
רבה בכל האמור  -לחיים ,לחיים ולברכה -
בכבוד ובברכת הצלחה
מנחם שניאורסאהן

למעמיקים:
בהשפעה רוחנית על הזולת יש שני צדדים שנראים הפוכים .מצד אחד ,אני אמור
לראות את היהודי שרחוק מתורה ומצוות כיהודי לכל דבר ,שווה בין שווים ,ומהצד
השני ,אני אמור להכיר בחסרון שלו ולהשפיע עליו כדי שישתנה לטובה .הרבה אנשים
מתבלבלים מהנקודה הזו ,ונוקטים רק בצד אחד .או שהם דוגלים באחדות ואהבה בלי
שום פעולות של השפעה ,או שהם אוהבים יהודי רק ובשביל שיוכלו להשפיע עליו.
במקור הבא נראה כיצד מסביר הרבי מליובאוויטש את התיאום הנכון בין שני הצדדים
הללו  :

"יָדּועַ מַה ּׁשֶ ַחז ַ"ל אֹומְִריםׁ ,שֶ" ַּמ ֲחׁשַבְּתָן ׁשֶל יִׂשְָראֵל קָדְ מָה לְכ ָל ּדָ בָר" ֲ -אפִּלו
לְגַּבֵי הַּתֹוָרה .יִׂשְָראֵל ִהּנ ָם "קֹודְ מִים" וְנַעֲלִים ּג ַם ֵמהַּתֹוָרה; ּולְאִידָ ְך ,נ ֶ ֱאמַר ּבַּזֹהַר
קּׁשְָראִין ּבְאֹוַריְתָא וְאֹוַריְתָא ּבְקוב"ה" [ישראל מתקשרים בתורה ,והתורה
"יִׂשְָראֵל ִמתְ ַ
מקשרת אותם בקב"ה]ׁ ,שֶ ִּמ ַּמ ֲאמָר ז ֶה ַמׁשְמָע ׁשֶהַּתֹוָרה נַעֲלֵית יֹותֵר ִמּיִׂשְָראֵל.
וְ ַהּבֵאּור ּבָז ֶה הּואּ :בְׁשְָרׁשָם ׁשֶל יִׂשְָראֵל ,הֵם נַעֲלִים ֲאפִּלו ֵמהַּתֹוָרה ,אַך ּכְפִי
ׁשֶ ַהּנְׁשָמֹות יְָרדּו לְ ַמּטָה ,הַּתֹוָרה נַעֲלֵית ִמּיִׂשְָראֵל ,וְ ַה ִהתְ ַקּׁשְרּות ׁשֶל ַהּנְׁשָמָה
ּבְהַקב"ה נַעֲׂשֵית עַל יְדֵ י הַּתֹוָרה.
טבִּיִים ֵאצֶל יְהּודִ י:
וְלָכ ֵן יֶׁשְנ ָם ׁשְנ ֵי עִנְיָנ ִים ָק ְ
ִמּצַד ז ֶה ׁשֶּבְׁשְָרׁשָם נִׁשְמֹות יִׂשְָראֵל נַעֲלִים מִן הַּתֹוָרה ,אָז " -יִׂשְָראֵל ...אַף עַל ּפִי
ׁשֶ ָחטָא ,יִׂשְָראֵל הּוא"ּ .כַּמָה עֲבֵרֹות ׁשֶּיְהּודִ י ֹלא יַעֲבֹר ר"ל [רחמנא ליצלן  -ה' יצילנו],
הּוא ֹלא יֹוצֵא ִמּכְלַל יִׂשְָראֵל ,ח"ו ,הֱיֹות וְ ִהתְ ַקּׁשְרּות עֶצֶם נִׁשְמָתֹו ׁשֶל ַהּיְהּודִ י עִם
הַקב"ה ,אֵינ ָה ּתְלּויָה ּבָעֲבֹודָ תֹו ּבְתֹוָרה ּו ִמצְוֹות.
אְַך ּדָ בָר ז ֶה עַצְמֹו ֵמבִיא לְכ ְָךׁ ,שֶּכ ָל יְהּודִ י "ּבְוַּדַ אי סֹופֹו לַעֲׂשֹות ּתְׁשּובָה"  -הּוא
יַ ֲחזֹר לְדֶ ֶרְך הַּתֹוָרה וְ ַה ִמצְוֹותִ .מּכ ֵיוָן ׁשֶּבְכ ָל זֹאת ַה ִהתְ ַקּׁשְרּות ׁשֶל ַהּיְהּודִ י ּכ ָאן
לְ ַמּטָה עִם הַקב"ה נַעֲׂשֵית עַל יְדֵ י הַּתֹוָרה ,לָכ ֵןַ ,ה ַּמעֲלָה ָהעַצְמִית ׁשֶל "יִׂשְָראֵל
הּוא" ֹלא יְכֹולָה לְ ִהּׁשָאֵר ּכ ְדָ בָר נִפְָרד לְֹלא קִּיּום ּתֹוָרה ּו ִמצְוֹותֶ ,אּלָא הִיא ֻמכ ְַרחַת
לְ ָהבִיא לִידֵ י קִּיּום הַּתֹוָרה ּו ִמצֵוֹות( .וְעַל יְדֵ י ז ֶה ִמתְּגַּלֵית ּג ַם ַמעֲלַת נִׁשְמָתֹו
ָהעַצְמִית ׁשֶהִיא נַעֲלֵית ֵמהַּתֹוָרה).
ִמּכ ְָך נֹובְעִים ּג ַם ׁשְּתֵי ַה ְּקצָוֹות ּבְנֹוג ֵע לָעִנְיָן ׁשֶל "וְ ָא ַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכ ָמֹוָך":
עַצְמִּיּות ָה ַא ֲהבָהַ ,הּנ ִ ְמׁשֶכ ֶת ִמּצַד ַאחְּדּותָם ׁשֶל ּכ ָל יִׂשְָראֵל ּבְ"ׂשֶֹרׁש נַפְׁשָם" ,הֵיכ ָן
ׁשֶּיִׂשְָראֵל הֵם נַעֲלִים ֵמהַּתֹוָרה ,הִיא לְ ַמעְלָה ִמּמְדִ ידֹות הַּתֹוָרה .וְלָכ ֵןָ ,ה ַא ֲהבָה הִיא
לְכ ָל יִׂשְָראֵל ּבְׁשָוֶהּ ,ג ַם לִבְִרּיֹות ׁשֶהֵם "ְרחֹוקִים מִּתֹוַרת ה' וַעֲבֹודָ תֹו" ִ -מּכ ֵיוָן
ׁשֶּבְדַ ְרּג ָא זֹו ֹלא נִּתָן לְ ַחּלֵק ּבֵין צַּדִ יק לְבֵין יְהּודִ י ׁשֶָרחֹוק מהּתֹוָרה ...אְַך ִמּצַד ז ֶה
ׁשֶ ְּמצִיאּותֹו ׁשֶל ַהּיְהּודִ י קְׁשּוָרה עִם הַּתֹוָרה ,הֲֵרי ּג ַם ַא ֲהבַת יִׂשְָראֵל נַעֲׂשֵית ִמצְוָה
ּבַּתֹוָרה .צִָריְך לֶ ֱאהֹב יְהּודִ י הֱיֹות וְהַּתֹוָרה ְמצַּוָה זֹאתּ ,ובְמֵילָא  -לְפִי ַהּמְדִ ידֹות
וְ ַהּג ְדָ ִרים ׁשֶהַּתֹוָרה ָקבְעָה ּבָז ֶה ...וְזֹוהִי ּג ַם הַדְ ּגָׁשָתֹו ׁשֶל ִהּלֵלׁ ,שֶ ָהעִנְיָן ׁשֶל "אֹוהֵב
אֶת ַהּבְִרּיֹות" צִָריך (ּג ַם) לְ ָהבִיא לִידֵ י "ּו ְמקְָרבָן לּתֹוָרה"  -אַף עַל ּפִי ׁשֶ ָה ַא ֲהבָה
ֲאלֵיהֶם הִיא ִמּצַד ַמעֲלָתָם ָהעַצְמִיתִ ,מּצַד ז ֶה ׁשֶהֵם יְהּודִ י (וְצִָריְך לֶ ֱאהֹב יְהּודִ י
ּולְ ַסּיֵע לֹו ּבְכ ָל עִנְיָנ ָיו ֲאפִּלו ּכ ַ ֲאׁשֶר ֹלא ַמצְלִיחִים ּבְ"ּו ְמקְָרבָן לּתֹוָרה").
ּכְׁשֵם ׁשֶ ֵאצֶל ָהאָדָ ם עַצְמֹו ,עַצְמִּיּות ַמעֲלָתֹו ּכ ִיהּודִ י ( ִהתְ ַקּׁשְרּותו ָהעַצְמִית לַקב"ה
ַהּנַעֲלֵית ֵמהַּתֹוָרה) אֵינ ָה יְכֹולָה לְהִּשָׁאֵר וְלִהְיֹות ְמנֻּתֶקֶת ִמּקִּיּום ּתֹוָרה ּו ִמצְוֹות,
ֶאּלָא ִהתְ ַקּׁשְרּות זֹו עַצְמָה ְמבִיאָה אֹותֹו לִידֵ י קִּיּום ּתֹוָרה ּו ִמצְוֹותּ ,כ ֵן הַּדָ בָר ּג ַם
ּבְנֹוג ֵע לָ ַא ֲהבָה לְאֵּלּו "הְָרחֹוקִים מִּתֹוַרת ה' וַעֲבֹודָ תֹו"ׁ ,שֶּדַ וְקָא ּכ ְתֹוצָאָה ִמּכ ְָך
ׁשֶהּוא חָׁש אֶת ַמעֲלָתָם ָהעַצְמִיתַ ,ה ַּמעֲלָה ׁשֶהֵם יְהּודִ ים  -הּוא אֵינֹו ִמ ְסּתַּפֵק ּבָז ֶה
לְבָדֶ ,אּלָא ּדָ בָר ז ֶה עַצְמֹו ֵמבִיא אֹותֹו לְ ִהׁשַּתַּדֵ ל לַעֲׂשֹות ֵמהֵם יְהּודִ יםּ-תֹוָרנִּיִים".

ירא שמיים אמיתי הוא זה
שאינו יכול לישון בלילות
מדאגה :מה עשיתי היום כדי
להקל סבלו של יהודי מדוכא
בייסורים?
(ר' אריה לוין  -איש צדיק היה)

(הרבי מליובאוויטש ,רבי מנחם מענדל שניאורסון ,לקוטי שיחות חלק י"ז עמ' )219
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קורה לפעמים שיהלום יפהפה ויקר ,מתערבב בין אבנים ועפר ומתלכלך ,עד שכבר
לא ניתן לזהות שהוא יהלום .כל מי שירים אותו לא יבחין בהבדל ,ויזרוק אותו כמו אבן
רגילה .אבל מי שמבין ביהלומים ,יקלוט מיד שזה יהלום ולא אבן .ואז ,לא רק שהוא ייקח
את היהלום ,אלא הוא גם יטפל בו כמו יהלום וינקה וילטש אותו היטב ,עד שכולם יוכלו
לראות את טיבו האמיתי.
כשכל ישראל יתנו יד זה לזה,
תצטרפנה הידיים ליד אחת
המגעת עד לכסא הכבוד.
(ר' ישראל מקוז'ניץ)

כך גם בנשמות .מי שמבין בנשמות יודע שכל יהודי הוא יהלום .כל יהודי ,כמה שהוא
יתלכלך ולאן שלא ייפול ,יישאר יהלום בגלל נשמתו הקדושה .ומשום כך ,לא רק שלא
נזרוק או נדחה שום יהודי ,אלא גם נדאג לנקות וללטש אותו היטב .דווקא בגלל שנשמתו
של יהודי היא כל כך יקרה ,ולא ניתנת לאיבוד ,צריך לגלות את היופי שלה .ואת היופי
שלה מגלים על ידי האור של התורה והמצוות.

תולדות המחברים:
הבעל שם טוב  -רבי ישראל בעל שם טוב נולד בעיירה אוקופ שבאוקרינה בי"ח
באלול תנ"ח ( ,)1698והסתלק בחג השבועות תק"כ ( .)1760הבעל שם טוב הוא מייסד
ומחולל תנועת החסידות.
המגיד ממעזריטש  -רבי דב ֶּבער ממעזריטש ,תאריך לידתו לא ידוע ,הסתלק
בי"ט בכסלו שנת תקל"ג ( .)1772אחר פטירת הבעש"ט נבחר המגיד כרצון רבו לממלא
מקומו ,ותחת הנהגתו גדלה תנועת החסידות והתרחבה מאוד.
רבי אלימלך מליז'נסק   -רבי אלימלך נולד בשנת תע"ז ( ,)1717והסתלק בכ"א
באדר תקמ"ז ( .)1787הוא ואחיו רבי זושא מאניפולי היו מגדולי תלמידיו של המגיד
ממעזריטש .רבי אלימלך הנהיג את החסידים באיזור גליציה וביסס שם את החסידות
במידה ניכרת .ספרו "נועם אלימלך" ידוע כספר קדוש וחשוב מבין ספרי החסידות.
רבי מנחם נחום מטשרנוביל  -רבי מנחם נחום מטשארנוביל נולד בשנת
ת"צ ( ,)1730והסתלק בי"א חשוון שנת תקנ"ח ( .)1979היה תלמידם של הבעל שם
טוב ולאחר מכן של המגיד ממעזריטש ,וספרו "מאור עיניים" הוא מספרי החסידות
החשובים.

עצה מאליהו הנביא
פעם אחת הלך רבי דוד מלעלוב להסתופף בצל רבו ,הצדיק רבי אלימלך
מליעז'נסק .את הדרך עשה דרך יער אחד ,שהכיר אותו היטב כי הלך בו
פעמים רבות ,אך באותה הפעם טעה בדרכו ולא ידע לאן לפנות .כעבור כמה
זמן ,התחיל ר' דוד לבכות בבכיה רבה ,ודאג מאוד מה יעלה בגורלו .והנה,
פגש לפתע איש אחד ששאל אותו" :למה אתה בוכה בני יקירי?" ענה ר' דוד
בבכיה" :הרבה שנים אני הולך בדרך הזאת מדי שנה בשנה ,ועתה הנני טועה
בדרך ואינני יודע איך ללכת" .אמר לו האיש" :בא עמי ונלכה שנינו יחדיו ,עד
שנבוא לקצה היער" שמח על כך מאוד ר' דוד והלך איתו ,ובתוך רגעים אחדים
הגיעו לקצה היער .כשבא להיפרד ממנו אמר לו האיש" :בני יקירי ,אני אומר לך
עכשיו דבר שנחוץ לך לדעת מעתה ועד עולם .והוא :כאשר תביט על איש אחר,
לראות את מעלותיו או חסרונותיו ,אל תחדל מלהביט בעצמך .זאת תזכור כל
ימי חייך" .והלך האיש תיכף לדרכו .לימים ,כאשר נעשה רבי דוד מלעלוב רבי
ומנהיג עדה ,אמר פעם אחת דברי תורה ובתוך שיחתו הקדושה סיפר את כל
המאורע הנ"ל .ואמר "באמת ,היה זה אליהו הנביא זכור לטוב".
('שיח שרפי קודש' עמ' יא)

רבי מנחם מענדל מויטבסק  -רבי מענדל מויטבסק נולד בשנת ת"צ (,)1730
והסתלק בא' אייר תקמ"ח ( .)1788היה מתלמידיו הגדולים של המגיד ממעזריטש ואף
הנהיג ,לאחר פטירת המגיד ,את החסידים באיזור בלארוס וליטא ,עד שעלה לארץ
ישראל.
רבי לוי יצחק מבארדיטשוב  -רבי לוי יצחק נולד בשנת ת"ק ( )1740והסתלק
בשנת תק"ע ( .)1810היה אחד מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש ,והיה מפורסם
באהבת ישראל המיוחדת שלו.
רבי שניאור זלמן מליאדי  -האדמו"ר הזקן' ,בעל התניא והשו"ע' .רבי שניאור
זלמן נולד בעיר לוז'נה שברוסיה ,בי"ח באלול שנת תק"ה ( ,)1745והסתלק בכ"ד טבת
תקע"ג ( .)1813ייסד שיטה מיוחדת בחסידות ,לה קרא 'חב"ד' ' -חכמה ,בינה ,דעת',
ועיקרי תורתו מופיעים בספרו הידוע והחשוב ,ספר ה'תניא'.
ה'אוהב ישראל' מאפטא  -רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא ,נולד בשנת
תק"ח ( ,)1748והסתלק בה' בניסן תקפ"ה ( .)1825למד תורה וחסידות מרבי אלימלך
מליעז'נסק וצדיקים אחרים .היה מפורסם באהבת ישראל ,ואף ביקש שעל מצבתו
יכתבו רק את התואר "אוהב ישראל" ,וכך גם נקרא ספר דרשותיו.
בעל ה'מאור ושמש'  -רבי קלונימוס קלמן הלוי מקראקא ,נולד בשנת תקי"א
( )1751והסתלק בא' בתמוז תקפ"ג ( .)1823היה תלמיד מובהק של רבי אלימלך
מליז'נסק ומפורסם למקובל גדול .ספרו "מאור ושמש" על התורה ,נחשב כספר חסידות
חשוב ואף הודפס במהדורות שונות בתוך החומשים.
רבי נחמן מברסלב  -רבי נחמן נולד בא' בניסן תקל"ב ( )1772בעיירה מז'יבוז'
שבאוקראינה ,שבה התגורר הבעל שם טוב ,אבי-סבתו ,והסתלק בי"ח בתשרי תקע"א
( .)1810רבי נחמן הנהיג תורה ושיטה מיוחדת בחסידות .תלמידו ,רבי נתן שטרנהרץ
הוא זה שכתב את רוב תורתו ,ובפרט את ספרו המרכזי "ליקוטי מוהר"ן".
ה'צמח צדק'   -רבי מנחם מענדל שניאורסון ,נולד בכ"ט באלול תקמ"ט (,)1789
והסתלק בי"ג בניסן תרכ"ו ( .)1866האדמו"ר השלישי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד.
אמו נפטרה בהיותו בן שלוש ,והוא גדל על ברכי סבו הגדול  -רבי שניאור זלמן מליאדי.
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מלבד גדולתו בחסידות היה ידוע בגאונותו בנגלה ,והוא נקרא 'צמח צדק' על שם ספר
תשובותיו בהלכה.
הרבי הרש"ב  -רבי שלום דובער שניאורסון נולד בכ' בחשוון תרכ"א (,)1860
בעיירה ליובאוויטש ,והסתלק בב' בניסן תר"פ ( .)1920היה האדמו"ר החמישי בשושלת
אדמו"רי חסידות חב"ד ונחשב למסביר הגדול של תורת חב"ד.
הרב קוק  -רבי אברהם יצחק הכהן קוק נולד בגריבה שבלטביה ,בשנת תרכ"ה
( ,)1865והסתלק בג' באלול תרצ"ה ( .)1935היה הרב הראשי האשכנזי הראשון של
ארץ ישראל ,ובעל השפעה מרכזית בתולדות היישוב החדש שבארץ ישראל .הרב קוק
היה מהוגי הדעות הגדולים בדור האחרון.
הרבי הריי"צ  -רבי יוסף יצחק שניאורסון נולד בי"ב בתמוז תר"מ ( ,)1880בעיירה
ליובאוויטש והסתלק בי' בשבט תש"י ( .)1950האדמו"ר השישי בשושלת אדמו"רי
חסידות חב"ד ,והיה לסמל ומופת של מסירות נפש מול שלטון הרשע הקומוניסטי.
הרבי מפיאסצנא  -רבי קלונימוס קלמיש שפירא ,נולד בי"ט באייר תרמ"ט (,)1889
ונרצח על קידוש השם בד' בחשוון תש"ד ( .)1943הנהיג חסידות גדולה בפולין ,והמשיך
באורח מופלא להנהיג את חסידיו לעבודת ה' ואמונה ,גם בימי השואה הנוראים בגטו
ווארשה.
הרבי מליובאוויטש  -רבי מנחם מענדל שניאורסון נולד בי"א בניסן תרס"ב
( ,)1902והסתלק בג' בתמוז תשנ"ד ( )1994האדמו"ר השביעי בשושלת אדמו"רי חסידות
חב"ד .בשנות הנהגתו התעצמה חסידות חב"ד לממדים אדירים .חסידיו ושלוחיו הרבים
מפיצים את תורת החסידות ואת היהדות בכל רחבי תבל.
הרבי מסלונים  -רבי שלום נח ברזובסקי מסלונים ,נולד בי"ד באב תרע"א (,)1911
והסתלק בז' באב תש"ס ( .)2000שיקם וביסס את חסידות סלונים בארץ ישראל ,אחרי
שואת יהודי אירופה .דברי תורתו מובאים בסדרת הספרים "נתיבות שלום".
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