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לאהוב כל יהודי
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	לב

חיבור בין נשמות
פרק ל"ב - לב התניא, עוסק בנושא אהבת ישראל. אדמו"ר הזקן אינו מפריד בין אהבת ישראל לאהבת 

ה', בין מצוות שבין אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו, אלא כורך אותן יחד. יתרה מזאת: בפרק זה 

אנו לומדים שהמצווה לאהוב כל יהודי אינה רק סעיף בתוך הקשר שלנו עם ה', אלא הלב של הקשר 

הזה. אי אפשר לדבוק בה' באמת בלי אהבת ישראל, ואי אפשר לאהוב באמת כל יהודי בלי לדבוק 

בה'. 

פרק ל"ב מובא בתוך העיסוק בעבודת ה' מתוך שמחה. השמחה בה' מגיעה מתוך ההפרדה בין הנפש 

הבהמית שלנו, שיש לה רצונות רעים, תאוות ויצרים, לבין הנפש האלוקית, שתמיד תישאר במהותה 

חלק מה', והיא מקור שמחתנו.

ההפרדה שאנחנו עושים כלפי עצמנו, בין הגוף החומרי והנפש הבהמית ובין הנפש האלוקית, מביאה 

אותנו למפגש אחר עם הזולת: "ואהבת לרעך - כמוך". כאשר אנחנו מבינים שהחלקים הנמוכים בנו 

הם רק המעטפת, הקליפה שלנו, שיש לנו אמנם עבודה מולם ואנחנו מתמודדים איתם אך הם אינם 

העיקר של עצמיותנו, אנחנו יכולים להסתכל גם על האחר מנקודת מבט חדשה. פתאום כל תכונות 

כקליפה,  מתבררים  אותו  ולאהוב  לזולת  להתחבר  עלינו  שמקשים  והמעשים  ההתנהגויות  האופי, 

עטיפה שולית וחסרת ערך לעומת התוך - הנפש האלוקית של כל יהודי, שמעלתה אינה גלויה, אלא 

נסתרת וחבויה.

לפעמים קשה לנו לאהוב יהודי אחר, משום שנדמה לנו שהמעלה הרוחנית שלנו גבוהה יותר משלו, 

של  במעלתן  הבנה  לנו  שאין  לנו  מזכיר  התניא  בעל  אדם.  לאותו  להתחבר  מאיתנו  מונע  והפער 

ייתכן  הנשמות. לעולם לא נדע מהי המדרגה האמיתית של הנפש האלוקית של מי שעומד מולנו, 

שהיא גבוהה יותר מן המדרגה של הנפש האלוקית שלנו עצמנו, ואם כן, איך נוכל שלא לכבד ולאהוב 

את הנפש האלוקית שלו?
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בהתבוננות עמוקה יותר, אפילו ההבדלים בין המדרגות של הנשמות נעלמים, כי לכל הנשמות יש 

שורש אחד, ובפנימיותן כולן אחת. גם לאחר ירידת נשמתנו לעולם, השורש האלוקי המאוחד נותר 

נוכח בתוכנו. "כל ישראל אחים", ממש כמו אחים ביולוגיים, שנולדו לאותם הורים ויכולים להיות שונים 

מאוד זה מזה, אך השוני אינו מוחק את המהות המשותפת שלהם, את קרבת הדם שיש ביניהם. 

החיבור המהותי בין כל נשמות ישראל אינו מורגש תמיד, מכיוון שהנשמות שלנו ירדו והתחלקו לגופים 

נפרדים. כאשר אנחנו מייחסים חשיבות לגוף ולנפש הבהמית, יש הרבה מה שיפריד בינינו: מידות, 

הרגלים, סגנונות שונים ועוד. גם כאשר נוצר חיבור בין אנשים, אם החיבור מבוסס על החיצוניות - 

ולא אמיתי. אך כאשר אנחנו מבינים שכל  על הנפש הבהמית ועל הגוף - הוא חיבור מקרי, חיצוני 

ההתנהגויות, הדפוסים והמידות טפלים למול החלק האלוקי שבאדם, אז נוצר פתח לחיבור של אמת, 

לקשר של מהות.

בעיניו רק שמחתו  ונמאס  נבזה  גופו  להיות  הנ"ל  קיום הדברי'  ע"י  והנה 
תהיה שמחת הנפש לבדה 

הרי זו דרך ישרה וקלה לבא לידי קיום מצות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש 
מישראל למגדול ועד קטן. 

כי מאחר שגופו נמאס ומתועב אצלו והנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן 
בשרשן ומקורן באלקי' חיים. 

בשגם שכולן מתאימות ואב א' לכולנה 

ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד 

רק שהגופים מחולקי'. 

ואחוה  אהבה  להיות  אפשר  אי  טפלה  ונפשם  עיקר  גופם  העושי'  ולכן 
אמיתית ביניהם 

אלא התלויה בדבר לבדה.

הלב של התורה
כאשר התבקש הלל ללמד את כל התורה על רגל אחת, הוא העמיד אותה על מצוות אהבת ישראל, 

משום שמצווה זו כוללת בתוכה את שתי התנועות של עבודת ה': מצד אחד ההתעלות אל ה' מתוך 

העולם הזה, ומן הצד השני השראת השכינה בעולמות התחתונים. 

עבודת ההתעלות הרוחנית, שיש בה יציאה מתוך העצמי, מתוך הגבולות והצמצומים, וקישור אל ה', 

מקור ושורש כל המציאות, היא הבסיס של מצוות אהבת ישראל. כדי שנרגיש מאוחדים עם כל אחד 

מישראל אנחנו צריכים להזדהות עם הנפש האלוקית שלנו. להשתחרר מתחושת האני המוכרת לנו, 

להכיר בכך שהנפש הבהמית שלנו היא רק חיצונית לנו, ועוד יותר מכך: להתעלות אל העצמי השורשי 

שלנו באחדות האלוקית. כל מצווה שאנחנו מקיימים מגלה את החלק האלוקי שבנו ומרוממת אותנו 
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אליו, אך מעשה המצווה אינו תלוי בכך שנשתחרר מתפיסת העצמי שלנו ונתמסר אל החלק האלוקי 

שבנו. באהבת ישראל, לעומת זאת, מתגלה החיבור לה' בשלמות, משום שבמצווה זו אנו מוכרחים 

להעדיף את האלוקי על פני האנושי, לבחור להסתכל על הנפש האלוקית של הזולת ולא על נפשו 

הבהמית, ולהכיר באחדות שבשורש נשמות האומה.

אהבת ישראל היא גם המפתח להשראת השכינה בעולם התחתון. ה' בחר בעם ישראל להתגלות 

ה' בעולם  אור  ומאוחד. הופעת  - שלם  גם הגילוי שלו צריך להיות אחד  וכשם שה' אחד כך  דרכו, 

מבוססת על הקשר והחיבור בעם ישראל, האחדות בינינו משרה על כנסת ישראל את ברכת אור פני ה'. 

וז"ש הלל הזקן על קיום מצוה זו 

זהו כל התורה כולה ואידך פירושא הוא כו'. 

הגוף מעלה  ולהעלו' הנפש על  ושורש כל התורה הוא להגביה  יסוד  כי 
מעלה עד עיקרא ושרשא דכל עלמין ]עד עיקר ושורש כל העולמות[

וגם להמשיך אור א"ס ב"ה בכנסת ישראל כמ"ש לקמן 

דהיינו במקור נשמות כל ישראל למהוי ]להיות[ אחד באחד דוקא 

ולא כשיש פירוד ח"ו בנשמות 

דקב"ה לא שריא באתר פגים ]אינו שורה במקום פגום[

וכמ"ש "ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך"...

אהבה ושנאה
אהבת ישראל באה מתוך התמסרות לנפש האלוקית, אך מה בדבר התייחסות לחטא? האם גם את 

מי שחוטא עלינו לאהוב, אף על פי שהוא עובר על רצון ה'? 

היחס לחוטאים מתחלק בין שני סוגי אנשים: אלו שאנו מצווים להוכיח ואלו שאיננו מצווים להוכיח. 

מצוות ההוכחה היא דווקא ל"עמיתך" - למי שהוא חבר וקשור אלינו בתורה ובמצוות. לעומת זאת, 

ובמצוות. אותם אנחנו  ושותפות בתורה  אין לנו אפשרות להוכיח אנשים שאין לנו איתם קשר רוחני 

איננו מצווים להוכיח, אלא רק לאהוב. אפילו את היהודים הנחשבים ל"בריות" - חוטאים שנראה כאילו 

נפש  יש  ה', אנחנו מצווים לאהוב, משום שגם בהם  יצירי כפיו של  מעלתם היחידה היא בכך שהם 

אלוקית שכל חטאיהם לא הצליחו לפגום במהותה. על כך אמר הלל הזקן: "הווי מתלמידיו של אהרן... 

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

הקישור בין אהבת הבריות לקירובם לתורה עלול להטעות. אנחנו אוהבים כל יהודי מצד עצם נשמתו, 

מצד היותו חלק א-לוה ממעל, ואהבה זו באה לידי ביטוי ברצון להיטיב איתו ולקרב אותו לתורה. אבל 

אהבת ישראל אינה אמצעי לקירוב הרחוקים אלא מטרה בפני עצמה, ולכן גם אם אנחנו אוהבים אדם 

והוא ממשיך לחטוא, אין בכך פגם באהבה.
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וקשור אלינו בעבודת ה' שלו  בניגוד לכל אלו שאיננו מצווים להוכיח אותם, אם אדם שקרוב אלינו 

חז"ל  דברי  עליו  חלים  התוכחה,  למרות  לחטוא  ממשיך  הוא  ואם  אותו.  להוכיח  עלינו  מצווה  חטא, 

שמצווה לשנוא אותו מתוך כוונה שהריחוק הזה יקרבו. אך אדמו"ר הזקן מלמד אותנו שהשנאה הזו 

אינה מגיעה לבד, יחד עם השנאה אליו עלינו גם לאהוב אותו. זאת משום ששנאת החוטא מתייחסת 

לנפשו הבהמית, מקור החטא, ואילו אהבת ישראל מתייחסת לנפש האלוקית שבו. גם כאשר הנפש 

הבהמית חוטאת, הנפש האלוקית אינה נפגמת ואינה משנה את מהותה האלוקית, היא נשארת חלק 

אלוקי בתוך אדם חוטא. 

על  גדולים  רחמים  בנו  יש  הבהמית,  הנפש  כלפי  החטא,  כלפי  מרגישים  שאנחנו  הדחייה  עם  יחד 

הנפש האלוקית של החוטא, שאינה נמצאת במעמד הראוי לה אלא גולה בתוך החטא. הרחמים הללו 

מאפשרים לנו להפוך את שנאת החטא עצמה לאהבה עמוקה כלפי האלוקות הכלואה בתוכו.

וגם לומר לרבו  ומ"ש בגמ' שמי שרואה בחבירו שחטא מצוה לשנאותו 
שישנאהו. 

היינו בחבירו בתורה ומצות וכבר קיים בו מצות הוכח תוכיח את עמיתך 
עם שאתך בתורה ובמצות ואעפ"כ לא שב מחטאו כמ"ש בס' חרדים 

אבל מי שאינו חבירו ואינו מקורב אצלו 

הנה ע"ז אמר הלל הזקן "הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום וכו' אוהב 
את הבריות ומקרבן לתורה". 

לומר שאף הרחוקים מתורת ה' ועבודתו ולכן נקראי' בשם בריות בעלמא 
צריך למשכן בחבלי עבותו' אהבה 

וכולי האי ואולי ]אחרי כל זה, אולי[ יוכל לקרבן לתורה ועבודת ה' 

והן לא לא הפסיד שכר מצות אהבת ריעים 

וגם המקורבים אליו והוכיחם ולא שבו מעונותיהם שמצוה לשנאותם 

מצוה לאהבם ג"כ 

הגנוז  בחי' הטוב  מצד  ואהבה  הרע שבהם  הן אמת שנאה מצד  ושתיהן 
שבהם 

שהוא ניצוץ אלקות שבתוכם המחיה נפשם האלקית 

וגם לעורר רחמים בלבו עליה כי היא בבחי' גלות בתוך הרע מס"א הגובר 
עליה ברשעי' 

והרחמנות מבטלת השנאה ומעוררת האהבה...
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שאלות לסיכום ולחזרה:
איך ההפרדה בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית משפיעה על הקשר שלנו עם יהודי אחר?  .1

מדוע הלל לימד שאהבת ישראל היא הרגל שעליה עומדת כל התורה?  .2

איך אנחנו צריכים להתייחס אל החוטאים?  .3


