
  

  

נפשי חולת אהבתך

לפי חלוקת הפרשיות בתורה וכן לפי פנימיות התורה, 

וילך היא פרשה אחת. ישנן פרשות בתורה  -פרשת ניצבים 

שעומדות כל אחת בפני עצמה, ולעיתים הן מחוברות, כגון 

וילך -מצורע ועוד, אך פרשת ניצבים-פקודי, תזריע-ויקהל

היא פרשה אחת, שלעיתים היא מחולקת לשתי פרשיות. 

על הטורים בתחילת פרשת וילך נותן סימן בדבר לדעת ב

פ"ת וילך (עפ"י דניאל  -מתי הפרשיות נפרדות: "ב"ג המלך 

א ה) פירוש ב"ג המלך כשחל ראש השנה יום ב' או ג' אז 

נצבים וילך נפרדים". מקובל לקשור את שמות הפרשיות 

המחוברות הללו, הנראים במבט ראשון, הפוכים זה מזה, 

מתוך עמידה ’, קא מתוך ההתייצבות לפני דולומר שדו

אפשר "וילך", אפשר  אזי - יציבה לפני ריבונו של עולם

להתקדם. בפרשת ניצבים מצויה פרשת התשובה ואנו 

נבקש להתמקד בנושא הקשור מאוד למצות התשובה, 

נושא אשר חוזר על עצמו שלוש פעמים בפרשת ניצבים, 

בודה הגדולה אהבת ד'. נבקש גם לקשר את הע –והוא 

והחשובה הזו של אהבת ד' לביטוי יחידאי המופיע בפרשת 

  וילך וכן לימי התשובה.

לאורך פרק ל' בחומש דברים התורה מדברת שלוש 

נפתח ’. פעמים (דברים ל, ו; שם טז; שם כ) על אהבת ד

ֶהי לְִׁשמַֹע ’ בפסוק החותם את הפרק: "לְַאֲהָבה ֶאת ד ֱא

  ְּבקֹלֹו ּולְָדבְָקה בֹו ּכִי הּוא ַחּיֶי וְאֶֹר יֶָמי ....". 

  הרש"ר הירש מבאר את הפסוק כך:

עוד פעם את מושג "החיים" וכולל אותו באהבת  משה מסכם

ולדבוק ’ לשמוע בקול ד’: כל אוהב דאחת שאיפתו של’. ד

בו בכל עומק לבו בימי שמחה ובעתות צרה, בשנות החיים 

היא תמצית חיינו ואושרנו, כי הוא ’" וביום המות. "אהבת ד

חייך וארך ימיך וגו'. אותה אהבה מוצאת את סיפוקה 

  בעצמה...

ט הפסוקים ומדברי הרש"ר הירש אנחנו למדים מפש

שאהבת ד' אינה רק מצוה ככל המצוות אלא תמצית החיים 

עצמם. הביטוי הזה הוא עוצמתי מאוד. אהבת ד' היא לא 

  רק דרישה שעלינו לממש בחיינו אלא היא הגדרת חיינו! 

  

מתבקשת השאלה מהו ההקשר שבגללו התורה מרבה 

דווקא בפרשה זו. הכלי יקר (ל, ו) נדרש ’ לעסוק באהבת ד

  לענין: 

שיתן בלבך לעובדו מאהבה לא מיראה כי העושה מאהבה 

בשמחה, אך שכל זמן שאין הקדוש ברוך הוא ’ עובד את ד

מתנקם מאויביך תמיד מורא אויביך עליך פן יחזרו להלחם בך 

’ בשמחה, על כן ונתן ד’ ועל כן אין לבך פנוי לעבוד את ד

כל האלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר  אלהיך את

רדפוך, ומאז תהיה בטוח שלא יבואו עליך עוד וישמח צדיק 

חזה נקם (תהלים נח יא), הנה מאז תהיה מוכן לעשות כל כי

  בשמחה גם בפועל.’ מצוות ד

הכלי יקר מקשר את הדברים לפסוק הסמוך (פס' ז): "וְנַָתן 

ֶהי ֵאת ּכָל ָהָאלֹות הָ ’ ד ֵאּלֶה ַעל אֹיְֶבי וְַעל ׂשֹנְֶאי ֱא

". לדבריו, סמיכות הפסוקים הזו באה ללמד  ֲאֶׁשר ְרָדפּו

יש צורך בהסרת מניעות ’ אותנו שכדי להגיע לאהבת ד

שונות. כל זמן שאין הקב"ה מסייע בידנו להסיר אותן 

המניעות, אין הלב פנוי לעבודה בשמחה, המאפיינת את 

עים עד כמה בחיי היומיום, הן הפרטיים אוהבי ד'. כולנו יוד

והן הלאומיים, יש כל מיני מפריעים שלא מניחים לנו להיות 

רגועים ולרוות נחת. רק כאשר הקב"ה יסיר מעלינו את 

  מתוך אהבה.’ המפריעים, נוכל לעבוד את ד

  

יש לדעת שבנוסף למניעות החיצוניות המונעות מאיתנו 

גם מניעות פנימיות שיש  בשמחה, ישנן’ לעבוד את ד

ֶהי ֶאת לְָבְב וְֶאת ’להסירן, כמאמר הפסוק: "ּוָמל ד ֱא

ד  ל 'כאבס"   זהתשע" אלו

לך-נצביםפרשת  י   ו
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" (דברים ל, ו). יש משהו בלב פנימה, שמונע  לְַבב זְַרֶע

מאיתנו לעבוד את ד' מאהבה. הרמב"ן בפירושו לפסוק זה 

מסביר שבפסוק זה ישנה הבטחה אלוקית מיוחדת במינה 

את היצר הרע  -ורלת לבבנו שהקב"ה יסיר מאתנו את ע

דבריו מבוססים ’. שבנו, כיוון שהוא מפריע לנו לאהוב את ד

על דברי חז"ל בפרק חמישי של מסכת סוכה ובמקומות 

נוספים, שלעתיד לבוא הקב"ה יבטל את היצר הרע. גם 

המלבי"ם מסביר את הפסוק כהבטחה אלוקית להסרת 

  היצר הרע, וכך היא לשונו: 

הלב ויבטל היצה"ר ולא רק מהאבות מפני שיסיר מהם ערלת 

שנתדבקו במעשים לא טובים כי אף מזרעם שנולדו בארץ גם 

מהם יסיר את היצר שיתבטל מציאותו בכלל, והתועלת 

אלהיך וגו' שבהסר רק את ’ מבטול היצר תהיה: לאהבה את ד

  ’. המונע תהיה לכם מעצמכם אהבת ד

 המלבי"ם אומר שכאשר תתממש ההבטחה האלוקית

והיצר הרע יוסר, התועלת שתהיה לנו מכך היא, שאהבת 

היא דבר שטבוע בנו ומשום כך ’ תופיע ממילא. אהבת ד’ ד

כשהקב"ה יסיר את המניעות, היא תפרוץ החוצה.בינתיים, 

לא הגענו למצב של מילת הלב, אנחנו נמצאים בעולם 

הזה, במציאות בה יש יצר טוב ויש יצר רע ובחירה חופשית 

בספר דברים חוזר פעמים רבות עניין הבחירה ביניהם. 

החפשית שבין הטוב לבין הרע. התורה חוזרת ומזכירה 

שהטוב והרע נתונים לפנינו, ואנו מצווים לבחור בחיים, 

היינו להתגבר על היצר הרע, להתגבר על המניעות 

השונות ולבחור בטוב. כמובן, בלי סייעתאד שמייא אי 

ענו למצב של ביטול יצר אפשר להתגבר, אבל עוד לא הג

הרע. אדרבה, אנחנו חיים בעולם שאנחנו צריכים למול את 

  ’.ליבנו בעצמנו כדי שנוכל להגיע למצב של אהבת ד

  

השפת אמת בפרשתנו מדבר על היחס שבין הבחירה 

הטבעית ’ שלנו, וההתמודדות עם היצר הרע, לבין אהבת ד

קב"ה משתמש בשמיים ובארץ שבנו. בפרשתנו מוזכר ש

כעדים לברית שכרת עמנו. חז"ל, ורש"י בעקבותיהם 

מבארים את משמעות ה'עדות' הזו, במובן של תביעה 

כלפינו. זאת אומרת, שכשם שהשמיים והארץ לא משנים 

את מידתם אלא עושים את תפקידם נאמנה, מצופה 

מאיתנו שלא לשנות את מידתנו, ולהתנהג על פי הטבע 

לעשות את רמון ד'. השפת אמת מקשה על הסבר  –שלנו 

שהרי לשמיים  זה ואומר שדברי חז"ל אלו אינם מובנים,

ולארץ אין בחירה חופשית ולכן מובן שאינם משנים את 

מידתם ועושים את המוטל עליהם. לנו, לעומ"ז, יש לנו יצר 

הרע ובחירה חופשית, אצלנו השמיעה לדבר ד' אינה 

של השפת אמת (תרלא) טמון יסוד  'אוטומאטית'. בתירוצו

  משמעותי מאוד בעבודת ד': 

... אך עכ"פ מובן כי מדרך הטבע להיות נמשך כל דבר אחר 

הש"י וציויו. א"כ וודאי לא נגרע האדם מזה רק שניתן לו 

בחירה יצ"ט ויצה"ר. ואם לא יגבור הרע על הטוב ממילא מצד 

  עצמו ימשך אחר הטוב ככל הנבראים.

גם אנחנו באופן טבעי נמשכים לעשות את זאת אומרת ש

הטוב. האדם בטבעו הוא ישר. מה השמיים והארץ נמשכים 

כך גם האדם נמשך באופן ’ באופן טבעי לעשות את רצון ד

טבעי להיות נאמן לקונו. אמנם, לאדם יש גם יצר רע 

הנשמתי שלו  –המפריע לו לממש את מה שהטבע הפנימי 

התגבר על היצר הרע הרי נמשך אליו. כשאנחנו נדרשים ל

לקלף שכבות חיצוניות מעל  –שאנו צריכים 'להסיר מונע' 

הטוב האלוקי שכבר קיים בקרבנו פנימה ואיננו צריכים 

  'לייבא' אותו מבחוץ. 

  

שפת אמת ואומר: "וזה התירוץ האמיתי על -ממשיך ה

קושית הרמב"ם איך שייך מ"ע ואהבת וכדומה דברים 

התלויין בלב". הסברו של השפת אמת מתרץ את השאלה 

הידועה כיצד פונה התורה בציוויים לרגש האדם, שהרי 

או שאני אוהב או שאיני אוהב  -רגש הוא חוויה פנימית 

וכד'. אומר השפת אמת שהתשובה היא שבאמת אנו 

נשמתנו עורגת לקב"ה. עלינו רק לגלות  –אוהבים את ד' 

 אותה. כדי להצליח במשימה צריךאת האהבה הזו, לחשוף 

שתוסרנה המניעות החיצוניות והפנימיות. ודאי זקוקים אנו 

לסייעתא דשמיא בתהליך זה ולכן אנחנו מתפללים 

לרבש"ע שיעזור לנו בהסרת המניעות וממילא נחיה 

'חלק אלוק ממעל ממש' (ראה  -בהתאם למי שאנו באמת 

  תניא פרק ב). 

גם את מה שאומרת כך מסביר השפת אמת (תרל"ד) 

התורה בפרשתנו: "כי ָקרֹוב ֵאלֶי ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבִפי 

ּוִבלְָבְב לֲַעׂשֹתֹו" (דברים ל, יד). מה הכוונה במילים: 

'קרוב אליך הדבר מאוד'? האמנם כך הוא? והלא עבודת 

דורשת עמל רב הכרוך בהתמודדויות שונות ומורכבות? ’ ד

בתחילתו של  -וליתר דיוק אלא שבאמת 'בסופו של דבר', 

קרוב אליך הדבר מאוד. אלו דבריו, שם: "שהקב"ה  -דבר 

נטע בכל איש ישראל נקודה גנוזה בלב והאדם צריך רק 

אכן, ההוצאה מן הכח אל ”. להוציאו מהכוח אל הפועל

הפועל נמשכת כל החיים אבל הידיעה שהטוב האלוקי 
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 כךמוטבע באישיותנו ממלאת אותנו באמונה גדולה ב

  שביכולתנו לעמוד במשימה. 

  

השפת אמת בפרשתנו (תרמא) אומר שיסוד גדול זה 

משמעותי מאוד גם בלימוד התורה. הוא מביא מדרש 

האומר שלישראל יש את היכולת 'לפתוח את התורה', 

דהיינו להיפתח אל התורה, לגלות את האור שבה. היכולת 

הזו נובעת מכך שהתורה חקוקה בקרבנו, והדבר נרמז 

"שלא ניתנה התורה  -' במילות התורה: 'לא בשמיים היא

רק לאיש האלוקים אלא גם לפשוטי האנשים". התורה 

שייכת לכל אחד ואחד מישראל, גם לפשוטי העם, כי היא 

נמצאת בתוכנו. הוא מוסיף שלכל אחד יש את החלק 

המיוחד שלו בתורה. כשאני לומד תורה נוצר מכך אור 

מיוחד, שרק אני יכול להפיק מהלימוד שלי. כל אחד 

ד תורה יוצר אור מיוחד בלימוד התורה שלו כי התורה שלומ

נמצאת בקרבו, באופן ייחודי לו. כל אחד מאיתנו צריך 

לפתוח את התורה ולגלות את השער שלו, לגלות את האור 

שלו בתורה, שנמצא בקרבו. כיצד זוכים לגלות את האור 

הזה? אומר השפת אמת: "שע"י בחי' אהבה וחשק זוכין 

האהבה היא זו שנותנת לנו את הכלי  לפתיחת התורה".

לפתוח את התורה, דהיינו, למצוא את עצמנו בתוך התורה, 

למצוא את התורה בתוכנו, למצוא את רבש"ע בתוכנו. 

  דברים דומים מאוד אומר הרב באורות התורה (ב, א): 

... וְִהּנֵה ּכָל ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה הּוא מֹוצִיא ֵמַהּכַח ֶאל ַהּפַעל ֶאת 

יאּות ָחכְָמָתּה ִמּצַד נְַפׁשֹו, ּוְבוַַּדאי ֵאינֹו ּדֹוֶמה ָהאֹור ְמצִ 

ַהִּמְתַחֵּדׁש ִמּצַד ִחּבּור ַהּתֹוָרה לְנֶֶפׁש זֹו לָאֹור ַהּנֹולָד 

ּכֵן הּוא ַמגְִּדיל ַהּתֹוָרה ַמָּמׁש -ֵמִהְתַחְּברּוָתּה לְנֶֶפׁש ַאֶחֶרת, וְִאם

ָּברּו הּוא רֹוצֶה ֶׁשּיַגְִּדיל ּתֹוָרה, ַהֶּדֶר ְּבלִּמּודֹו, וְכֵיוָן ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ַהּיָָׁשר הּוא ֶׁשּיִלְַמד ָהָאָדם ִמּצַד ַאֲהָבתֹו ֶאת ָהאֹור ַהּגָדֹול, 

יאּותֹו, ֶׁשּיְִתּגֵַּדל יֹוֵתר וְיֹוֵתר...    ֶׁשרֹוצֶה ַהֵּׁשם יְִתָּבַר ְּבגִּלּוי ְמצִ

  

בר בתחילת ספר דברים מופיע כ’ הציווי על אהבת ד

(דברים ו, ה), בפסוק שאנו אומרים כמה פעמים, בכל יום: 

ֶהי ְּבכָל לְָבְב ּוְבכָל נְַפְׁש ּוְבכָל ’"וְָאַהְבָּת ֵאת ד ֱא

". התורה מצפה מאיתנו לאהבה המקיפה את כל  ְמאֶֹד

הצדדים של חיינו. החזרה על המילה 'בכל' מדגישה זאת 

  הרמב"ם (הל' תשובה י, ג): היטב. כך גם אומר

אהבה גדולה ’ וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ד

ונמצא ’ יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ד

שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה 

  מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד.

לאהבת אישה. כשם שאדם ’ הרמב"ם מדמה את אהבת ד

כך  –הב אישה, נתונה דעתו בכל עת למושא אהבתו האו

שכזו? ’ היא אהבת ד' הראויה. כיצד ניתן להגיע לאהבת ד

הרמב"ם מציע שתי הצעות. ההצעה האחת מובאת 

בהלכות יסודי התורה (תחילת פרק ב) והיא: ע"י 

ההתבוננות בנפלאות הבריאה. ההצעה השנייה, המובאת 

ות רבים בחז"ל, והיא בספר המצוות (מצוה ג), וכן במקומ

דרך הכרת ’, דרך לימוד התורה. על ידי לימוד חכמת ד -

גילוי ’. מתגלה אהבת ד -הרצון האלוקי המתגלה בתורה

צריך להיות תמידי ועליו להקיף את כל רצונותיו ’ אהבת ד

של האדם. החפץ חיים מביא בביאור הלכה בסי' א' של 

צוות השו"ע את דברי ספר החינוך האומר שיש שש מ

מצוות המוטלות על האדם בכל רגע נתון. אחת  –תמידיות 

"מצוות ’: מאותן המצוות התמידיות היא מצוות אהבת ד

צריכה להיות תמיד מצויה בקרבנו." בכל עת ’ אהבת ד

זו כמובן ’. צריכים להיות בעמדה נפשית של אהבת ד

דרישה מאוד מאוד גבוהה, והיא עבודה גדולה לכל החיים. 

קדם בעבודה זו ממדרגה למדרגה. ראוי לצטט עלינו להת

  מעט מלשונו של ספר החינוך: 

וענין המצוה שיראה האדם להשים כל מגמתו וכל מחשבתו 

אחר אהבת הש"י ויעריך בלבו כי כל מה שיש בעולם מעושר 

  . ובנים וכבוד הכל הוא כאין נגד אהבתו ית' 

  

הנושא הרחב הזה של אהבת ד'.  איני מתיימר להקיף את

אבקש להתמקד במעט מדבריו של הרב זצ"ל בעניין זה. 

מושג האהבה תופס מקום מרכזי מאוד בהגותו של הרב, 

שלו. לרב זצ"ל יש פסקאות בהן ’ באישיותו ובעבודת ד

מתאר הרב את עוצמות אהבת ד' שבוערת בו. כתביו 

ש מלאים בהשתוקקות אדירה לריבונו של עולם. נבק

לאחוז בשיפולי גלימתו של הרב ולהסתייע בדבריו כדי 

  שנוכל לחזק את אצלנו את אהבתנו לו ית'. 

הרב מדבר על אהבת ד' כעל דבר טבעי, שיש לו השלכות 

  משמעותיות ביותר (אורות הקודש, ח"ד, עמ' שצ): 

אי אפשר כלל שלא לאהוב את ד' ואי אפשר כלל שלא יצמיח 

ת צמח מעשי, לאהוב לפעול כח אהבה מתוקה מוכרחת זא

בפועל ובמעשה כל המתיחש לטוב ביחש להשגת אור ד'. אי 

אפשר שלא לאהוב את התורה, והמצות, שהם כ"כ קשורים 

  בטוב ד'. 

אינה דבר ערטילאי, יש לה השלכות בחיים ’ אהבת ד

המעשיים ממש. כשאיש אוהב את אשתו הוא מבקש את 

כשאדם אוהב  קרבתה, מבקש לעשות את רצונה וכד'. גם
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את ריבונו של עולם הוא רוצה להדבק בו, להיות קשור 

אליו, להכיר את רצונו ולהביאו לידי מימוש, כמיטב 

  יכולותיו. 

מדבר על כך שההכרה בטוב ’ 'אורות התשובה-הרב ב

שבנו והתאמתו לטוב ד' בכלל היא שמביאה לתשובה 

  רק ב'):תשובה מאהבה. וכך לשונו שם (פ - העליונה

התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי שלטוב 

האלוקי השורה בעולמות כולם הלא באמת הכל הוא טוב 

וישר כל כך, והיושר והטוב שבנו, הלא הוא בא מהתאמתנו 

אל הכל ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל, פירור משונה 

מופרד כאבק דק כשכלא נחשב, ומתוך הכרה זו שהיא הכרה 

  בחיי הפרט ובחיי הכלל. באמת באה תשובה מאהבה אלוקית

תשובה מאהבה באה מכך שהאדם מרגיש שהכול הוא 

ריבונו של עולם נמצא בכל מקום. הוא רואה כיצד  -אלוקי 

הקב"ה מוביל אותו בחייו הפרטיים, כיצד הוא משגיח עליו. 

הוא מסתכל סביבותיו ורואה את נפלאות הבריאה. הוא 

שמסביבו ורואה את הניצוץ האלוקי מסתכל באנשים 

שבתוך כל אחד מהם וכו'. כאשר האדם רואה בכל דבר 

את רבש"ע, אזי ממילא הוא רוצה להיות קשור לכול. 

תשובה זו אינה באה מתוך צורך פנימי לתיקון מסויים אלא 

מתוך הכרה ותחושה של שייכות להופעה האלוקית 

האלוקי האדירה. האדם רוצה להיות קשור תמיד לאור 

המופיע בכל המציאות כולה. רצון עז זה דוחף אותו לשוב 

  אליו ית'.

  

  אומר הרב באורות הקודש (ח"ד, עמ' שצג): 

הצדיקים הגדולים מלאים אהבה הם. ואהבתם הגדולה אינה 

ראויה שתמלא כל דבר. כי כל הדברים שבעולם קטנים הם 

הבתם, כי לעומת חוש אהבתם. ואין דבר שיוכל למלא את א

אם הענין האלהי. וכל הדברים שבעולם הם אוהבים, מפני 

  שכולם הנם תוצאותיה של האורה האלהית.

האנשים הגדולים שמלאים אהבה לא יוכלו להסתפק 

בפחות מאשר העניין האלוקי. כל שאר הדברים שאנשים 

הם קטנים בעיניהם. הם אוהבים את הנשמה,  –אוהבים 

' הם מבקשים, והעולם הזה את האלוקות, את ה'אין סוף

  אינו יכול למלא את מבוקשם. 

הדבר המדהים הוא, שהייתי טועה לחשוב, שאם כך, 

הצדיקים הגדולים ישנאו את המציאות, כי המציאות הזאת 

מלאה בחומר, בתאוות, במקומות נמוכים, בדברים קטנים, 

הצדיקים קשורים לאיזו אהבה גדולה ונישאה,  -והרי הם 

עליונה. אבל הרב אומר שהאמת היא  אהבה אלוקית

הפוכה: "וכל הדברים שבעולם הם אוהבים, מפני שכולם 

’, הינם תוצאותיה של האורה האלוקית". התורה, עבודת ד

אינם במלחמה עם המציאות הגשמית. אהבת ד' ’, אהבת ד

אינה מתנגדת לעולם הזה. היא בעדו. העולם הזה הוא 

אוהבים את כל מעשה בריאה אלוקית והצדיקים העליונים 

ד'. הם אוהבים את כל המציאות, הם אוהבים לא רק את 

עם ישראל אלא את כל בני האדם, את כל הבריות כי כל 

המציאות היא הופעה של האורה האלוקית. הרב אומר 

   במידות הראיה (אמונה, ב):

... הנשמה בפנימיותה מרגשת היא שאמונה יראה ואהבה 

הענין האלהי, וכל מה שישנם מדות מיסודם הנם פונים רק אל 

אם ע"י איזו הארה של -הללו כלפי ענינים זולתיים אינם כי

  הניצוץ האלהי המגיע שמה. 

הנשמה מרגישה שכל האהבות שיש לו לאדם נובעות 

נמצא בקרבך. אני אוהב ’ אני אוהב אותך כי ד’. מאהבת ד

משהו חומרי כי גם שם ריבונו של עולם מופיע, כל אהבה 

באמת מקיפה ’ רה לאהבתו ית' ונובעת ממנה. אהבת דקשו

את הכול, וכדברי הרב בתחילת מידות הראי"ה (אהבה, 

א): "האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל". כמובן, ישנם 

דברים שאסורים, יש דברים שצריך לרומם אותם. בכלל, 

יש גם יראה בעולם לא רק אהבה, אבל האהבה היא 

אוהבים את המציאות, אוהבים מקיפה את הכל, הצדיקים 

את כל המציאות. הרב מדבר גם על כך ששנאה לעמים, 

שנאה למי ששונה מבטאים קלקול גדול, זו היא נמיכות 

  של מדרגת האהבה. וכך אומר הרב (שם, ז): 

כשיש על האהבה מניעות וסתירות, בין מן הטבע בין מן 

התורה היא מזדככת יותר, עד שהיא מתעלה לעצם האהבה 

  האלוקית שבראה כל היצורים, שהיא מחייה אותם בכל עת.

הקושי לאהוב דברים מסוימים, אנשים מסוימים וכו' בגלל 

גורם לזיכוך האהבה, לאהוב אותם  –הצד הגלוי שלהם 

  מצד עצם היותם חלק מההופעה האלוקית.

  

אמנם, יש בעולם דברים לא טובים, יש הופעה של רשעה 

שונאים את הרשעה. על שנאת הרשעה בעולם, ואנחנו 

  הרב אומר את הדברים הבאים (שם, ח): 

אע"פ שלפעמים אהבת הבריות מקפת היא את הכל, ונכנס 

גם רשע בכלל האהבה, אין זה מגרע כלל משנאת הרע, 

אדרבא היא מחזקת אותה, שהרי ודאי לא מצד הרשעות של 

הרע הוא נכנס בכלל האהבה, אלא מצד חלק הטוב שבו, 
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שהאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום, וכיון שמפרידים את 

חלק הטוב לאהבה אותו, נשארה השנאה לחלק הרע 

   מפולשת וגמורה.

הרב מדייק אותנו ואומר שהאהבה שיש בנו שהיא מופנית 

לכולם, גם כלפי האנשים שמתנהגים התנהגות רעה, 

אומות העולם וכן הלאה, היא מופנית אליהם לא מצד 

הם, אלא מצד האור האלוקי שיש בהם. אנחנו הרשעה של

מזכירים בכל ראש חודש את דברי דוד המלך בתהילים 

ָהָאֶרץ, ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאינָם", -(קד, לה): "יִַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן

והרי כך לימדה ברוריה את ר' מאיר בעניין זה (ברכות י, 

  א): 

תיב משום דכתיב: יתמו חטאים, מי כ -... מאי דעתך? 

חוטאים? חטאים כתיב! ועוד, שפיל לסיפיה דקרא: ורשעים 

ורשעים עוד אינם? אלא, בעי  -עוד אינם, כיון דיתמו חטאים 

  ורשעים עוד אינם. -רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה 

  

על פי מה שדיברנו אפשר להבין טוב יותר את תפילות 

אהבה ראש השנה, שהרי תפילות ראש השנה מלאות ב

לכל. בתפילות ראש השנה אנחנו מייחלים לכך ש"ידע כל 

פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו". אנחנו 

תתגלה בכל המציאות. מכאן מובן, ’ מבקשים שמלכות ד

שאנו חפצים במציאות ואוהבים אותה. מאידך אנחנו 

מבקשים: "כל הרשעה כעשן תכלה". לכאורה סתירה 

מתפללים בסעודת ליל ר"ה, הרי אנו נעזרים  לפנינו. כשאנו

ב'סימנים' שונים לבקש שאויבנו יכרתו, ייתמו וכד'. יש 

לשאול כיצד אפשר שהם יכרתו וגם יכירו את מלכות ד'?! 

כרגע יש לנו אויבים,  -אפשר לענות שמדובר בשני שלבים 

ויש לנו מלחמה איתם. בשלב זה אנחנו מבקשים שיכרתו, 

ם. כשנזכה להגיע למצב בו לא נצטרך מן העול שיסתלקו

אמנם, על פי דברי ’. להילחם אזי כולם יכירו את מלכות ד

הרב ניתן לומר שהתשובה לשאלה זו היא שאנחנו באמת 

רוצים שהרשעה תכלה, שייתמו אויבנו, היינו שיתנו לד' 

כתר מלוכה, ובכך תסולק רשעתם. אנחנו שונאים את 

יבים החיצונים הרשעה, שונאים את הרשעה של האו

והפנימיים שמבקשים לכלות אותנו, אבל אנחנו זוכרים 

שגם ליצר הרע ישלו תפקיד בעולם. היצר הרע פועל 

לטובתנו. הוא מקדם אותנו בכך שהוא גורם לנו לברר מי 

אנחנו באמת. כשם שהאויבים החיצוניים מבררים לנו מי 

ל אנחנו, גם האויבים הפנימיים מבררים לנו מי אנחנו. לכ

דבר יש מקום במציאות. את הרשעה של הרע אנחנו 

שונאים, וגם זה מופיע בתפילות ראש השנה. אבל באמת 

השאיפה הגדולה היא, שהרשעה תכלה בעשן, כעשן, 

גדולה תופיע בכל. ’ אהבת ד’. ומתוך הכל יופיע אור ד

אהבה שאינה מתנגדת למציאות אלא מרוממת אותה. 

אתה רוצה לאהוב את  הזכרנו, שספר החינוך אומר שאם

עלייך להתרחק מכל מיני אהבות קטנות. זה ודאי נכון ’ ד

בשלב הראשון של העבודה אבל אם אתה מגיע למצב 

אתה מחפש, אזי שוב אתה אוהב ’ שבו באמת את אהבת ד

את הכל. כמובן, ע"פ גדרי ההלכה וודאי שיש מדרגות 

אפשר ’ באהבה, אבל המבט הללי הוא שמתוך אהבת ד

  לאהוב את הכל. וצריך

  

אני מבקש לחתום את הדברים בהתיחסות לביטוי יחידאי 

ָּתה ּכְִתבּו לָכֶם ֶאת ַהִּׁשיָרה  שבפרשת וילך( לא, יט): "וְעַ

ַהּזֹאת". יש שפירשו שהכוונה היא לשירת האזינו, אך יש 

המסבירים שהכוונה היא לכך שכל התורה נקראת שירה. 

יד בתורה שבו התורה מכונה כך. מדוע זהו המקום היח

דוקא כאן? יש הערה של הרב זצ"ל בעניין, שנאמרה 

באחת משיחותיו בסעודה שלישית (הדברים מובאים 

בספרו של הרב נריה זצ"ל 'נר למאור' ועוד). לדבריו, רק 

לאחר שנכרתה הברית בערבות מואב, ברית שיש בה 

למדרגה  ערבות של כל ישראל אלו לאלו, רק כשמגיעים

מגיעים למדרגה של  -של קיום התורה על ידי הכלל כולו 

אין  –פרט ועוד פרט  -שירה. כל עוד הדברים הם פרטים 

זו שירה. השירה מבטאת מבט כולל, הרמוניה. הרי זהו 

ביטוי מדהים לקרוא לתורה שירה. אפשר לטעות ולחשוב 

שהתורה היא רק אוסף של פרטים. אך באמת התורה היא 

הופעה גדולה של ריבונו של עולם. אפשר אולי כולה 

להוסיף ולומר, על פי דרכו של הרב זצ"ל, שיש קשר הדוק 

שאמרנו, האהבה העמוקה  בין האהבה לבין השירה. כפי

נובעת מהראיה של ד' בכל. מאותו המקום מגיעה השירה. 

מתוך האהבה של 'נצבים' אפשר להגיע אל השירה של 

בת ד' כל התורה כולה מצטיירת 'וילך'. כשאנו מלאים באה

  בעינינו כשירה, כל המציאות אומרת שירה. 

  

השירה במובנה הפשוט, הממשי מבטאת אהבה גדולה. 

כשאדם אוהב את התורה הוא ’, כשהאדם אוהב את ד

מתמלא ברצון לשיר. יש פסוק במשלי שאומר: "ַמְצֵרף 

 ְ ִאיׁש לְִפי ַמֲהלָלֹו" (משלי כז, כא). כשם לַּכֶֶסף וְכּור לַּזָָהב ו

שהצורף בוחן את הכסף, וכשם שהזהב נבחן בכור, כך 

(עי' ספר ’. איש נבחן במהללו, ביכולת שלו להלל את ד

שירה ’. חרדים לר' אלעזר אזכרי סו, נ). שירה היא עבודת ד

בסעודות שבת, שירה בעונג שבת, שירה לקראת הימים 
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כל אלו השירות הן ביטויים  –ילה הנוראיים, שירה בתפ

שירה שמגיעה ’. שירה גם יוצרת אהבת ד’. לאהבת ד

מעומק הלב, לא מתוך איזו תנועה חיצונית, פיזית או 

בכוחה  –נפשית, שירה בה 'מחוברים' למה ששרים 

להרבות אהבה. נסיים בקריאה להתכונן לשירת הימים 

. יה"ר הבאים עלינו לטובה, להקשיב לשירים, לשיר אותם

שהשירה הזו תרומם אותנו ותקדם אותנו לשנה טובה 

  ומתוקה, לחיים מלאי אהבת ד'!

מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן"  19:00מידי שבוע ביום שני בשעה 

שיחה כללית. העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד 

מהותיים תורה ועבודת ה'. להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים 

וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון 

מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות, הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות 

  אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.

 אינטרנט: ויעקב אביעד אלעד וקסלר :לולתמ | דיין נאור: ריכהע|

אחיה לוי ומיכאל טובר.: הפצה| | בוךאורי פירסט ויותם קניגס

  


