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 שיחתו של

 מורנו ראש הישיבה 

 הרב אברהם יצחק גרינבוים שליט"א 

 

 

 

 ה'תשע"ה ,קדושים -אחרי מות פרשת 

 

 

 

 אהבת ישראל כיצד? / 'ֲאִני ה'  -ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך '

 

מובאת במדרש 'תורת כהנים' , )ויקרא יט, יח(' ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני ה'על הציווי המופיע בפרשתנו '

 אמירתו הידועה של רבי עקיבא:

 .זה כלל גדול בתורה :רבי עקיבא אומר -' ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך'

 אולם בהמשך לזה מובאים דבריו הידועים פחות, של מי שהיה חתנו של רבי עקיבא:

 לל גדול מזה.זה כ - )בראשית ה, א(' ֶזה ֵסֶפר תֹוְלֹדת ָאָדם' :בן עזאי אומר

סמיכות הדברים זה לזה מעוררת תמיהה, וגם עצם דברי בן עזאי אינם מחוורים. האם בא לחלוק 

מה ענין זה ספר תולדות על רבי עקיבא או להוסיף על דבריו? ומהו הכלל הגדול שבפסוק שהביא? "

 .)מהר"ל בנתיבות עולם, אהבת הריע, פרק א( ?"אדם לכלל גדול בתורה

 רי חכמים אלו לאשורם, נפנה ונעיין בעומקה של מצוות ואהבת לרעך כמוך.כדי להבין דב
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 א

 חסידותו של רבי עקיבא

 

גם בתולדותיו מוצאים אנו כי  ראינו כי רבי עקיבא העמיד ככל גדול בתורה את מצות אהבת הריע.

אמר רבי יוחנן בן נורי: מעיד כפי שהעידו עליו: 'אפילו כלפי מי שגרם לו רע, נהג במידה זו בפועל, 

וכל  ,גמליאלאני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי, שהייתי קובל עליו לפני רבן 

 .)ערכין טז, ב, ע"פ גירסאות הראשונים(' אהבה שהוסיף בישכן 

ברגעיו האחרונים של רבי עקיבא, מוצאים אנחנו אהבה אחרת שהיתה בראש מעייניו, והעסיקתו   אך

 תדיר:

והיו סורקים את  .זמן קריאת שמע היה ,בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה

בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: 

יָך קֶ ְוָאַהְבָת ֵאת ה' ֱאֹל'  ,רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה

, אמרתי: מתי יבא לידי 'אפילו נוטל את נשמתך - )דברים ו, ה( ְשָךְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנפְ 

 )ברכות סא, ב( ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו?

לא מקרה הוא ששתי אהבות אלו, אהבת ישראל ואהבת ה', עמדו יחד במוקד חייו של רבי עקיבא. 

 מדברים אחרים של רבי עקיבא:מתקיים קשר עמוק והדדי, כפי שניתן ללמוד  שתי מצוות אלובין 

כל  ,רוח המקום נוחה ממנו -כל שרוח הבריות נוחה ממנו מר: היה או ...ר' עקיבא

 )תוספתא ברכות ג, ד( אין רוח המקום נוחה ממנו -שאין רוח הבריות נוחה ממנו 

 כך מצאנו שרבי עקיבא מפרש את חביבות האדם בכלל, וישראל בפרט, בזיקתם אל ה':

)בראשית ט, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר 

חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה   : ְבֶצֶלם ֱאֹלִקים ָעָשה ֶאת ָהָאָדם;ו(

 : ָבִנים ַאֶתם ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם)דברים יד, א(נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר 

 .)אבות ג, יד(

נה האוהב וה' אל נגזרת היא מאהבת ה', כי האוהבו בדין הוא שיאהב את בניו בחיריו.אהבת ישר

 .)פירוש ריקאנטי כאן(' ומכבדו תברךים ים הוא אוהב השקאת חבירו הנעשה בצלם אל

כך . על שתי האהבות, מתפרש אף הוא הכלל הגדול שהעמיד רבי עקיבא בתורה, ואהבת לרעך כמוך

מצאנו כשבא לפני הלל אותו נכרי שביקש שילמדוהו את כל התורה כולה, השיבו הלל תשובה 

mailto:yeshiva.nehora@gmail.com


                                                                                                                                                                 

 
                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
קדושים, התשע"ה -פרשת אחרי                                                                                                            

 

                                                                                             

 

  yeshiva.nehora@gmail.com :בכתובת בברכה יתקבלו  והארות הערות, תגובות

 

 

21 

'. זו היא כל התורה כולה  -אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד  המזכירה את אמרתו של רבי עקיבא: '

 ופירש רש"י:

זה הקדוש ברוך   -  (, י)משלי כז  'ֵרֲעָך ְוֵרַע ָאִביָך ַאל ַתֲעֹזב'  .דעלך סני לחברך לא תעביד

 יך שנאוי שיעבור חבירך על דבריך, אל תעבור על דבריו שהרי עלהוא

 , כגון גזלה גנבה ניאוף ורוב המצות.חבירך ממשלשון אחר: 

רבי עקיבא שנפשו בערה בשתי אהבות אלו, אהבת ה' ואהבת ישראל בניו, שתי אהבות שהן אחת, 

. ואכן כשבא הרמח"ל להגדיר סנהדרין קי, ב( -' עקיבא לחסידותיהשבקה רבי )' 'חסיד'כונה על ידי חבריו 

, מוצאים אנו שני חלקים '(בביאור חלקי החסידות)מסילת ישרים פרק יט, 'ולתאר את דמותו של החסיד 

 אלו משמשים זה לצד זה, מחד:

שיהיה משתדל לעזור כל אדם   ...שיהיה האדם לעולם מטיב לבריות ולא מריע להם

כל מה שהוא יודע שאם יעשהו לחבירו הוא  ...ויקל משאם מעליהםבמה שיוכל 

מצות חסידות הוא לעשותו, כל שכן שלא יצערנו בשום מיני   -  רוח ממנומקבל נחת  

גמילות חסדים הוא עיקר גדול לחסיד, כי .. צער כלל, יהיה באיזה אופן שיהיה.

 .חסידות עצמו נגזר מחסד

 ומאידך:

ממש אל קרבתו יתברך ורודף אחר קדושתו, כאשר   שיהיה האדם חושק ומתאוה...

והנה תכלית המדה הזאת הוא להיות ... ירדוף איש אחר הנחמד ממנו חמדה עזה

 .האדם מתדבק כך אל בוראו בכל עת ובכל שעה

 

 ב

 תוספתו של בן עזאי

 

שני חלקים אלו המשלימים זה את זה, הינם שתיים מתוך שלוש צלעות שאינן ניתנות להפרדה: 

. ונראה כי תגובתו של בן עזאי לדברי )זהר חלק ג, עג, א(חד הוא"    -ְדָשא בריך הוא, אורייתא וישראל  "ק  

 צירוף זה. צלע השלישית ברבי עקיבא מתייחסת ל

בכתבי המקובלים נאמר כי כשנברא אדם הראשון בצלם אלקים, נפח בו ה' נשמה כוללת, הכלולה 

משישים ריבוא נשמותיהם של כלל ישראל. עומק הענין הוא ששישים ריבוא נפשות ישראל הם 
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 שישים ריבוא גילויים וביטויים שונים של צלם אלוקים, וכולם באו לידי ביטוי אצל אדם הראשון. 

ושישים ריבוא  )מגלה עמוקות אופן קפו(ה אמרו הקדמונים כי שישים ריבוא אותיות לתורה בדומה לז

שכל אחד מישראל שרש נשמתו העליונה מדובק ונאחז באות אחת נשמות ישראל מכוונות כנגדן, "

 .(יא, נפש החיים שער ד)" והיו לאחדים ממש ,מהתורה

היה צורך באחדותם של  האורה הכלולים בה,על כל שישים ריבוא הפנים וגווני  ת התורהלשם קבל

נעשה על ידי משה רבינו, שאף נשמתו היתה שקולה כנגד כל ישראל ובכך היה . דבר זה ישראל כולם

לאחר שחנו כל ישראל לפני הר סיני, "כאיש אחד בלב אחד"  רק של צלם האלוקים. לביטוי השלם

רה. ובכך לבוא לידי מטרתה ותכליתה של יכול היה משה לקבל עבורם את התו, )רש"י שמות יט, ב(

 .'ראשית , ובשביל ישראל שנקראותבשביל התורה שנקראת ראשי -בריאת העולם, 'בראשית ברא 

מביא הרב דסלר חלוקה המיוסדת על תורתו של רבי מאיר אבן   (88)ח"ג עמוד  בספרו "מכתב מאליהו"  

שלשה פירושים לואהבת לרעך כמוך, שכל אחד  מעמיד. הוא )מגדולי מקובלי ספרד בדור הגירוש( גבאי

 מהן מהווה מדרגה גבוהה ועליונה יותר.

הפירוש הראשון מבוסס על דברי הרמב"ן בביאור הפסוק, שירצה אדם בטובת חבירו כשם שהוא 

 חפץ בטובת עצמו, ולא יושפע מקנאתו הגורמת לו לרצות ששלו יהיה תמיד גדול משל חבירו.

מגוף אחד,  חבירו כחלקעצמו ואת הה מזו הראשונה, היא שיראה האדם את מעלה שניה, הגבו

כי אני  -אני ה' כמוך[ ואהבת לרעך ]וטעם בהיותם שניהם בנים לה'. כדברי אבן עזרא בפרשתנו "

". מעלה זו קרובה היא לדברי רבי עקיבא האמורים, על אהבת הֵרע ואהבת וה אחד בראתי אתכםלא

 ה' השלובות יחדיו.

ה השלישית והנשגבה מכולן היא אהבת חבירו מחמת צלם האלוקים שבו. בדומה למעלה המעל

הקודמת, גם כאן המילה כמוך מתפרשת על שייכותם של ישראל כולם זה לזה, כגוף אחד. אך טעם 

ההזדהות אחר הוא, והוא מתחוור לנו מתוך דבריו של בן עזאי המוסיף על דברי רבי עקיבא את 

. אחדות )בראשית ה, א('  ים ָעָשה ֹאתֹוִק ים ָאָדם ִבְדמּות ֱאֹלִק ְביֹום ְברֹא ֱאֹל  ,תֹוְלֹדת ָאָדםֶזה ֵסֶפר  'הפסוק  

ישראל כגוף אחד חיונית היא כדי להוות צלם אלוקים שלם, בדומה לספר התורה שקדושתו תלויה 

רק כאשר ישראל מאוחדים ואוהבים זה את  בשלמותו ואחדותו, וחסרון אות אחת פוסל את כולו. 

 זה ראויים הם לשמש בתפקידם כמקבלי התורה.
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 ג

 אדם אתם

 

בשנת תרע"ב התקיים בעיר קייב משפטו של היהודי מנדל בייליס, אשר העלילו עליו כי הרג תינוק 

נוכרי כדי להשתמש בדמו להכנת מצות, כדרך עלילות הדם. בין טענותיה של התביעה הובלט במיוחד 

ן ים קרוייגויאתם קרויין אדם, ואין המאמרו של רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו של רבי עקיבא: '

. מכאן הוכיחו, כי היהודים רואים את עצמם נעלים על פני הגויים עד כי הגויים )יבמות סא, א(' אדם

 אינם נחשבים כבני אנוש כלל.

כנגד התביעה העיד רבה של מוסקבה, הרב יעקב מזא"ה, אשר נעזר ברבנים רבים כדי להשיב 

שפירא מלובלין. רבי מאיר  לקנטורי הקטגוריה. על דברים אלו השיב תשובה שקיבל מרבי מאיר

ביאר כי דברי רשב"י מוסבים על אחדותם של ישראל, אשר הם כאדם אחד וכגוף אחד. ראיה לדבר 

הכאב מורגש בגוף כולו. כך גם, הוסיף הרב מזא"ה, רואות  -היא כאשר אבר מסוים בגוף כואב 

 היהודי בייליס. עינינו במשפט זה, כשהעולם היהודי כולו רוגש ודואג מה יעלה בגורלו של

על פי דרכנו עולה כי שני הדברים אמת, ומשלימים הם זה את זה. ישראל אדם הם, מאוחדים כגוף 

אחד ולב אחד. ודבר זה מכשירם ומכינם להיות צלם אלוקים, כפי שהיה אדם הראשון בהבראו, 

אינה שייכת ולעמוד כעם ה' ומקבלי תורתו, כך שהם יעוד העולם ומטרתו, נזר הבריאה. מעלה זו 

 באומות העולם ש'אינם קרויים אדם', ואינם שייכים לדרגה רמה זו.

כעת נבין גם סמיכות דברים בירושלמי. במסכת נדרים מובאים דבריהם של רבי עקיבא ובן עזאי, 

 :)פ"ט, ג(אך ממש לפניהם עוסקת הגמרא באיסור נקימה. וכך ממשילה הגמרא 

נא לידוי, תחזור ותמחי לידיה?!" ]=כיצד "היך עבידא? הוה מקטע קופד ומחת סכי

יעשה? לּו יחתוך אדם בשר ְבסכין שבידו ותפגע הסכין בידו האחרת, ֲהַיעֶלה על 

ָכה ותנקום באחותה הַמָכּה?![    הדעת שתשוב היד המ 

אחרי עיוננו רואים אנו כי משל זה דומה ומשלים הוא לדברי רבי עקיבא, כי כלל גדול הוא בתורה 

אהבת האדם לרעהו 'כמוך', בראותו אותו כחלק ממנו, בן לה' כמותו, ומעתה ודאי אין טעם שתהיה  

 שינקום בו אם הרע לו, כשם שלא תנקום יד אחת ברעותה.

כי אחדות זו היא כאחדותו של ספר התורה, שהקדושה חלה בו בהיותו שלם  על כך הוסיף בן עזאי

בתכלית, ללא כל חסרון. כך ישראל בשעה שמאוחדים הם, מגיעים הם למעלת הצלם, כל אחד מהם 

 מאיר בתפקידו כאות בספר התורה וכולם יחד כלי הם להשראת השכינה וגילוי כבוד ה' בעולם.
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נדבך והדגשה. אם נעיין בסיומה של המשנה האמורה, נראה כי  לא מחלוקת יש כאן, אלא תוספת

 רמז לדבר כבר בדברי רבי עקיבא שם:

חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים 

 : ָבִנים ַאֶתם ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם;)דברים יד, א(למקום, שנאמר 

נודעת להם שניתן להם כלי חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתירה 

 : ִכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִתי ָלֶכם תֹוָרִתי ַאל ַתֲעֹזבּו.)משלי ד, ב(חמדה, שנאמר 

. אך כ ָלנּו ְבֵני ִאיש ֶאָחד ָנְחנּוחביבותם של ישראל שני רבדים לה, ראשית בשל היותם בנים למקום, 

כולם יחד חטיבה אחת של גילוי רצון  חיבה יתירה על גביה היא בהיותם מקבלי התורה, המהווים

 ה' וכבודו.

 

 

אמר לו אל תאכל   ,משל לחולה שנכנס אצלו רופא  :היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו

שלא  ,צונן ואל תשכב בטחב. בא אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב

 .)רש"י ויקרא טז, א, ממדרש(תמות כדרך שמת פלוני. זה זרזו יותר מן הראשון 

ימי הספירה שאנו מצויים בהם, מזכירים לנו באמצעות מנהגי האבלות כי למרבה הצער תלמידי 

 רבי עקיבא לא שמעו את מוסר רבם בעניין זה, ולחולשתם זו בא סוף נוראי.

. ניתן דעתנו להתחזק ולהתעלות באהבת ישראל. בהכרה כי כולנו איש )קהלת ז, ב(' ְוַהַחי ִיֵתן ֶאל ִלבֹו'

ארות שונות של אותה התגלות אשר בשם ישראל תיקרא. נוסיף חילים בעסק התורה, אשר אחד, ה

הוא ביטוי נוסף ומקביל לאותו ריבוי פנים, וכך נזכה להיות משכן להשראת השכינה ולתקן עולם 

 די.-במלכות ש
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