
 

 

 
 

 
מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו: 

אבל מקדש שני,  )...( עבודה זרה, וגלוי עריות, ושפיכות דמים
שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? 

שנאת חנם כנגד ללמדך ששקולה  .מפני שהיתה בו שנאת חנם
 .שלש עבירות: עבודה זרה, גלוי עריות, ושפיכות דמים

 ()תלמוד בבלי, יומא ט ע"ב

 

 ואם נחרבנו, ונחרב
העולם עמנו, על ידי שנאת חנם, 

נשוב להבנות, והעולם עמנו 
 .יבנה, על ידי אהבת חנם

 (ג עמ' שכד, אורות הקודש *הראי"ה קוק)

  
 

 

 

 

 

 
 עיינו בשני המקורות הבאים:

חינם היא תופעה משחיתה ביסודה: אין איש בעולם -אהבת
כך ללא תנאי, כי מגיעה -שרשאי להניח שיאהבו אותו סתם
לעבוד, בשביל אהבה צריך לו אהבה. אם בשביל כבוד צריך 

להתאמץ שבעתיים. אפילו לילדינו אסור לצפות לאהבה 
אוטומטית. זה לא טוב לילדים, זה מזיק להם: האהבה, כידוע, 

יכולה לקלקל את השורה, על אחת כמה וכמה "אהבת 
כך אנחנו עוד -חינם", שמגדלת את ילדינו בחממה, ואחר

קים, שהישגיהם מתפלאים מדוע הילדים שלנו כה רכים ומפונ
הלימודיים דלים, ולפעמים גם ערכיהם. כדי שיאהבוני, אני 
צריך לשפר בכל יום את תכונותיי, ואתה חייב לעבוד על 
עצמך, כי כמו ארוחות גם אין אהבות חינם. זאת הגישה 

הפדגוגית הנכונה, לדעתי. אין מובן מאליו באהבה, גם לא 
כל שכן בין בין הורים לילדיהם, בין אישה לבעלה, לא 

 .אנשים זרים

 (, "בזכות השנאה ובגנות אהבת חינם", מתוך אתר 'חופש'**יוסי שריד)

אולם מה היא אהבת חינם, וכי יש 
אהבה בחינם ללא סיבה וללא הצדקה? 

הרי כל אהבה לזולת מצוה היא שנאמר 
"ואהבת לרעך כמוך", כל אדם באשר 

הוא אדם חביב הוא, כלשון המשנה 
אדם שנברא בצלם", אם באבות "חביב 

מישראל הוא חיבה יתירה נודעת לו, 
כהמשך המשנה "חביבין ישראל 

שנקראו בנים למקום". אם כן האהבה 
לכל אדם מישראל אינה בחינם שהרי 

חביב הוא שנברא בצלם, ובנו של 
הקב"ה... ואם יש מקום להגדרה אהבת 

חינם, יש לפרשה באהבה מבלי כל 
ת הבורא תמורה או חשבון, אלא כאהב

 ם.לברואיו שכולו חסד ורחמי

, שו"ת בניין אב ג, סימן ***הרב אליהו בקשי דורון)
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 אהבת חינם

מהו הגורם לחורבן בית 
שני לפי הגמרא? כיצד 

יש לתקן זאת לפי דברי 
 הרב קוק?

  ?"האם ישנה שנאה ללא סיבה? אם כך, מהי שנאת "חינם
)להרחבה, עיינו בדף מה מבדיל בינה לבין שנאה "רגילה"? 

 ?(2-1ההרחבות, מקורות 
  שנאת חינם?ההיפך ממהי אהבת "חינם"? האם היא 
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)להרחבה, עיינו בדף האם שנאה שאינה שנאת חינם היא מוצדקת, או שאין שום שנאה לגיטמית? 
 (3ההרחבות, מקור 

לפי שני הקטעים אין 
מקום לאהבה "בחינם". 
מדוע יש לאהוב מישהו 

 ?לפי כל קטע

האם אתם מסכימים עם הטענה ש"בשביל אהבה צריך לעבוד"? האם ניתן להתמודד עם הסכנה 
 (4)לתשובה אפשרית עיינו בדף ההרחבות, מקור שבאהבת חינם ועדיין לאהוב ללא תנאי? 

  מהי אהבת חינם לפי יוסי שריד? מדוע היא
 ?"תופעה משחיתה" בעיניו

  "לפי הרב בקשי דורון? מדוע אין אהבה "בחינם
 ?מהי בכל זאת אהבת חינם לדבריו

)נולד בלטביה  הרב אברהם יצחק הכהן קוק
(. היה הרב 5391-, נפטר בישראל ב5681-ב

הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, פוסק, 
מקובל והוגה דעות. נחשב לאחד מאבות 

 הציונות הדתית.












 

     

 ,)ישראל יוסי שריד
( הוא פוליטיקאי, 5391-

, פובליציסט, עיתונאי
 .סופר ומשורר ישראלי

 כיהן כשר החינוך.












 

-ישראל, ) דורון בקשי אליהו הרב
הראשי  והרב לציון הראשון היה( 5395

 בנין" מוסדות ראש, לשעבר הספרדי
 .בירושלים שלמה ברמת" אב



 האם צריך/ראוי לאהוב כל אדם? האם יש מישהו שצריך לשנוא?
ָנא לֹא ָבֶבךָ  ָאִחיךָ  ֶאת ִתש ְׂ לְׂ ֹוִכיח   הֹוֵכח   ב ִ  ֶאת ת 

לֹא ֲעִמיֶתךָ  א וְׂ ָ א ָעָליו ִתש   ת ָ : ֵחטְׂ בְׂ ָאה  ֵרֲעךָ  וְׂ מֹוךָ  לְׂ ָ  כ 
 ': ה ֲאִני

 יח(-)ויקרא יט, יז

ֶאיךָ  ֲהלֹוא נְׂ ש   ָנא' ה מְׂ ֶמיךָ  ֶאש ְׂ קֹומְׂ קֹוָטט ו ִבתְׂ  :ֶאתְׂ
ִלית כְׂ ָאה ת   נְׂ ֵנאִתים ש ִ ִבים ש ְׂ אֹויְׂ  :ִלי ָהיו   לְׂ

 כב(-)תהלים קלט, כא

 

 

 
 

 

 

, "ָאִחיךָ ", לומר ודקדק)...(  –ואהבת 
יךָ " ֶ מ   על אלא מצוה שאין לומר, "ע 

מ ֶ  מעשה שעושים אנשים  אבל .ךָ ע 
 והאפיקורסים המומרים כגון' ה שונאי
 צריך ואדרבה אותם לאהוב אסור

 הלא( קלט תהלים) כאומר, לשנאותם
 :אשנא' ה משנאיך

 (, ויקרא יט יחאור החיים, *עטר-ר' חיים בן)

 לשנאותו מצוה שחטא בחבירו שרואה מי"ש ראבגמ ה שאמרוומ
 וכבר ,ומצות בתורה בחבירו היינו ",שישנאהו לרבו לומר וגם

 בתורה שאתך עם – עמיתך את תוכיח הוכח מצות בו קיים
 אליו המקורבים וגם ...מחטאו שב לא ואף על פי כן ,ובמצות
 לאהבם מצוה ,לשנאותם שמצוה מעונותיהם שבו ולא והוכיחם

 מצד ואהבה ,שבהם הרע מצד שנאה – אמת הן ושתיהן ם כן,ג
 שבתוכם תלהו-א ניצוץ שהוא ,שבהם הגנוז הטוב נתבחי

 ית.לה-הא נפשם המחיה

 לב( פרק תניא, **ר' שניאור זלמן מלאדי)
 

 

 

 

 
 

כי אהבה פירושה העדפה. סוג האהבה שיש לו ..( .) אף אחד לא מתרגש מאהבה אוניברסלית
הנו אהבה )...(  איזושהי משמעות, סוג האהבה שאנו כולנו באמת חפצים בו וזקוקים לו וחיים למענו

לשכנע אתכם לאהוב את כולם כל מי שמנסה  )...(מבחינה ומעדיפה.  אשר מטבעה, מעצם הגדרתה,
ורוב  —רבי עקיבא  בהדברת כל האהבה הראויה לשמה מעל פני החלד. באופן שווה, באמת דוגל

מכיר ללא בושה, ואותה הוא  הוא שבה רואה את העניין אחרת. צורת האהבה —היהדות עימו 
 (...) ןונושאת פנים לחלוטי מגמתית שמפלה מיסודה, אהבה מעודד ללא סייגים, הנה אהבה

 (8)זאב מגן, דמיין: על ג'ון לנון ואהבה, תכלת 

 

האם לדעתכם צריך לשאוף לאהוב את כל העולם כולו, או להתרכז דווקא במי שקרוב 
 (7-6 דף ההרחבות, מקורות)להשוואה, עיינו בלנו? 

 

 ".אהבת חינם"לאחר הלימוד, נסו להגדיר שוב מהי 

  איזה תשובה לשאלה הנ"ל עולה
 ?לפי כל אחד מהפסוקים

  האם הפסוקים סותרים זה את
 ?הסתירה את ליישב ניתן כיצד זה?

 כאלו אוהבו שונאי את ששונא ,האוהב סימן "וזה
האם שנאה . )מלבי"ם, תהלים קלט( שונאיו" הם

מתוך אהבה היא לגיטימית? האם יש מקום  שבאה
 ?לאמירה שמי לא שונא כלל בעצם לא אוהב כלל

 

 ?האם "כפירה" היא סיבה מוצדקת לשנאה בעיניכם? איזו סיבה יכולה להצדיק שנאה

את מי יש לאהוב ואת מי יש 
לשנוא לפי אור החיים? ולפי 

)לעמדה קיצונית בעל התניא? 
מזו של אור החיים, ראו את דברי 

 (5ור מקדף ההרחבות, הרמב"ם, 

  כיצד יש להתייחס לחוטאים ולאפיקורסים לפי כל אחד
 שצריך לשנוא אותו שנאה גמורה?מהקטעים? האם יש אדם 

  כיצד ניתן לאהוב ולשנוא את אותו אדם? האם הפרדה בין
 ה"ילד הרע" לבין ה"ילד הטוב" שבאדם אפשרית?
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ן ֲעַטר -)נולד במרוקו ב רבי חיים בן משה ִאבְּ
(, נודע בכינוי אור 5499-, נפטר בישראל ב5383

החיים הקדוש, על שם ספרו "אור החיים" על 
התורה. היה מגדולי פרשני המקרא בתקופת 

 האחרונים, פרשן התלמוד, מקובל ופוסק הלכה.












 

     

-)נולד בבלארוס ב רבי שניאור זלמן מלאדי
(. מכונה אדמו"ר הזקן 5651-, נפטר ברוסיה ב5491

וכן הרב וכן בעל התניא. מייסד תנועת חסידות 
חב"ד והאדמו"ר הראשון בשושלת זו, ספריו 

 הנודעים: "התניא" וה"שולחן ערוך הרב".












 

הוא  ד"ר זאב מגן
מרצה ללימודי ערב 

ואיסלאם באוניברסיטת 
בר אילן ובאוניברסיטה 

הרב אליהו העברית.
בקשי דורון הרב אליהו 

 ,)ישראל
( היה הראשון 5395-


