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? a Holy Ideal or ´A Reflection of Jewish Naivite--"אהבת הבריות" 

 

Rabbi Yaakov Bieler 

 פ' שמיני, תשע"ט

 

1. In lists of Mitzvot, we find mentioned "אהבת חברו", but not "אהבת הבריות". Does the term “חברו” 

include non-Jews? 

 

 לח[ -סימן רכד ]דפוס ישן  1ספר יראים
ר"ע אומר זה כלל גדול בתורה פי'  :ותניא "ואהבת לרעך כמוך אני ה'"צוה הב"ה בפ' קדושים  "כמוך. רעךואהבת ל"

 חבריהםאת  אהובע"א למדנו מכאן שמצווים ישראל ל ..ואהבת וכו' שלא לעשות לו ולא לאמר דבר המסור ללבו.

. שמכניס עצמו בעול שמים ואוהב מצות כמוך שהוא כמוך רעךלהיות בלב טוב זה עם זה יכול לכל ת"ל כמוך ל

הלא משנאיך ה' "וכתיב  "יראת ה' שנאת רע"אבל אם הוא רשע אינך מצוה לאהבו כי מצוה לשנאותו כדכתיב 

 "אשנא וגו'.
 Not even all Jews would qualify. Would appear to be limited to some converts among non-

Jews. 

 

 מצוה ח 2ספר מצוות קטן

ומכריעו לכף  חבירוובכלל זה הבא' שלום שבין אדם ל "כמוך, ואהבת לרעך"דכתיב )ויקרא י"ט(  חבירואת  לאהוב

  ... "כמוך. רעךואהבת ל"אמר רבי עקיבא כלל גדול בתורה  --"חבירולאהוב את "זכות. 

 ...   3"בקש שלום ורדפהו." :. ודוד המלך כתב בספרוחבירוהבאת שלום שבין אדם ל ובכלל מצוה זו יש

 If we are to go by the verse in Tehillim, it would appear that all human beings are included! 

 

                                                           
1 R. Eliezer Shmuel MeMetz; d. 1175. 
2 R. Yitzchak b. Yosef MiKurvil; d. 1280. 
3 Tehillim 34 
1 [A Psalm] of David; when he changed his demeanor before Avimelech, who drove him away, and he departed. 
2 I will bless the LORD at all times; His Praise shall continually be in my mouth. 
3 My soul shall glory in the LORD; the humble shall hear thereof, and be glad. 
4 O magnify the LORD with me, and let us exalt His Name together. 
5 I sought the LORD, and He Answered me, and Delivered me from all my fears. 
6 They looked unto Him, and were radiant; and their faces shall never be abashed. 
7 This poor man cried, and the LORD Heard, and Saved him out of all his troubles. 
8 The Angel of the LORD encampeth round about them that fear Him, and delivereth them. 
9 O consider and see that the LORD Is Good; happy is the man that taketh refuge in Him. 
10 O fear the LORD, ye His Holy Ones; for there is no want to them that fear Him. 
11 The young lions do lack, and suffer hunger; but they that seek the LORD want not any good thing. 
12 Come, ye children, hearken unto me; I will teach you the fear of the LORD. 
13 Who is the man that desireth life, and loveth days, that he may see good therein? 
14 Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. 
15 Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it. 
16 The Eyes of the LORD are toward the righteous, and His Ears are open unto their cry. 
17 The Face of the LORD is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. 
18 They cried, and the LORD Heard, and Delivered them out of all their troubles. 
19 The LORD Is Nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as are of a contrite spirit. 
20 Many are the ills of the righteous, but the LORD Delivereth him out of them all. 
21 He Keepeth all his bones; not one of them is broken. 
22 Evil shall kill the wicked; and they that hate the righteous shall be held guilty. 
23 The LORD Redeemeth the soul of His Servants; and none of them that take refuge in Him shall be desolate. 
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 מצות עשה רו 4ספר המצוות לרמב"ם
כחמלתי  לאחיכמו שנאהב עצמנו ושתהיה חמלתי ואהבתי  קצתנו את קצתנולאהוב והמצוה הר"ו היא שצונו 

ואהבתי לעצמי בממונו ובגופו וכל מה שיהיה ברשותו או ירצה אותו וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו וכל מה 

 שאשנא לעצמי או למי שידבק בי אשנא לו כמוהו. והוא אמרו יתעלה )שם( ואהבת לרעך כמוך:

 It would appear that only Jews are included.  

 

 פרשת קדושים מצוה רמג 5ספר החינוך
 אהבת ישראלמצות 

אהבת נפש, כלומר שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו שאדם חומל על עצמו וממונו,  ישראלמכל אחד  לאהוב

לא דעלך סני לחברך "ואמרו זכרונם לברכה ]שבת ל"א ע"א[  "ואהבת לרעך כמוך."שנאמר ]ויקרא י"ט, י"ח[ 

כלומר שהרבה מצוות שבתורה תלויין בכך,  "אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה,"ואמרו בספרי,  "תעביד.

כנפשו לא יגנוב ממונו ולא ינאף את אשתו ולא יונהו בממון ולא בדברים ולא יסיג גבולו ולא יזיק לו  חבירושהאוהב 

 ...בן דעתבשום צד. וכן כמה מצוות אחרות תלויות בזה, ידוע הדבר לכל 

 Rather self-evident. 

 

 ספר המצוות הקצר תוכן עניינים מצוות עשה - 6חפץ חיים
 .כגופו ישראלכל אחד מ לאהובס. מצות עשה 

וממונו וכבודו, כמו על עצמו. והמתכבד  חבירושנאמר )ויקרא יט, יח(: "ואהבת לרעך כמוך". לכן צריך לחוס על גוף 

. ונוהג בכל מקום ובכל חבירום הבא. ובכלל מצות עשה זו הבאת שלום בין אדם לבקלון חבירו, אין לו חלק לעול

 זמן, בזכרים ובנקבות.

 Similarly, self-evident.  

 

2. Three confounding Rabbinic sources that reflect the same dichotomy between the Jewish people and 

everyone else: 

 )בבלי לז.( המשנה  סנהדרין פרק דמשנה מסכת (  1
שמא תאמרו מאומד ומשמועה עד —על עדי נפשות היו מכניסין אותן ומאיימין עליהם  כיצד מאיימין את העדים?

מפי עד ומפי אדם נאמן? שמא אי אתם יודעין שסופנו לבדוק אתכם בדרישה וחקירה? הוו יודעין שלא כדיני 

 ממונות דיני נפשות. דיני ממונות, אדם נותן ממון ומתכפר לו. 

)בראשית ד'(  :שנאמר ,שכן מצינו בקין שהרג את אחיודמו ודם זרעתיו תלויין בו עד סוף העולם. דיני נפשות 

 "דמי אחיך"דבר אחר (?non-sequitor)  ;דמו ודם זרעיותיו --"דמי אחיך"אלא  "דם אחיך"אינו אומר  ".דמי אחיך צועקים"

מעלה עליו  מישראלללמדך שכל המאבד נפש אחד  ,יחידי אדםנברא  לפיכך .שהיה דמו מושלך על העצים ועל האבנים

  .מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא מישראלוכל המקיים נפש אחת  ,הכתוב כאילו איבד עולם מלא

)?sequitor-non(  8 7..."אבא גדול מאביך" :שלא יאמר אדם לחבירו ,הבריותומפני שלום 

                                                           
4 R. Moshe b. Maimon; 1135-1204. 
5 Anonymous; 13th century Spain. There is speculation that the Sefer was written by R. Aharon HaLevi MiBarcelona (1235-80) 
but others suggest that it was someone else who had a similar name.  
6 R. Yisrael Meir Kagan; 1839-1933. 
7 For thus we find in the case of Kayin, who killed his brother, that it is written: (Beraishit 4:10) “The bloods of thy brother cry 
unto me;” not “the blood of thy brother,” but “the bloods of thy brother,” i.e., his bold and the blood of his potential 
descendants. (Alternatively, “the bloods of thy brother” teaches that his blood was splashed over trees and stones.)  For this 
reason was man created alone, to teach thee that whosoever destroys a single soul of Israel (?), the text imputes (guilt) to him 
as though he destroys a complete world; and whosoever preserves a single soul of Israel  the text ascribes merit to him as 
though he has preserved a complete world. Furthermore, (he was created alone) for the sake of peace among men that one 
might not say to his fellow: “My father was greater than thine.” …  
8 Philologos (Hillel Halkin), “The Origins of the Precept "Whoever Saves a Life Saves the World" Mosaic On-line Magazine, Oct. 
31 2016 https://mosaicmagazine.com/observation/2016/10/the-origins-of-the-precept-whoever-saves-a-life-saves-the-world/  
…The problem lies in determining the original form of the “whoever saves a life” precept, because it exists in two different 
versions. The best-known place for the first version is the standard edition of the Mishnaic tractate of Sanhedrin, the fourth 

https://mosaicmagazine.com/observation/2016/10/the-origins-of-the-precept-whoever-saves-a-life-saves-the-world/
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   9תוספות יום טוב

                                                           
chapter of which deals with trials and court procedure. There, in a discussion of the need to warn witnesses of the heavy 
responsibility resting on their shoulders in cases involving possible capital punishment, the Mishna declares that they should be 
told: 

Therefore, Adam [from whom all humanity descended] was created singly, to teach us that whoever destroys a single life 
in Israel is considered by Scripture to have destroyed the whole world and whoever saves a single life in Israel is 
considered by Scripture to have saved the whole world. 

The Mishna was redacted in Palestine in the vicinity of 250 CE. The oldest surviving codices of it, however, date to the Middle 
Ages, and in some of these we have a different version of our precept in which the words “in Israel” are left out. One of these, 
for example, written in Parma, Italy in the mid-13th century, reads: 
        Whoever destroys a single life is considered by Scripture to have destroyed the whole world, and whoever saves a single 

life is considered by Scripture to have saved the whole world. 
Another Italian codex from the province of Cesena, dating to about 1400 and purporting to be an exact copy of the manuscript 
of the Mishna belonging to Maimonides (1135-1204), has the same wording. Even earlier, the great exegete RaShI (1040-1105) 
appears to have possessed such a Mishna as well, for in his commentary on the precept he writes: “Therefore, man was created 
singly—this shows you that from a single man the entire world [not “all Israel”] was created.” RaShI’s comment appears to be 
more in keeping with the Parma and Cesena codices than with the standard text of the Mishna, which is based on other 
manuscripts. 
Which version of the precept is the original one? That is not a trivial question. It touches on the vexed issue of universalism and 
particularism in Jewish tradition and of the tension between them. Was the “Whoever saves a life” precept originally a 
universalistic one stressing the unity of the entire human race, and was it then narrowed by later tradition to include only Jews? 
Or was it originally a particularistic one referring only to Jews that was subsequently expanded to include all of humanity? 
In an article published in 1971 in the Hebrew journal Tarbitz, the Israeli scholar of rabbinic thought Ephraim Urbach addressed 
this question by carefully comparing a large number of ancient and medieval rabbinic texts and manuscripts and their early 
print editions. His conclusions were clear-cut: the original version of the “Whoever saves a life” precept was the one without 
the limiting phrase of “in Israel,” which was a later interpolation. 
At first, Urbach argued, the words “in Israel” were probably inserted because the situation discussed in Sanhedrin applied only 
to Jews; in Mishnaic times, Jewish courts in Palestine had no jurisdiction over Gentiles. In the course of time, the addition came 
to be regarded by many copyists and commentators as an intrinsic part of the precept, to which a more particularistic 
interpretation was then given… 

(It is surprising to me that no mention is made of the elimination of the limiting term due to censorship, i.e., 
in order to get Jewish books published in non-Jewish countries, anything deemed offensive to other religions 
was redacted. The term “מישראל” would certainly seem to qualify. Even the Talmud records such an 
instance:  

Bava Kamma 38a  
Our Rabbis taught: The Government of Rome had long ago sent two commissioners to 
the Sages of Israel with a request to teach them the Tora. It was accordingly read to 
them once, twice and thrice. Before taking leave they made the following remark: We 
have gone carefully through your Tora, and found it correct with the exception of this 
point, viz. your saying that if an ox of an Israelite gores an ox of a Canaanite there is no 
liability, whereas if the ox of a Canaanite gores the ox of an Israelite, whether Tam or 
Mu 'ad, compensation has to be paid in full. In no case can this be right.  

 כא פרק שמות

ף( לה) יש וְִכִֽי־יִג ֹּ֧ ֹור־ִאִ֛ ֹור שִֽ הּו ֶאת־שׁ֥ ת ֵרֵעֵ֖ ֵ֑ כְ֜רּו וָמ  ֹור ּוָמָ֨ ֹו וְָח֣צּו ַהַחי   ֶאת־ַהשּׁ֤ ם ֶאת־ַכְספּ֔ ת ֶאת־ וְַגׁ֥  ַהמ ֵּ֖

ֱִֽחצִּֽון  :ֶי
For if the implication of “his neighbor” has to be insisted upon, why then in the case of 
an ox of a Canaanite goring an ox of an Israelite should there also not be exemption? If 
[on the other hand] the implication of “his neighbor“ has not to be insisted upon, why 
then even in the case of an ox of an Israelite goring an ox of a Canaanite, should there 
not be liability? We will, however, not report this matter to our Government.) 

 ביוגרפיה - תוספות יום טוב 9
R. Yom Tov Lipman HaLevi Heller was born in the city Wallerstein, Germany in 1579 (5339), and in his youth studied in the 
Yeshiva of Friedburg under the tutelage of R. Ya'akov Günzburg. At the age of eighteen he relocated to Prague, and despite his 
young age, he was appointed a judge (Dayyan) there, becoming a disciple of the MaHaRaL of Prague. Under the influence of his 
mentor, he authored a comprehensive commentary to the Mishna, calling it Tosafot Yom Tov, for it as an expansion and 
supplement to the commentary of R. Ovadia of Bertinoro (Bartenura, first version 1514 - 1517 /5374 - 77). In his commentary 
he discusses R. Ovadia's sources and deliberates his position, many times disagreeing with him. Moreover, there are 
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אין זה מן האיום. וכן לא העתיקו הרמב"ם שם אלא תנא דמתניתין  -דבר אחר דמי אחיך וכו' 

 בדבר אחר ועיין בסמוך לקמן: מפרש לקראפירושא קא 
 

 על משנה מסכת סנהדרין פרק ד משנה ה רמב"ם

וחותמו של אדם הראשון, צורת האדם המינית אשר בה האדם הוא אדם ובה משותפים 

כל בני אדם. ואף על פי שכולם מקבלים אותה הצורה נבדלים אישיהם במקרים רבים 

מכל האומות והכתות, וכבר ביארנו במה שקדם כי כפי שאנחנו רואים. ומינים, החיצונים 

 שם זה אינו נופל על צדוקים וביתוסים לבדם.

 

 הלכה ג הלכות סנהדרין פרק יב רמב"ם

אומרין להן: שמא תאמרו  מאיימין ב"ד עליהן. וכיצד מאיימין על עסקי נפשות?...

דם יחידי לפיכך נברא אדמו ודם זרעו. —מאומד... שהרי הקין נא' "קול דמי אחיך"

וכל מעלין עליו כאילו איבד עולם מלא  העולםשכל המאבד נפש אחת מן בעולם ללמד 

מעלין עליו כאילו קיים עולם מלא, הרי כל באי עולם בצורת  בעולםהמקיים נפש אחת 

אדם הראשון הם נבראים ואין פני כל אחד מהן דומין לפני חבירו, לפיכך כל אחד ואחד 

 ...העולםיכול לומר בשבילי נברא 

 

   10יכין -תפארת ישראל 
לו( יחידי. אסוקי מלתא דאיום הוא, ור"ל כל הברואים נבראו הרבה זכרים והרבה נקבות כמ"ש 

, מה שאין כן אדם נברא רק זכר אחד ויקח אחת מצלעותיו "חית הארץ למינה)בראשית ב:יט( "

 ועשאה נקיבה:
 רק טעם דקרא קדריש בכמה אופנים:לז( ומפני שלום הבריות. גם זה אינו מכלל האיום, 

 

 משנה מסכת אבות פרק א  משנה יב  ( 2

ומקרבן  הבריותאוהב את  ורודף שלוםהלל ושמאי קבלו מהם הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום 

 לתורה:

 

 יב 11אבות דרבי נתן
בין כל אחד ואחד, כדרך שהיה אהרן רודף שלום  בישראלמלמד שיהא אדם רודף שלום  ,רודף שלום כיצד ו

 )See fn. 1(. ."סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו" )תהלים לד(: בין כל אחד ואחד, שנאמר בישראל

                                                           
explanations of the various versions of the Mishna's text and language and expanded legal discussions. After thirty years, he 
relocated to Nikolsburg, and from there to Vienna, finally returning to Prague. As a result of slander, he was arrested and 
sentenced to death, but was pardoned. He then wrote Megillat Eiva in which he recorded his autobiography and the tale of his 
arrest and release. Later he moved to Poland, serving as rabbi in various communities, and was a member of the Council of Four 
Lands. After the death of R. Yoel Sirkis (the Bach, d. 1643/ 5404), he was appointed the Rabbi of Cracow and the head of the 
rabbinic academy and served there until his death in 1654 /5414. In his old age, he published a revised and corrected edition of 
his work Tosafot Yom Tov (Cracow, 1643 - 44/ 5403 - 4) … 
 ביוגרפיה - תפארת ירושלים 10

R. Moshe Yehuda Leib Zylberberg was born in Luntshitz, Poland, in 1794, to a rabbinic family. At a young age he began serving 
as rabbi of a number of communities in Poland, eventually settling in the city of Kutna, and establishing a Yeshiva there. In 1857 
he immigrated to Jerusalem and was appointed head of the rabbinic court alongside R. Shmuel Salant and R. Meir Aurbach. He 
was among the rabbis who established the Etz Chaim Yeshiva and was one of its deans. He had many students, among them R. 
Shmuel Zanwel Klapfisch who later became head of the rabbinic court in Warsaw, and R. Yehoshua Zvi Michel Shapira, one of 
the leading luminaries of Jerusalem. His began to publish Zayit Ra'anan containing his responsa and insights in Warsaw in 1851. 
He died in Jerusalem in 1865. …  
11 Avot de-Rabbi Nathan (Hebrew: אבות דרבי נתן), usually printed together with the minor tractates of the Talmud, is a Jewish 
Aggadic work probably compiled in the Geonic era (c.700–900 CE). Although Avot de-Rabbi Nathan is the first and longest of the 
"minor tractates", it probably does not belong in that collection chronologically, having more the character of a late midrash. In 
the form now extant it contains a mixture of Mishna and Midrash, and may be technically designated as a homiletical 
exposition of the Mishnaic tractate Pirkei Avot, having for its foundation an older recension (version) of that tractate. It may be 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Minor_tractates
https://en.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://en.wikipedia.org/wiki/Aggadic
https://en.wikipedia.org/wiki/Geonic
https://en.wikipedia.org/wiki/Midrash
https://en.wikipedia.org/wiki/Mishnah
https://en.wikipedia.org/wiki/Midrash
https://en.wikipedia.org/wiki/Pirkei_Avot
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בין כל אחד ואחד, אלא יצא  בישראלר שמעון בן אלעזר אומר, אם יושב אדם במקומו ושותק, היאך רודף שלום 
בקשהו ממקומך,  ?הא כיצד." בקש שלום ורדפהו"  )שם( :שנאמר ,בישראלשלום  ממקומו ויחזור בעולם וירדוף

 ...רדפהו למקום אחר
דור . שכן מצינו באנשי הבריות, ולא יהא שונא את הבריותמלמד שיהא אדם אוהב את ד? כיצ הבריותאוהב את  ז

אלא פזרן בארבע רוחות  ,, שמתוך שאוהבין זה את זה, לא רצה הקדוש ברוך הוא לאבדן מן העולםהפלגה
 ., מתוך שהיו שונאים זה את זה, איבדן הקדוש ברוך הוא מן העולם הזה ומן העולם הבאאנשי סדוםאבל  .העולם
 "מאד', "זה חילול ה '"לה, "זה גילוי עריות "וחטאים"—"מאד 'ואנשי סדום רעים וחטאים לה" )בראשית יג( :שנאמר

ונאין זה את זה, איבדן הקדוש ברוך הוא מן העולם הזה ומן העולם הא למדת, מתוך שש .שמתכוונין וחוטאים
  :הבא

ומכניסן תחת כנפי השכינה, כדרך שהיה אברהם  הבריותמלמד שיהא אדם מקפח את  ?ומקרבן לתורה כיצד ח
 ...ומכניסן תחת כנפי השכינה הבריותאבינו מקפח את 

 

 בראשית פרק יז(   3

י  ֵּ֥ה ְבִריִתִ֖ י ִהנ  ִֽם:)ד( ֲאנִִ֕ ֹון ּגֹוִי ב ֲהמֵּ֥ ִ֖ יָת ְלא  ְך וְָהיִִ֕  ִאָתָּ֑
ִתִֽיך: ם נְת  ֹון ּגֹוִיִ֖ י ַאב־ֲהמֵּ֥ ם ִכֹ֛ ה ִשְמךָ֙ ַאְבָרָהָ֔ ם וְָהָיָ֤ ד ֶאת־ִשְמךִ֖ ַאְבָרָּ֑ א עֹוֹ֛ ֵּ֥  )ה( וְֹלא־יִָקר 

 
  מדרש אגדה )בובר( 

 תקרא אתה אביו,  שימול ויתגיירוהיית לאב המון גוים. כל מי 
לפי שאברהם אבינו אב לכל  ",אבותינוהגדתי היום אשר נתת ל" :אומר גר מביא ביכורים וקורא מיכן היה ר' יהודה

 :הגרים
 

  רד"ק
ואני הנה בריתי "והיית בטוח במה שאמרתי לך;  ,"יקל ש"קאני כמו שאני אמרתי לך  -)ד( אני הנה בריתי אתך 

 יצחקשהרי יצאו ממנו  ,כי לא תהיה אב לגוי אחד לבד, אלא להמון גוים "והיית לאב המון גוים,"מעתה  "אתך
   ..וכל אחד מהם יהיה לגוי גדול. ,בני קטורהו ישמעאלו

 
  משך חכמה 

עבור פרסום דיעותיו בכפירה )ד( והיית לאב המון גויים. יתכן כי אברהם מסר נפשו באור כשדים ונחבש בכותא 
מה שנתאמת אצלו, שהשם יתברך משגיח  באי עולםללא היה יכול להוכיח . אמנם בעבודה זרה ובטול האלילים

בפרטיות ומתראה לבחיריו בשפע נבואה פרטית להשגיח בפרט, ולצוות האדם על מצוה פרטית חוקית. לכן 
במצוות מילה, שמל נפשות כל בני ביתו ונפש עצמו, הראה שמאומת אצלו בלא פקפוק הנבואה, וההשגחה בפרט. 

שיתאמת שיטתו באלקות לכל היודעים ן אמר כי עכשיו על ידי הימולו את עצמו ובניו, יהיה ל"אב המון גויים", לכ
ויהיה לרב ]וזה מורה שם "אב" כמו "אב לפרעה"[ להמון גויים. ומפני זה  שמו, שבלא שום פקפוק הוא עושה

רך פלא, בטח אין לו שום ספק בשיטתו הטעם, עשה משתה גדול ביום היגמל, שיראו שמל בן זקונים הנולד על ד
 ונבואתו מהשם יתברך, ודו"ק.

 
  העמק דבר 

והיית לאב המון גוים. שעד כה שקרא אברהם בשם ה' וגייר כמה אנשים, לא היה אלא אותם אנשים שנתגיירו 
 ,כוכבים ד"טלגמרי ונכנסו בכלל עובדי ה' בתורתו שלמדם אברהם, וכמבואר בגמ' סנהדרין דצ"ט ע"ב ובעבודת 

ומראש מקדם לא  .הוא שלמדם תורה, ודבר זה אי אפשר בכל העולם "ואת הנפש אשר עשו בחרן,"דמשמעות 
אבל זה היה  .היה הכונה אלא להציב גבולות עמים למספר בני ישראל, אבל לא שיהיו כולם בכלל עדת ישראל

יף, ולדבר זה הזהיר הקדוש ברוך הוא את , והאלילים כליל יחליודעים את ה' כל אוה"עשיהיו הרצון והתכלית 
 "אב המון גוים,"ובזה יהיה נקרא  12,)א( להכירם את ה'שיהי רצונו להשקיע דעתו להיות לאב המון גוים אברהם 

                                                           
considered as a kind of "Tosefta" or "Gemara" to the Mishna Avot, which does not possess a traditional Gemara. Avot de-Rabbi 
Nathan contains many sentences, proverbs, and incidents that are not found anywhere else in the early rabbinical literature. 
Other rabbinical sayings appear in a more informal style than what is found in the canonical Mishna Avot redacted by Judah I… 
https://en.wikipedia.org/wiki/Avot_of_Rabbi_Natan  

   הרחב דבר12

 "יצירה,"ואין הפי' של ואצרך מלשון  ."לברית עם לאור גויםואצרך ואתנך " :ולזה ניתנו אח"כ עם ישראל כמו שאמר ישעיה הנביא מ"ב ו' )א(

פי' נתתי לך  "צורה,"מלשון  "ואצרך"אלא הפי' של  "?ואתנך"מאי  "ואצרך לברית עם,"ותו לכתוב . שהרי כל העולם הקדוש ברוך הוא יוצרם
וכמש"כ בס' שמות ל"א ט"ז  "ברית"נקרא  , שהואלתקן כל עם באמונה "ואתנך לברית עם"צורה מיוחדת ומובדלת מהמון גוים, ומכ"מ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tosefta
https://en.wikipedia.org/wiki/Gemarah
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbinical_literature
https://en.wikipedia.org/wiki/Judah_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Avot_of_Rabbi_Natan
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אפי' לפני ותו קהיינו שיפרסם אל ,"התהלך לפני"כאב המעמיד את בנו על דעת ישרה. ובזה נתבאר דבר ה' הקודם 
משום שנדרש לזה  "לך לפני,"ולא אמר  13"התהלך". ואמר בלשון לקבל גירות גמוראוה"ע שאינם מוכשרים 

 בלשון התפעל: "התהלך"סיעתא דשמיא שיגיע לזה, על כן אמר 
 

3.  A fundamental question regarding the observation that although at least some sources seem to 

literally refer to all human beings, there have been revisions making them relevant exclusively to 

Jews:  

 

Is the formulation of this Mitzva in terms of only other Jews because Jews were the only ones 

with whom Jews came into contact, but the intent is that loving other Jews is the precursor to 

loving everyone (the Holy Ideal),14  

 

or it is only Jews that we are ever Commanded to love, and those who also love others do so on 

their own (Jewish naivite´) 

 

or if one loves others and not only Jews, is this considered “לפנים משורת הדין” 

 

or practically speaking, is it just too difficult to love every person who is currently alive, in the 

manner outlined by the Tora, and therefore the Mitzva has to be formulated in a “do-able” 

fashion: 

 

בת הבריות" פ' על הזוהר. "אהבת ה' ואה—בעל "הסולם" 15,הרב יהודה אשלג

http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/31362?/heb/content/view/full/31362&main  

                                                           
למען דעת כל עמי הארץ את יד ה' כי חזקה היא למען " :כמו שאמר ה' ליהושע ד' כ"ד וזהו תכלית הבריאהבדרך ארץ,  "לאור גוים"ובכ"מ. 

  "יכם כל הימים,קיראתם את ה' אל
 פסחים פז:)

כדי שיתוספו עליהם גרים, שנא' )הושע ב:כה( לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא  אמר ר' אליעזר:
 ("."וזרעתי' בארץ

פי' דכל עמי הארץ אין הרצון אלא שידעו את יד ה', ולא כמו תכלית סגולת ישראל שיהיו גם יראים את ה' כל הימים וכאשר הארכנו עוד בזה 
בפ' בא, והיה לזה התכלית, ההתחלה בימי יהושע האבנים שנצטוה לכתוב עליהם תורה שבכתב בשבעים לשון, וכתיב בזה הענין של 

 ואח"כ בא והגיע ע"י הפיזור הגדול של ישראל לזה התכליתכמו שביארנו במקומו בס' דברים כ"ז ט',  "יית לעם וגו'היום הזה נה"האבנים, 
כמו שנבאר ג"ז שם בעזרו ית'. אמנם מראש הזהיר הקדוש ברוך הוא כל זה לאברהם אבינו ראש האומה הנבחרת, וכח כל האומה נכלל 

 בשורשה.
כמש"כ התוס' בב"ב  "כי אב המון גוים נתתיך"י אברהם כו', והוא משום דכתיב קי אבותינו אלקול לומר אלובזה מובן הא דקיי"ל כר"י דגר יכ

ונדחק בישוב, ולדברינו  ?דפ"א בשם הירו', והקשה בחי' ריטב"א מכות פ"ג די"ט נהי דאברהם אב לגוים, יצחק ויעקב מאי איכא למימר
הוי "]עובדי'[, ובאוה"ע כתיב  "והיה בית יעקב אש". וגוים וישראל נמשלו לאש ומים, כדכתיב אברהם וכל זרעו אבות המון גוים המהדמבואר 

]ישעי' י"ז[, ואש הוא בצורה מאירה ומכשיר את המים לכל דבר שנצרך, אבל כל זה כשהמים בקדירה  "המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון
את האש ויקלקלו את האש יותר מהמים, שהאש מעלה עשן ולא המים, כך ישראל מפסקת בין האש והמים, אבל אם יגעו זה בזה המים יכבו 

שאין לאוה"ע חלק בה,  והתורה הוא התלמוד, כל זה שיש תורה מפסקת בין ישראל לאוה"עהמה בצורה מאירה ומכשירים את אוה"ע, אבל 
 ראל, כמו שהמים מבטלים ומכבים את האש:אבל כשמתערבים ואין התורה מבדיל ביניהם, אוה"ע מקלקלים את ישראל ומבטלים ליש

13 RaShI on Beraishit 6:9, s.v. Et HaElokim Hithalech Noach. And concerning Avraham, He Says: (Ibid. 17:1) “Cause yourself to 
walk in front of Me,” (Ibid. 24:40) “that Avraham walked before Him.” Noach required support to prop him up, but Avraham 
strengthened himself and walked in his righteousness by himself. 
14 Yeshayahu 42:6; 49:6 
6 I the LORD have Called thee in righteousness, and have Taken hold of thy hand, and Kept thee, and Set thee for a Covenant of 
the people, for a light of the nations. 
6 Yea, He Saith: It is too light a thing that thou shouldest be My Servant to raise up the tribes of Yaakov, and to restore the 
offspring of Israel; I will also Give thee for a light of the nations, that My Salvation may be unto the end of the earth.  
15 Rabbi Yehuda Ashlag (1885–1954) … also known as the Ba’al HaSulam, in reference to his magnum opus, was an Orthodox 
rabbi and Kabbalist born in Łódź, Congress Poland, Russian Empire, to a family of scholars connected to the Hasidic courts of 
Porisov and Belz.  Rabbi Ashlag lived in the Holy Land from 1922 until his death in 1954 (except for two years in England). In 
addition to his Sulam commentary on the Zohar, his other primary work, Talmud Eser Sefirot, is regarded as the central 

http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/31362?/heb/content/view/full/31362&main
https://en.wikipedia.org/wiki/Masterpiece
https://en.wikipedia.org/wiki/Orthodox_Judaism
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Congress_Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Empire
https://en.wikipedia.org/wiki/Hasidic
https://en.wikipedia.org/wiki/Belz_(Hasidic_dynasty)
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Land
https://en.wikipedia.org/wiki/Zohar
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שפירושו לפי הפשט, הוא  ,"כמוךלרעך  ... עוד יש לנו להתבונן ולהבין כוונת הכתוב גופו באמרו: "ואהבת
לאהוב את חברך באותו שיעור שאתה אוהב את עצמך. ואנו רואים שאין הציבור יכול לעמוד בו כלל. ואילו 
היה כתוב "ואהבת לרעך כמו שהוא אוהב אותך", גם זה לא היו רבים שיוכלו לקיים אותו באופן מושלם, 

  .אבל עכ"פ זה מקובל על הדעת
ואפילו אם לא היה  .את חברו כמו שהוא אוהב את עצמו, אין זה לכאורה בגדר האפשרות אבל לאהוב

בעולם אלא איש אחד זולתו, היה זה גם מן הנמנע, ובפרט שהעולם מלא אנשים, ואם יאהב את כולם 
כמותו, לא ישאר לו זמן בעד עצמו. כי ודאי הוא שצרכיו שלו הוא ימלא מבלי להחסיר, ובחשק רב ימלאם, 

  .באהבתו את עצמו
 - רצוןואפילו אם היה לו  -לפעול עבורם  רצונולא כן לענין צורכי הכלל. שאין לו סיבה חזקה שתעורר 

האם כוחו יעמוד לו? ואם כן איך תחייבנו התורה דבר שאינו יכול  -האם יוכל לקיים את המקרא כפשוטו 
  ?לעמוד ולקיים כלל

זה נאמר בדרך הגזמה ח"ו, כי מוזהרים ועומדים אנחנו על "לא ואין לעלות על הדעת כלל, אשר הכתוב ה
תוסף עליו, ולא תגרע ממנו". ולזה הסכימו כל המפרשים לפרש המקרא כפשוטו. ויותר מזה אמרו, שחייב 

למלא צרכי חבירו, ואפילו במקום שהוא עצמו נמצא חסר בו, גם אז הוא מצווה ועומד ליתן צרכי חבירו. 
חיסרון. כמו שפירשו התוספות קידושין כ. ד"ה כל הקונה עבד עברי כקונה אדון ולהשאיר את עצמו ב

לעצמו, ומפרשים שם התוספות בשם הירושלמי וז"ל: "דפעמים אין לו אלא כר אחת אם שוכב עליו בעצמו 
ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבדו, זו מדת סדום, נמצא שע"כ צריך  ,כי טוב לו עמךאינו מקיים 

 ." ... למסור לעבדו, והיינו אדון לעצמו
 

Or, put more graphically: 
 "6.24.07 מתאריך שיחה, 1 שיעור" 16,לייטמן מיכאל. דר הרב

http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/52568?/heb/content/view/full/52568&main  
... זה רק ההסבר האם בגדר אפשרי לעשות זאת פיזית. אם בגלל כוחות, זמן או כוחות הנפש. כלומר 

ו אפילו איך אדם יכול לדאוג לאחרים, אם מהבוקר עד הלילה הוא דואג רק לעצמו, ולא יכול לספק לעצמ

                                                           
textbook for students of Kabbala. Ashlag systematically interpreted the wisdom and promoted its wide dissemination. In line 
with his directives, many contemporary adherents of Ashlag’s teachings strive to spread Kabbala to the masses...   

 https://en.wikipedia.org/wiki/Yehuda_Ashlag  
והעומד  "בני ברוך "מייסד תנועת ,פילוסופיהבעל תואר דוקטור ל ,ישראלי קבלההוא איש  (1946 באוגוסט-31 נולד ב) מיכאל לייטמן16

המאה שקמו בשלהי  העידן החדשברוח  מודרנית-פוסטבראשה. הזרם שמוביל לייטמן הוא אחד משני הזרמים הבולטים של קבלה 

 ... שרגא ברגלצד זה של  ,העשרים

 http://tinyurl.com/y3hkxnoa  

(Philip S. Berg [original name Feivel Gruberger] [August 20, 1927 – September 16, 2013] 

was an American rabbi and dean of the worldwide Kabbala Center organization. Having 
written a number of books on the subject of Kabbala, Berg believed that the philosophy 
should not be taught exclusively to a select few Jewish scholars but become a shared 
wealth of practical wisdom available to all of humankind.  
There is disagreement about whether Berg's teachings, as relayed through the Kabbala 
Center, have sufficient grounds and/or genuine authority according to Jewish law, as 
they include some dogmas and translations differing markedly from those of more-
traditional Kabbalists. Some Jewish scholars emphatically reject such teachings, deeming 
them as foreign to both the Kabbala in particular and to Judaism in general.  In poor 
health following a stroke in 2004, he died on September 16, 2013…  
 https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Berg ) 
 
Among the well-known, Jewish and non-Jewish personalities that Berg attracted to the 
Kabbala Center were: Madonna, Ashton Kutscher, Lindsey Lohan, Rosanne Barr, Britney 
Spears, Mick Jagger, and Alex Rodriguez!  
 

(Perhaps in addition to the idea of forming an eclectic [see the Shiur “Theological Understandings of Hilchot Kashrut” with 
respect to Mei HaShiloach], one should also cite Baruch SheAmar’s [R. Baruch HaLevi Epstein] explanation of why we include 
Bila’am’s words in the opening prayer “Ma Tovu.” He reminds us of the Rabbinic statement: [Avot 4:20] “…Rebbe said: Do not 
look at the (outside) of the bottle, but rather what is within…” i.e., if there is truth in what someone says, go with it, rather than 
focusing entirely upon who has said it.) 

http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/52568?/heb/content/view/full/52568&main
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
https://en.wikipedia.org/wiki/Yehuda_Ashlag
https://he.wikipedia.org/wiki/31_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/31_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/1946
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%92%D7%90_%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%92%D7%90_%D7%91%D7%A8%D7%92
http://tinyurl.com/y3hkxnoa
https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah_Centre
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
https://en.wikipedia.org/wiki/Jew
https://en.wikipedia.org/wiki/Humankind
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah_Center
https://en.wikipedia.org/wiki/Authority
https://en.wikipedia.org/wiki/Halakha
https://en.wikipedia.org/wiki/Dogma
https://en.wikipedia.org/wiki/Judaism
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Berg
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אחוז אחד ממה שהיה רוצה לספק? איך הוא יקח חסרונות מאחרים, ויספק להם את הכול? אחרת זה לא 
ייקרא "אהבה". האם זה אפשרי? האם זאת סתם אימרה "ואהבת לרעך כמוך", כי כך יפה להגיד? אלא 

אז כמו ," ךהאהבה צריכה להיות מוכחת, צריך להיות ברור עם מה אדם מממש אותה. ואם כתוב "כמו
  .שאתה רוצה לספק לעצמך, כך תספק לכל אחד ואחד

אהבה כזאת בלתי אפשרית כמובן. אבל אם אנחנו רואים שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי לעשותו, איך 
בכל זאת יש דרישה כזאת? וזה כלל של כל העולם, כל המציאות, כל הטבע. איך הטבע עומד על זה? אם 

לפי הכלל הזה, אז המערכות שלו כבר עובדות כך, ונמצא באותו יחס מדובר על חלק בטבע שבנוי 
לאחרים כמו לעצמו. אבל אם האדם צריך לשנות את היחס שלו לאחרים לפי הכלל הזה, הוא רואה שזה 

 .. .בלתי מציאותי

 

 :"אהבת ה'" as an indirect result of "אהבת הבריות" .4

משנה יד משנה מסכת אבות פרק ג   
:היה אומר )רבי עקיבא( הוא    

1( חביב אדם שנברא בצלם; חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר: )בראשית ט( "בצלם אלקים עשה 

 את האדם."17 

תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת נדרים פרק ט)     

א ֱאֹל "]בראשית ה א[  :בן עזאי אומר ם ְב֗יֹום ְבר ָ֤ ת ָאָדָּ֑ ֶפר תֹוְלד ִ֖ ּות ֱאֹליםָ֙ קֶזֶ֣ה ס ָ֔ ם ִבְדמֵּ֥ ֹו:קָאָדָ֔ ה א תִֽ (ה.זה כלל גדול מז "ים ָעָשֵּ֥  

)דברים י"ד(  :שנאמר ,חבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום ;חביבין ישראל שנקראו בנים למקום( 2

  ."יכםקבנים אתם לה' אל"

 ,חבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם ;חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה( 3

."כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו")משלי ד(  :שנאמר  
 

 רבי מתתיה היצהרי18  

 

ראשון, מין , נחלק לארבעה חלקים. המין האנושישהוא להודיע חסדי המקום עם  19אמנם מאמרו השני

ישראל בפרט מצד עצמו. שלישי, באומת ישראל מצד  . שני, ידבר באומתהאנושי בכלל מצד עצמו

 .יניח שרשים בענין הגמול והעונש 20הישרתה מחוץ. רביעי,
 

   21תוספות יום טוב 
ובכל אדם אמר ר"ע. וכמו שהוא הראיה שממנו הביא שהוא נאמר לבני נח לא לבני ישראל לבדם ...

ב"ם בפ"ח מהלכות מלכים ]הלכה י'[. ורצה ר"ע לזכות את כל אדם אף לבני נח. ומאמר מלא אמר הרמ

מי שלא וז"ל צוה משה רבינו ע"ה מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח. וכל 

יקבל יהרג והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכ"מ וכו' כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן. הרי 

                                                           
17 Haim Sabato, Seeking His Presence: Conversations with Rabbi Aharon Lichtenstein, trans. Binyamin Shalom, 
Yedioth Books, Tel Aviv, 2016, pp. 168-9. 

(RAL) The central pillar of Western religious humanism is the verse (Genesis 9:6) “For He Made man in the 
Image of God.” 

ובגירוש יהודי  ,צרפתשב נרבונהמוצא משפחתו מ ., פרשן ופילוסוף14-15-במאה ה ספרדרבי מתתיהו בר משה היצהרי היה מחכמי  18
ירתו של רבי חסדאי, כתב עם פט .חסדאי קרשקשהיה תלמידו של רבי  .שבספרד אראגון( היגרה המשפחה ל1306צרפת בשנת ה'סו )

הקינה מופיעה ) יוסף אלבופייטן בן התקופה קינה על מותו, ובה ציין את רבי מתתיהו כאחד מממשיכי דרכו, לצד בנו של רבי חסדאי ורבי 
כנציג יהודי  ויכוח טורטוסהבו (1413) ה'קע"גובמסגרת תפקידו השתתף בשנת  ,סרגוסהשימש כרבה של  .(בבטאון 'מוריה' מג עמ' ג

"מורי הזקן... החכם המפורסם ברבים"  רבי חסדאי בן חסדאי, מתאר אותו כתלמידו, . וחכמים נוספים יוסף אלבויחד עם רבי  ,סרגוסה
 .)קובץ 'מזרח ומערב', כרך חמישי, אייר תר"ץ(

             http://tinyurl.com/y2wrzhs5    
  מאמר הא' של ר"ע שם באבות: 19

מסורת סייג לתורה. מעשרות סייג לעושר. נדרים סייג לפרישות. סייג לחכמה שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה. 
 שתיקה.

  מאמר הד' של ר"ע שם באבות: 20
 הכל צפוי והרשות נתינה, ובטוב העולם נידון. והכל לפי רוב המעשה.

21 See fn. 4 above.  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%90%D7%92%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%90%D7%92%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%93%D7%90%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%A9%D7%A7%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%93%D7%90%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%A9%D7%A7%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%A7%D7%A2%22%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%A7%D7%A2%22%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%90%D7%9C%D7%91%D7%95
http://tinyurl.com/y2wrzhs5
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שיקבל אותן ויעשה אותן. מפני שצוה בהן הקדוש זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעוה"ב. והוא 

ני הכרע הדעת ברוך הוא בתורה. והודיענו ע"י מרע"ה שבני נח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפ

... אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם. ולא ]צ"ל אלא[ מחכמיהם. עכ"ל  

 

 תפארת ישראל22 - יכין  
גרסינן דהיינו אפילו עכו"ם ]כתוס' יבמות, דס"א א'[, דהרי מדסיים  "האדם"פח( חביב אדם. נ"ל ד

ש"מ דרישא בכל מין האדם מיירי, ור"ל אפילו בעכו"ם, וכן הראיה דמייתי תנא  ,"חביבין ישראל"בסיפא 

... הרי בעכו"ם נמי מיירי, דלבני נח נאמר ]וכמ"ש התוי"ט[ "עשה את האדם,"מקרא ד ): 

ים, שכח בידו ית' קם. היינו כח שכלי חפשי בעל בחירה, וזהו צלם אלפט( חביב האדם שנברא בצל

לעשות כפי רצונו, משא"כ שאר הברואים שלמעלה ושלמטה ממדריגת האדם, כמלאכים ובהמות כולם 

.מוכרחים במעשיהם  
 

5. A philosophical perspective on this issue:  

From Eliezer Berkovits, With God in Hell: Judaism in the Ghettos and Deathcamps, 1979, 
pp. 104-5, quoted in Faith and Freedom Passover Haggadah, ed. Reuven Wohl, Urim, 
Jerusalem, 2019, pp. 26-7. 

… (VaYikra 19:1) “Thou shalt be holy, for I, the Eternal your God, Am Holy.” Holiness derives 
then from Israel’s relationship to God and from the awareness that God is Holy. The laws 
that follow this introductory injunction describe the behavior that is the sanctification of 
life, comprising responsibilities toward God and toward one’s fellow men. Other laws of 
the Tora, all aiming at the sanctification of life, include legislation concerning man’s 
behavior in nature towards all Creation. Sanctification of life means living in the world with 
the awareness that all life is God’s Creation, and all life is living in His Presence… 
One might perhaps say that the sanctification of life means living in the presence of God, 
striving for integrated harmonization of spirit and flesh as the wholeness of human life,23 
and giving this striving potent expression in responsible human behavior towards all 
Creation… 
 

6.  A philosophical-theological approach with a caveat: 
 

R. J.B. Soloveitchik, “The Duality of Purim” in Days of Deliverance: Essays on Purim and Hanukkah, 

ed. Eli Clark, Joel Wolowelsky, Reuven Ziegler, Toras HaRav Foundation/ Ktav, 2007, p. 15 (The 

manuscript of the Tanya Soloveitchik Memorial Lecture presented at Yeshiva University, March 4, 

1974.) 

The Jew believed, and still believes, that man was created in the Image of God. Hence there is a 

Divine Spark in man—every man, including the habitual sinner or criminal. Deep down, the Jew 

maintained, and still maintains, there is something good in every man, something of God abides in 

man, even in the sinner. The Jew believed and still believes in man. The possibility of repentance 

                                                           
22 See fn. 5 above.  
23 R. S.R. Hirsch on Beraishit 33:18 “And Yaakov came ‘Shalem’ to the city of Shechem…” speaks about how Yaakov 
came in “full, harmonious wholeness.” I have enjoyed pointing out that “harmony” in contrast to one simple note, 
entails combining ostensibly disparate notes in order to produce a wonderful sound.  
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and the expectation that mankind will finally come back to the Almighty are based upon the 

principle that there is something intrinsically good in man.  

The Jew in Persia encountered Haman. The awakening was a rude one. Haman proved to them that 

there is an alternative to being Divine, and that it consists in being satanic. In other words, the Jew 

in Persia met Amalek. What is Amalek? He is not just a wandering Beduin tribe; he is man-Satan—

man who personifies total evil, to whom immorality becomes a norm.  

7. Directly embracing "אהבת הבריות" as a central religious tenet: 

 "אהבה"—25 24מידות הראי"ה
http://tinyurl.com/y4tt2hnp  

  .א< --
  .לכלהאהבה צריכה להיות מלאה בלב 

  .ב< --
שהיא כוללת הכל,  26,אהבת ישראל אחריה, אהבת כל האדם אח"כלכל,  קודמתהיא  (א אהבת כל המעשים כולם

שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. וכל אהבות אלה הם אהבות מעשיות, לאהוב אותם לעשות להם 
אם -כי ,ונעלה על כולן אהבת ד', שהיא אהבה שכפועל, אינה גוררת בעצמותה שום דבר ,טובה ולגרום להם עילוי

  .מה שהלב מלא ממנה זה הוא האושר היותר נשגב
  .ג< --

אפשר שלא יצמיח כח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת צמח מעשי. לאהוב לפעול -, ואילאהוב את ד'אפשר שלא -אי
אפשר שלא לאהוב את התורה והמצות, שהן כ"כ -בפועל ובמעשה כל המתרחש לטוב ביחש להשגת אור ד'. אי

אפשר שלא לאהוב את היושר ואת הצדק, את הסדר הטוב והמעולה המסבב טוב לכל, שהוא -יקשורות בטוב ד'. א
קשור יפה באמתת המציאות וברעיון הלב היחש המעולה שלפי גדלו ותפארתו אנו קוראים אותו ומתגלה בו חפץ 

ון יוכל להתנשא. ד', מה שהוא נעלה מכל זה, ומיוחד מכל זה, ומרוה נעימות לנשמת כל חי יותר מכל מה שכל רעי
, שהרי שפע אור ד' בכל הוא מאיר, והכל הוא התגלות חמדת נועם ד', אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריה-ואי

   (ב .חסד ד' מלאה הארץ
  .ד

  'אהבת ה
שלהבת אש הקודש של אהבת ד' הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא, מחממת היא את הרוח, מאירה היא 

וגיה אין להם סוף, אין מדה מתארת את נועמם ומתקם. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו, שהוא את החיים, וענ
, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים הוא משכיח (גמשתקע במחשכי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים 

רת עליו, באין אור , והרי הוא הולך שחוח, מתגרת יד החומריות הגסה המתגב(דובשביל כך אין לו חלק בו  ,מלבבו
ואין זוהר. אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההויה כולה הוא. חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ, 

. עין (ו, ובכל רעם הדר גבורותיו (הממסגרותיו, וקדושת החיים תסלול נתיבות לשפעת העדן להופיע בכל שלל צבעיו 
  .(זלא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו 

                                                           
24 Abraham Isaac Kook (7 September 1865 – 1 September 1935) was an Orthodox rabbi, the first Ashkenazi chief rabbi of 

British Mandatory Palestine, the founder of Yeshiva Mercaz HaRav Kook (The Central Universal Yeshiva), a Jewish thinker, 
Halakhist, Kabbalist, and a renowned Torah scholar. He is known in Hebrew … by the acronym ה"הראי  (HaRaAYaH), or simply as 
HaRav. He was one of the most celebrated and influential rabbis of the 20th century… 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Isaac_Kook   

בעבודת ה', את הדרך להשיג אותם )או  מידותהספר מבאר  .אברהם יצחק הכהן קוקשנכתב על ידי הרב  מוסר ספר אהו מידות הראי"ה 25

הספר הוא במידה  .צבי יהודה הכהן קוקלהימנע מהם(, את חשיבותם והשפעתם על האדם והעולם, ועוד. גם ספר זה נערך על ידי בנו, הרב 

שני  ,(תשמ"המהדורה שנייה ב) מוסד הרב קוקמהדורות נדפס בצמוד אליו. בסדרה הלבנה של וברוב ה ,מוסר אביךרבה המשך של הספר 

עם ביאור  ראש יהודייצא החיבור בהוצאת ( תש"ע מנחם אב) לאחרונה .ראש מיליןו אורות התשובה ,אורות התורההחיבורים כרוכים יחד עם 

 ...מוסר אביךת ביאורו על שממשיך א יובל פרוינדשל הרב 

 http://tinyurl.com/y5ecrle4  
26 Such a sequence which proceeds in an order that might be considered surprising, is reminiscent of the Rabbinic account of 
the interaction between Betzalel and Moshe regarding how to build the Mishkan and its contents. Another instance of different 
versions of the order of things is suggested when the Ten Commandments are compared to the sequence of Mitzvot at the 
beginning of Parashat Kedoshim. While the Ten Commandments may reflect the order of the significance of the various 
Mitzvot, the presentation in Sefer VaYikra appears to be concerned with the sequence of how they are best to be implemented.  

http://tinyurl.com/y4tt2hnp
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA_%D7%94%27
https://en.wikipedia.org/wiki/Orthodox_Judaism
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews
https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_rabbi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_Palestine
https://en.wikipedia.org/wiki/Yeshiva
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercaz_HaRav_Kook
https://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual
https://en.wikipedia.org/wiki/Halakha
https://en.wikipedia.org/wiki/Kabbalah
https://en.wikipedia.org/wiki/Torah
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Acronym
https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Isaac_Kook
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F_%D7%A7%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F_%D7%A7%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F_%D7%A7%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F_%D7%A7%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%A7%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%A7%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%9E%22%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%9E%22%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%90%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%90%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%22%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%22%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9A
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  .ה< --
  אהבת הבריות

, חפץ עילוים (חהבת כל העמים כולם . ואאהבת כל האדם ביחודאהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, 
אפשר כלל לבא לידי -ותקומתם הרוחנית והחמרית, והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמא שבעולם. אי

להיטיב  ,בלא אהבה פנימית, מעמקי לב ונפש (ח*קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו"  'הרוח של "הודו לד-רום
לחול על  (טר את חייהם. תכונה זו היא שמסגלת את רוחא דמלכא משיחא לעמים כולם, לשפר את קניניהם, לאש

הרינו יודעים ברור שהכונה רק על הרשעה, שהיא מרתקת בחזקה  ,(יישראל. בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה 
אבל עלינו  .(יאאת האיגוד של עמים רבים, גם בהוה וביחוד בימים מקדם שהיתה זוהמת העולם יותר מסואבת 

לדעת כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלהי שנחנן בו האדם בכללו, וחוננו בו כל עם ולשון, כל 
 ,חיים זו אנו חפצים את העילוי הגמור שיחול בעולם-אחד לפי ערכו, וגרעין קודש זה ירומם את הכל. ומתוך נקודת

ורה והנצח, והשלמת היצור כולו, והאדם וכל את אור הצדק והמישרים, המתאחד עם ההוד והתפארת, עם הגב
אגפיו בתחילה. ואת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל, שברוח ד' עלינו הננו הולכים 

  .ומעוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים
  .ו< --

ולא כלל שום דבר ואינה מוציאה מן ה ,היא כוללת את כל הברואים כולםמדת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים 
, (יג, אבל ע"י הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב (יבאם מתחת השמים -אינו נמחה כי( !) עמלק, ואפילו עם ולשון

  ., אלא שצריך כח גדול וטהרה עצומה ליחוד נשגב זה(טו, ונכלל הכל באהבה העליונה (ידאשר הוא מעל לשמים 
  .ז

הטבע בין מן התורה, היא מזדככת יותר עד שהיא מתעלה לעצם כשיש על האהבה מניעות וסתירות. בין מן 
  .האהבה האלהית, שבראה כל היצורים, שהיא מחיה אותם בכל עת

  .ח
אע"פ שלפעמים אהבת הבריות מקפת היא את הכל, ונכנס גם רשע בכלל האהבה, אין זה מגרע כלל משנאת 

הרע הוא נכנס בכלל האהבה, אלא מצד חלק  הרע, אדרבא היא מחזקת אותה. שהרי ודאי לא מצד הרשעות של
הטוב שבו, שהאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום, וכיון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, נשארה 

  .(טזהשנאה לחלק הרע מפולשת וגמורה 
  .ט

ים שלו ראוי להוקירו באהבה, גם לדעת קאל-אדם נשחת ראוי לשנאתו רק מצד חסרונו, אבל מצד עצם צלם
, ולא (יזמציאות יקרת ערכו היא יותר עצמית לו ממציאות מקריו הפחותים. ע"כ קריעת ע"ה כדג היא דווקא מגבו ש

  .מצד פניו שבהם אור הצלם
  .י< --

, להרחיבה ברוחב הראוי לה, נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה ע"י צריכה טיפול מרובהאהבת הבריות 
נפש לאהבה זו, שהיא -שימוש שאינו כל צרכו, מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש נגודים ולפחות שויון

צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. המעמד היותר עליון באהבת הבריות צריכה לקחת אהבת האדם, והיא 
למרות כל שינויי דעות דתות ואמונות, ולמרות כל החילוקים של הגזעים , על כל האדם כולוה להתפשט צריכ

נכון הדבר לרדת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים, כמה שאפשר ללמוד את אופיים ואת  והאקלימים,
י רק על נפש עשירה כלמען דעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה.  ,תכונותיהם

-וצרות באהבת הבריות ואהבת אדם תוכל אהבת האומה להתנשא בגאון אצילותה וגדולתה הרוחנית והמעשית.
העין הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת, אפילו אם הוא חוץ לגבול ישראל, רק כיעור 

הטוב הרוחני, שכל נפש עדינה מצפה  וטומאה, היא מהמחשכים הנוראים שגורמים הריסה כללית לכל בנין
  .לאורו

  .יא< --
החכמים, הגבורים, המשוררים  ,אדם-הבריות וביחוד לאהבת המעולים שבבני-לאהבת ליסר את עצמוצריכים 

בין ידם אור ד' מתפשט בעולם, -, שעלאדם-צריכים להכיר את אור הטוב שבמצוינים שבבניוהאמנים, העסקנים, 
 (a ,)b ,)c ,)d ,)e.  משלחתם ובין כשאינם מכירים אותוכשהם מכירים את ערך 

  
 a) Interview, Jewish Chronicle, 9 September 1935 

When I lived in London, I would visit the National Gallery, and the paintings that I loved 
the most were those of Rembrandt. In my opinion, Rembrandt was a saint. When I first 
saw Rembrandt’s paintings, they reminded me of the rabbinic statement about the 
Creation of light. When God Created the light, it was so strong and luminous that it was 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
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possible to see from one end of the world to the other. And God Feared that the wicked 
would make use of it. What did He Do? He Secreted it for the righteous in the world to 
come. But from time to time, there are great men whom God Blesses with a vision of 
the hidden light. I believe Rembrandt was one of them, and the light of his paintings is 
that light which God Created on Genesis day. The Holy One, Blessed Be He, Dealt 
charitably with his world by not Putting all the talent in one place, not it any one man or 
in any one nation, not in any one country, not in one generation or in one world; but the 
talent is scattered… 27 
 

b) Orot, p. 152, para. 2 
…The store of the special treasure of the world is laid up in Israel. But in order, in a 
general sense, to unite the world with them, certain talents have to be absent from 
Israel so that they may be completed by the rest of the world and the princes of the 
nations.  

c    )יד פרק התורה נתיב עולם נתיבות 28,מפראג ל"הרמ 
 מחכמתו שנתן ברוך אומר העולם אומות חכמי הרואה") א"ע ח"נ( ברכות במסכת חכמים בארו זה ודבר...

  ... ".ליראיו מחכמתו שחלק ברוך אומר ישראל חכמי והרואה ,ודם לבשר
 חכמה והאבדתי' :שנאמר ,תאמין ,בגוים חכמה יש אדם לך יאמר אם") ב"פ רבה איכה( במדרש אמרו ולכך

 חכמי אין כי תורה אין .'בגוים ושריה מלכה' :שנאמר ,תאמין אל ,בגוים תורה יש לך יאמר אם אבל .'מאדום
 . התורה שהיא הנבדל האלהי שכל אל ראוים האומות

 ,להם לשמוע יש הירח גלגל תחת שהוא במה האומות חכמי שאמרו מה כי :בחבורו ל"ז ם"הרמב דברי הם וכך
 אין הטבע שאחר מה שזהו הירח גלגל מן למעלה שהוא במה שאמרו מה אבל .הטבעי בעולם חכמים היו כי

 . להם לשמוע אין יתקאל חכמת זאת וחכמה הטבע מן למעלה אבל ,הטבעי בעולם חכמים היו כי, להם לשמוע
 כי רק. האומות חכמת ובין שראלי חכמת בין מחלק אין שהרי ,גמורה חכמה נקראת הטבע שחכמת שאמרו ומה

 מחכמתו חלק אשר האומות חכמת ואצל ",ליראיו מחכמתו חלק אשר" שאמרו וכמו ,מפיו חכמה נתן לישראל
 נראה מזה כן ואם. לגמרי הגשמי מן נבדלת יתקאל חכמה חכמתן שאין רק ,עליה "חכמה" שם אבל ,ודם לבשר

 מן כן גם האומות חכמת שהרי ,יתברך השם מן שהיא החכמה ילמד לא למה כי, האומות חכמת ללמוד יש כי
 . יתברך מחכמתו להם נתן שהרי יתברך השם
 בו והגית" :כדכתיב ,התורה מן לסור לו אין מקום מכל, גמורה חכמה היא שהחכמה אף כי לומר סברא ואין
 רבי של אחותו בן דמא בן שאל :)ב"ע ט"צ( מנחות ממסכת זאת סברא אל ראיה להביא ויש ".ולילה יומם

 ספר ימוש לא" :הזה המקרא עליו קרא ?יונית חכמת שאלמד מהו כולה התורה כל שלמדתי אני כגון :ישמעאל
 מוכח כן ואם .יונית חכמת בה ולמוד הלילה מן ולא היום מן שלא שעה היא איזה ובדוק צא ,"מפיך הזה התורה
 חכמה איירי ,דהתם יונית דחכמת נראה אבל ".ולילה יומם בה והגית" שכתוב מפני ללמוד אסורה יונית דחכמת
 אל כלל שייכות לה אין זאת וחכמה ,משל או במליצה שהיא חכמה כמו, כלל התורה אל שייכות לה שאין

 בודאי העולם וסדר המציאות על לעמוד החכמות אבל ",ולילה יומם בו והגית"') א יהושע( :וכתיב .התורה
    ...ללמוד מותר
    ...התורה חכמת אל בה לעלות סולם כמו היא הזאת החכמה כי אסור אינו חכמה דברי

                                                           
27 R. Lichtenstein suggests that a similar type of Divine Inspiration might underlie the production of great works of 
poetry:  

Seeking His Presence, pp. 200-1 
… in a much shorter dialogue, in Ion, Plato speaks about the art of poetry—poesis—which he describes as 
bordering on prophecy… 
And then there is inspiration in the sense of prophesy. In this regard there is clearly a range of 
perspectives and there are varying levels. I assume that if someone were to come forward today and say 
that his colleague’s writings were Divinely Inspired, others would cast aspersions on his faith. I doubt that 
I would have the same response. I would think in terms of a heightened spiritual awareness, which can 
certainly come from Divine Inspiration. But this too is found in the human soul… 

28 R. Yehuda Loew b. Betzalel; 1512-1609. https://en.wikipedia.org/wiki/Judah_Loew_ben_Bezalel  

https://en.wikipedia.org/wiki/Judah_Loew_ben_Bezalel
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 ...אדם כל חכמת היא הזאת החכמה הלא ,בעולם שהוא המציאות על לעמוד היא אם
 

d)   From “My Education and Aspirations: Autobiographical Reflections of R. Aharon 
Lichtenstein, ZTz’L”  
 https://www.etzion.org.il/en/my-education-and-aspirations-autobiographical-
reflections-rav-aharon-lichtenstein-ztl  
 
… There were times at which the balance between Talmud Tora and other areas of life 
needed to be worked out.  I remember on one occasion in graduate school I felt that my 
Tora learning was flagging a bit, and, among all people, I discussed it with my thesis 
advisor, a non-Jew, Prof. Douglas Bush.  He was a wonderful person and a great scholar 
– probably the top person in English literature when I was at Harvard.  I felt a little in 
distress, perhaps my emphases were being somewhat skewed, and I went to talk to 
him.  I told him, “I think that I know what I am doing and why I am doing it, but I would 
like to hear it from the master.”  I was at Harvard for four years: the first two years, 
courses; then generals; then dissertation.  This was the first semester of my second 
year, my third semester at Harvard.  I said to him, “I think I understand the value of 
English literature, but I would like to hear it formulated more fully.”  I was taking a 
course in sonnets, and he said, “You know, I ask myself about the legitimacy of investing 
so much time and effort in literature; I must know some of Dryden’s sonnets better than 
some of the Psalms!” He was a religious person, and he could understand my tension 
very deeply; that is where we connected.  We went on to discuss the need to 
understand the human spirit, to realize human potential, through the study of the 
humanities in particular...   
 

e)  From Haim Sabato, Seeking His Presence: Conversations with Rabbi Aharon Lichtenstein, trans. 
Binyamin Shalom, Yedioth Books, Tel Aviv, 2016, p. 20 “Introduction” 

 
The Rosh Yeshiva weaves together all that he absorbed from the Tora and from other milieu, 
including his studies in Harvard and his familiarity with English literature and culture… 
  
Above all, R. Lichtenstein learned from all his teachers what it means to be a human being, the 
crowning glory of creation. Man is a creature possessing free will, full of strength and glory. He 
seeks God’s presence, is sanctified by his bond to the Almighty, and confers this sanctity upon 
his surroundings. Of him is said the astonishing words, “For He made man in the image of God” 
(Beraishit 9:6). “I studied at Harvard for four years,” R. Lichtenstein told me, “And if you were to 
ask me what I learned there, I would say that I learned that the world is complex and man is 
complex.”  
 
Tora U’Madda Journal: “Ma Enosh: Reflections on the Relation between Judaism and 
Humanism.”29  

  .יב
לבב. -קודש ישרי-, חסידי(יחית העליונה, ההולכת ומפעמת בלבם של שרידים קמי יוכל לעצר את אור האהבה האל

 ,והומה כהמות ים לגליו, תסער הנשמה מרוב רחבת תענוג זיו נועם עליוןכרוח צח מלא בשמי עדן, ועם זה סוער 
וכל נשמה מתקדשת. כל אשר  ,עדנים זה מגדיל ומרחיב את כל התכונות הרוחניות והמדות הנפשיות-עדני-וחשק

                                                           
29 https://www.yutorah.org/_cdn/_shiurim/1.%20Aharon%20Lichtenstein%20-
%20'Mah%20Enosh'%20Reflections%20on%20the%20Relation%20between%20Judaism%20and%20Humanism.pdf  

https://www.etzion.org.il/en/my-education-and-aspirations-autobiographical-reflections-rav-aharon-lichtenstein-ztl
https://www.etzion.org.il/en/my-education-and-aspirations-autobiographical-reflections-rav-aharon-lichtenstein-ztl
https://www.yutorah.org/_cdn/_shiurim/1.%20Aharon%20Lichtenstein%20-%20'Mah%20Enosh'%20Reflections%20on%20the%20Relation%20between%20Judaism%20and%20Humanism.pdf
https://www.yutorah.org/_cdn/_shiurim/1.%20Aharon%20Lichtenstein%20-%20'Mah%20Enosh'%20Reflections%20on%20the%20Relation%20between%20Judaism%20and%20Humanism.pdf
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הרי זה מתעלה. כל התורה, המוסר, המצוה, המעשה  ,אל אלו-לו מגע רחוק לאור זיו נשמות קודש של גבורי
עולמים זאת להתפשט, להתרחב על כל -למוד, הם באים לפנות את מכשולי הדרכים. שתוכל אהבת עולמיוהת

קדשים אלה, הם כל מדות טובות וישרות -ככרי החיים על כל מרחביהם. וענפיהם הרבים של שרשי אהבת קדשי
  .פרטיות וכלליות, אישיות וחברתיות, עד כדי שפיטת תכל בצדק ולאומים במישרים

 
רבון כל המעשים. כברכת ישתבח.  .השנה ויום הכפורים-כל המעשים כל הברואים, בתפילת ראש -המעשים  א(

  .: בריות טובות ברכות מג רבה פ"ג. מרחם על הבריות ביצה לב-מדות ישראל יבמות עט. דברים
  .תהלים לג ה ב(
  .קהלת ז כט ג(
  .ע' סנהדרין פ"י מ"א ד(
  .ע' שופטים ה ל ה(
  .יוב כו יד. תהלים קמה יכע' א ו(
  .ישעיה סד ג ז(
  .שערי הקדושה ח"א שער ה' יאהכ כל הבריות ואפילו גויים. ע' ויקרא רבה פ"ו תגידו אלהותי לאוה"ע ח(
 ישעיהו יב:ד*( ח

  .ע' תקוני זוהר ל ט(
  .שבת פט י(

  .ע' אורות, המלחמה ח, אורות ישראל ב א יא(
  .שמות יז יד. דברים כה יט יב(
  .ע' אורות ישראל א ר יג(
  .ע' תהלים קח, זהר כראשית ריט יד(
  .שבראה כל היצורים ומחיה אותם בכל עת טו(
  .ע' תוס' פסחים קיג: ד"ה שראה טז(
  .פסחים מט יז(
 .יואל ג ה, סנהדרין צה יח(
 

 

 


