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אהבת חינם
הרב מואיז נבון
מסע פולין
 חוויות :אתרים – בתי קברות ,יערות ,מחנות  /סרטים ,סיפורים ,תמונות ,שירים... , דילמות פילוסופיות :יש אלוקים ,צדיק ורע לו ,נקמה ,התייחסות לגרמנים היום... , דילמות אתיות :שימוש בתוצאות ניסויי הנאצים ,מסירת יהודים ע"י יהודים ,וכו'... ,תלמוד בבלי מסכת יומא דף ט עמוד ב
מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו :עבודה זרה ,וגלוי עריות ,ושפיכות
דמים .עבודה זרה  -דכתיב כי קצר המצע מהשתרע מאי קצר המצע מהשתרע? אמר רבי יונתן:
קצר מצע זה מהשתרר עליו שני רעים כאחד .והמסכה צרה כהתכנס ,אמר רבי שמואל בר נחמני:
כי מטי רבי יונתן להאי קרא בכי ,אמר :מאן דכתיב ביה כנס כנד מי הים ,נעשית לו מסכה צרה!
גלוי עריות ,דכתיב ויאמר ה' יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עינים הלוך
וטפוף תלכנה וברגליהן תעכסנה .יען כי גבהו בנות ציון  -שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה ,ותלכנה
נטויות גרון  -שהיו מהלכות בקומה זקופה ,ומשקרות עינים  -דהוו מליין כוחלא עיניהן ,הלוך
וטפוף תלכנה  -שהיו מהלכות עקב בצד גודל ,וברגליהן תעכסנה  -אמר רבי יצחק :שהיו מביאות
מור ואפרסמון ומניחות במנעליהן ,וכשמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות ומתיזות עליהן,
ומכניסין בהן יצר הרע כארס בכעוס .שפיכות דמים  -דכתיב וגם דם נקי שפך מנשה [הרבה מאד]
עד אשר מלא את ירושלים פה לפה .אבל מקדש שני ,שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים
מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם .ללמדך ששקולה  -שנאת חנם כנגד שלש עבירות:
עבודה זרה ,גלוי עריות ,ושפיכות דמים.
Maharal (Netzach Yisrael, ch. 4) explains that the second Temple was a reflection of
society’s cohesive strength.
הרב קוק ,אורות הקודש ,חלק ג' עמוד שכג-שכד
"ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם ,נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי
אהבת חינם"...
MAN: Just as “gratuitous hatred” does not mean “hate for no reason”, but rather
exhibiting hatred born of selfishness, so too “gratuitous love” does not mean “love for no
reason”, but rather exhibiting love born of selflessness.
הרבי מלובוויץ' ,לקוטי שיחות  -ז (ויקרא) ,עמ' ,326
באשר גלותינו זה [נובע] משנאת חינם – הנה תקנתינו לגאולה קרובה צריך להיות מההיפך מזה,
היינו אהבת חינם[ ...במו] שכתב הרמב"ם בריש הלכות דעות שמי שעבר לקצה אחד ,תקנתו הוא
לא דרך הממוצע אלא בקצה השני[ ,ולכן] אהבת חינם צריך להיות אף שאין כל יסוד לזה ...
דוגמה למופת
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