ב"ה
מבט לשבת ,פרשת אחרי ו -קדושים מעובד באופן קל ,עפ"י שיחות הרבי מליובאוויטש
רק לאהוב
חברים שהיו כמוני ,לפני לא מעט שנים ,בקיבוץ או במושב ,זוכרים לבטח את להקת
"התרנגולים" ,לא את אלה שקירקרו בלול ,אלא את אלה שעמדו בראש מצעד הפזמונים דאז,
ושרו את השלאגר הפופולרי" :אני אוהב ,אתה אוהב והיא אוהבת ...בואו נאהוב ויהיה לנו טוב".
לא בדקתי אם כותב המילים ,המשורר חיים חפר ,הסתמך על הכתוב בפרשתנו והתעורר לכתוב
פזמון הנותן ביטוי לפסוק הכתוב בתורתנו הקדושה" :ואהבת לרעך כמוך" פרק יט' פסוק יח'.
משפט המוכר לכולנו ,ומתנוסס כמעט בכל כיתה מעל הלוח ,מול עיני התלמידים .זה לא רק "כלל
גדול בתורה" ,כפי שאמר הלל הזקן ,אלא זה הכלל הכי גדול ,המבטא את עיקר מהותה של התורה
שניתנה לנו .תורה ,מלשון הוראה ,שכל מה שכתוב בה מכוון ומדוייק ,נדרש ומתאים לחיינו.
ההוראה הזאת מופנית לכל אחד ואחת מאתנו .לזה מהמפד"ל ,ממרץ ,או מהליכוד ,לבעל הנכסים
העתיר בממון או לזה האביון שמקבץ נדבות ,לנכבד והמכובד ומורם מעם וגם לזה הפשוט
שבפשוטים...
אז איך בדיוק מיישמים זאת .איך אפשר לי לאהוב כל יהודי כמו שאני אוהב את עצמי? ועוד
לאהוב את זה שכתב עלי ב"פורום הקהילתי" לפני כך וכל ימים  -כך וכך מילים ..וסיפורי בדים.
או לאהוב את זו שאני יודע בוודאות שהיא נגד כל מה שאני מייצג ! או הנהג שראה אותי שלשום
רץ להספיק אותו בתחנה  -ראה ולא עצר !?...אז ,בדוק ,ומסתבר שאם משתדלים מעט ומתבוננים
על כל מה שנראה לנו "נגד" במשקפיים של "בעד"  -אפשר גם לאהוב אותם  -כמוני ! כמו שאני
אוהב את עצמי...
כי כל ישראל אחים ממש מצד שורש נשמתם ,עובדה זו מעוררת באופן טבעי את הצורך לבקש את
טובת הזולת ,תוך איכפתיות ,ואהבה טבעית פשוטה ,והרגשת שותפות כלפי כל אחד ואחת.
מסופר על אשה אחת שעמדה בתור ,בתוך קהל גדול שהשתרך לקבל ברכה מהרבי .בהגיע תורה,
פנתה ושאלה את הרבי ,איך הוא מסוגל לעמוד על רגליו במשך שעות ,ברציפות ,ולברך כל אחד
באופן אישי .והוסיפה ,שהיא עצמה מתנהלת בתור הארוך כמעט שעתיים – וכמעט מתמוטטת.
הרבי הציע לה מיד לשבת ,תוך שהשיב לה במאור פנים " ,כשסופרים יהלומים לא מתעייפים"!
הרבי ראה בכל יהודי יהלום אמיתי!!
האהבה היהודית הטבועה בכל אחד ואחת מאתנו  -מנצחת תמיד .היא מעניקה משמעות מיוחדת
לקיומנו כעם אחד .אז "בואו נאהוב ויהיה לנו טוב" ,ככתוב גם במילות השלאגר הפופולרי דאז...
יחד ,באהבת ישראל  -נביא את הגואל !!
שבת שלום ומבורך

