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“A Heart Full of Love for All” 
Session on Love in Rav Kook’s Middot Hara’yah 

Rabbi Amy Eilberg 
 
 
The Love Commandments 

 

ָך  ֶֽ יָך ְבׇכל־ְלָבְבָךָ֥ ּוְבׇכל־ַנְפְשָךֵ֖ ּוְבׇכל־ְמֹאד  ֶ֑ ת ְיֹהָוָ֣ה ֱאֹלה  ֵ֖ ַהְבָתָּ֔ א   ְוָאָ֣
 
You shall love Hashem your God with all your heart, with all your soul and 
with all your might. (Deuteronomy 6:5) 
 

י ְיֹהָוֶֽה׃  ֹוָך ֲאִנֵ֖ ֲעָךֵ֖ ָכמֶ֑ ַהְבָתָ֥ ְלר  ָך ְוָאֶֽ ָ֣י ַעמ ָּ֔ ת־ְבנ  א־ִתֹט֙ר א  ֶֹֽ ם ְול א־ִתֹקֹּ֤ ֶֹֽ ל   
 
Do not take vengeance or bear a grudge against members of your people. 
Love your neighbor as yourself: I am Hashem.  (Leviticus 19:18) 
 

ח ִמכ   ְזָרָ֣ ִים ֲאִנֵ֖ ְכא  ץ ִמְצָרֶ֑ ר  ָ֣ ם ְבא  ֵ֖ ים ֱהִיית  ִרָ֥ י־ג  ֹוָך ִכֶֽ ם ְוָאַהְבָתָ֥ לֹ֙ו ָכמָּ֔ ר ׀ ַהָגָ֣ר ִאְתכ ֶ֗ ָ֣ ם ַהג  ה ָלכ ֶ֜ י  ֩ם ִיְהי ֶ֨
ם׃  ֶֽ יכ   ְיֹהָוָ֥ה ֱאֹלה 

The strangers who reside with you shall be to you as your citizens; you 
shall love each one as yourself, for you were strangers in the land of Egypt: 
I Hashem am your God.  (Leviticus 19:34) 

 

The following text was scanned from, “Abraham Isaac Kook: The Lights of 

Penitence, the Moral Principles, Lights of Holiness, Essays, Letters, and 

Poems (Classics of Western Spirituality),” by Ben Zion Bokser (1978). The 

text is excerpts from the chapter on Love. 
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 מידות הראי"ה 
 אהבה1

 א. 
. האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל  

 
.ב  

היא קודמת לכל, אח"כ אהבת כל האדם, אחריה אהבת ישראל,   אהבת כל המעשים כולם
שהיא כוללת הכל, שעתידין ישראל לתקן את כל המעשים כולם. וכל אהבות אלה הם  

אהבות מעשיות, לאהוב אותם לעשות להם טובה ולגרום להם עילוי, ונעלה על כולן אהבת  
מה שהלב מלא ממנה   אם-ד', שהיא אהבה שבפועל, אינה גוררת בעצמותה שום דבר, כי

. זה הוא האושר היותר נשגב  
 
. ג  
אפשר שלא יצמיח כח אהבה מתוקה ומוכרחת זאת  - אפשר שלא לאהוב את ד', ואי-אי

- צמח מעשי. לאהוב לפעול בפועל ובמעשה כל המתרחש לטוב ביחש להשגת אור ד'. אי
לאהוב   אפשר שלא -פשר שלא לאהוב את התורה והמצות, שהן כ"כ קשורות בטוב ד'. אי א

שהוא קשור יפה    את היושר ואת הצדק, את הסדר הטוב והמעולה המסבב טוב לכל,
באמתת המציאות וברעיון הלב ביחש המעולה שלפי גדלו ותפארתו אנו קוראים אותו  

ומתגלה בו חפץ ד', מה שהוא נעלה מכל זה, ומיוחד מכל זה, ומרוה נעימות לנשמת כל חי  
אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריה, שהרי  -תנשא. ואייותר מכל מה שכל רעיון יוכל לה

שפע אור ד' בכל הוא מאיר, והכל הוא התגלות חמדת נועם ד', חסד ד' מלאה הארץ  
. )תהלים לג, ה(  

 
.  ד   

שלהבת אש הקודש של אהבת ד' הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא, מחממת היא  
ף, אין מדה מתארת את נועמם  את הרוח, מאירה היא את החיים, וענוגיה אין להם סו

ומתקם. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו, שהוא משתקע במחשכי החיים, מטריד עצמו  
בחשבונות רבים )קהלת ז, כט(, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים הוא משכיח מלבבו,  

והרי הוא הולך שחוח, מתגרת יד החומריות הגסה המתגברת    ,ובשביל כך אין לו חלק בו
עליו, באין אור ואין זוהר. אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההויה כולה הוא.  

חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ, ממסגרותיו, וקדושת החיים תסלול נתיבות לשפעת העדן  
. עין לא ראתה  להופיע בכל שלל צבעיו )שופטים ה, ל עי"ש(, ובכל רעם הדר גבורותיו 

. כה לו )ישעיהו סד, ג( אלהים זולתך יעשה למח  
 

 
1https://he.wikisource.org 
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. ו  

מדת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה  
, אבל ע"י  אם מתחת השמים-מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון, ואפילו עמלק אינו נמחה כי 

,  ליונה, ונכלל הכל באהבה הע, אשר הוא מעל לשמים הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב
. אלא שצריך כח גדול וטהרה עצומה ליחוד נשגב זה  

 
. ז  

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

 
. ח  

ס גם רשע בכלל האהבה, אין זה  אע"פ שלפעמים אהבת הבריות מקפת היא את הכל, ונכנ
מגרע כלל משנאת הרע, אדרבא היא מחזקת אותה. שהרי ודאי לא מצד הרשעות של  

הרע הוא נכנס בכלל האהבה, אלא מצד חלק הטוב שבו, שהאהבה אומרת שהוא נמצא  
בכל מקום, וכיון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, נשארה השנאה לחלק הרע  

(.מפולשת וגמורה ) 
 

. ט  
אלהים שלו ראוי להוקירו  -אדם נשחת ראוי לשנאתו רק מצד חסרונו, אבל מצד עצם צלם 

באהבה, גם לדעת שמציאות יקרת ערכו היא יותר עצמית לו ממציאות מקריו הפחותים.  
. , ולא מצד פניו שבהם אור הצלםע"כ קריעת ע"ה כדג היא דווקא מגבו   

 
. יב  

,  האלהית העליונה, ההולכת ומפעמת בלבם של שרידים מי יוכל לעצר את אור האהבה 
לבב. כרוח צח מלא בשמי עדן, ועם זה סוער והומה כהמות ים לגליו,  -קודש ישרי-חסידי

עדנים זה מגדיל ומרחיב את  - עדני-תסער הנשמה מרוב רחבת תענוג זיו נועם עליון, וחשק
. כל אשר לו מגע רחוק  כל התכונות הרוחניות והמדות הנפשיות, וכל נשמה מתקדשת

אל אלו, הרי זה מתעלה. כל התורה, המוסר, המצוה,  -לאור זיו נשמות קודש של גבורי
עולמים  - המעשה והתלמוד, הם באים לפנות את מכשולי הדרכים. שתוכל אהבת עולמי

זאת להתפשט, להתרחב על כל ככרי החיים על כל מרחביהם. וענפיהם הרבים של שרשי  
אלה, הם כל מדות טובות וישרות פרטיות וכלליות, אישיות  קדשים -אהבת קדשי

. וחברתיות, עד כדי שפיטת תבל בצדק ולאומים במישרים   
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Questions for Discussion 

Section One and Two:  How do you understand Rav Kook’s emphasis on love for 
all of creation?  What do you think of his way of prioritizing the importance of the 
different loves? 

Section Four:  How do you relate to Rav Kook’s powerful description of the power 
of love of God in the human heart?  Do you recognize this from your own 
experience? 

Section Six: Are you challenged by Rav Kook’s assertion that we must love all 
people, including the evil, such as Amalek?  Why do you think he advocates such 
a challenging practice? 

Section Nine: Rav Kook seems to be struggling with the idea of loving evil people 
(or he thinks his readers will struggle with it).  Is his reasoning persuasive for you? 
When in your practice is this difficult? 

Section Twelve: In the latter part of this section, beginning with the words, “The 
whole Torah,” Rav Kook talks about “removing the roadblocks” to the 
dissemination of universal love.  What kind of roadblocks do you think he has in 
mind?  What stands in your way of practicing this kind of universal love? 


