קונטרס על אהבת ה'
ביאור  9פעמים שמוזכרת אהבת ה':
)) (1דברים ו/ה( – ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך
כתבנו בפתיחה לספרנו זה שנשתדל בעז"ה לבאר שאין כפילות במצוות שבאו בתורה .הנה במצוות
"אהבה" להקב"ה מצאנו שהיא מוזכרת תשעה פעמים )כולן בספר דברים ,בשאר ספרי התורה אין
איזכור למצוה זו( .ונזכיר את החידוש שבכל פעם.
הפסוק שלנו בא בגלל התנאים המתלווים ,שהאדם ישעבד לה' ב' הלבבות ,יצר הטוב ויצר הרע )ברכות
נד ;(.ושהאדם ימסור נפשו )'בכל נפשך' אפילו נוטל את נפשך ,ולפי הפרטים שהרמב"ם רשם בהל'
יסודי התורה ,פרק חמישי( ,ובכל מאדך ,שיהא מוכן להפסיד כל ממונו כדי ליזהר על הלאוין )שו"ע
או"ח סי' תרנ"ו ,רמ"א(.
)) (2דברים ל/טז( – "אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה' אלהיך" – כאן השורש בתורה למצוה זו
)) (3ל/ו( – "ומל ה' את לבבך לאהבה" – כאן לא מצוה ,אלא ייעוד ,שלפני הגאולה העתידה ה' יעורר
בלבבנו את האהבה ,כמ"ש ביחזקאל לו/כב ,לב – "לא למענכם" אלא למען כבוד שמו ית'.
)) (4ל/כ( – "לאהבה את ה' אלהיך" זה נאמר בהקשר לבחירה חופשית ,בל יטעה האדם שהוא כפוי
בנטיית לבו )בפסוק שלפני זה" :ובחרת בחיים"(
ויש שלשה מיני שכר בגלל מצוה זו:
)) (5דברים יא/יג( – "והיה אם שמוע ...לאהבה את ה' ...ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש"
)) (6יא/כב( – "כי אם שמור תשמרון ...לאהבה את ה' ...והוריש ה' את כל הגוים האלה )שבע אומות(
מלפניכם ...מן נהר פרת ועד הים האחרון
)) (7יט/ט( – "כי תשמור את כל המצוה הזאת ...לאהבה את ה' ...ויספתי לך עוד שלש ערים על
השלש האלה" כאן באה תוספת שכר על "ואם ירחיב ה' אלהיך את גבולך" )שהוא פסוק שלפני זה(.
כלומר ,תהיה תוספת כיבוש בעבר הירדן ,בזכות האהבה הנ"ל
עד כאן שלושה סוגי שכר.

] = 5-6-7ירידת גשמים / ,ניצוח האויב שעל אדמתנו / ,כיבוש ארצות נוספות[

)) (8יא/א( – "ואהבת את ה' אלהיך" זה בא ללמד שחובת האדם לעורר את עצמו מתוך הכרת טובה
על הטובות הרבות אשר גמל ה' אותו ,כמבואר שם בפסוקים י/כא ועד יא/ז .ההתבוננות במה שעבר
עלינו חייבת להביא לידי תוצאה של אהבת ה'.
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)) (9י/יב( – "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו
ולאהבה אותו ולעבוד את ה' וכו'" ע"פ פרשנות חז"ל )ברכות לג (:ה' מבקש רק דבר אחד ,היינו
היראה ,וממנה האדם בא בהכרח לכל שאר המעלות ,בפעולת שרשרת .כי היראה היא מין שער להכנס
על ידה לעבודת הבורא .ולכן "אהבה" מוזכרת כאן בתור חוליה הבאה בשרשרת ,ולא כמצוה
בפניעצמה.
אחרי הבירור הנ"ל ראינו שהתורה צוותה על מצוה זו רק פעם אחת )ל/טז( .וע"ע בירורינו "על מצוות
יראת ה'" )פרשת ואתחנן ,דברים ד/י( ,ו"על מצוות דבקות" ,דברים יג/ה )פרשת ראה(.
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