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  *אוהב ונאהב – 'אהבת ה
  

: 'מצוות אהבת ה –בספר דברים מציג משה עשר פעמים מצווה חדשה שלא בא זכרה בספרים הקודמים 
  1".ְמאֶֹדךָ - ַנְפְׁשָך ּוְבָכל-ְלָבְבָך ּוְבָכל-לֶֹהיָך ְּבָכל- אֱ ' ֵאת ה ְוָאַהְבּתָ "

אוהב את עם ' ההכרזה שה –עולה בד בבד עם חידוש אחר שמייחד את ספר דברים  חידוש זה
גם הכרזה  2".ֲאבֶֹתיָך ַוִּיְבַחר ְּבַזְרעֹו ַאֲחָריו ַוּיֹוִצֲאָך ְּבָפָניו ְּבכֹחֹו ַהָּגדֹל ִמִּמְצָרִים-ִּכי ָאַהב ֶאת ְוַתַחת: "ישראל

מאז ' משה פורט לפני העם את התנהגות ה. ספרמקומות בכמה מודגשת על ידי שהיא חוזרת ונשנית ב וז
. אבותהלעם הוא האהבה שנמשכת לעם ישראל מימי ' בחירת האומה ומוכיח שהמניע העיקרי ביחס ה

 עֶֹׂשה: "למישהו אחר' שהוא מוצא את ביטויו גם כשמובעת אהבת העד , חשובהמוטיב הזה הוא כה 
לגר ' שכן מיד רומז הכתוב שאולי מקור אהבת ה ,"ת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמָלהִמְׁשַּפט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְואֵֹהב ֵּגר ָלתֶ 

   ).יט- יח: י' דב" (ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים- ַהֵּגר ִּכי-ֶאת ַוֲאַהְבֶּתם: "לעם במצרים' הוא אהבת ה
 נימוק גלוי הוא כדי להטביע בנפש העם את הכרת? 'להדגיש את אהבת ה ןוכמדוע מוצא משה לנ

את נטישת  מה שימנע-תפעל כמחסום והכרת טובה ז. לכל אורך הדרך' התודה על הטובה שגמל לו ה
  . ואת ההליכה אחרי אלוהים אחרים' דרך ה

                                                 
*
מורתי -וכבוד אמי, ג"התשס באלולד "ע בי"נלב, וידידהעודד מורי ראובן הכהן בן הרב -כבוד אבי: ילעילוי נשמת הורי   

 .נוחם עדן. ה"ב במנחם אב התשס"ע בי"נלב, ולמיתבת אברהם וש) קמר(אסתר 
-לֶֹהיָך ׁשֵֹאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם-אֱ ' ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה: מתוכן שלוש בפרשת עקב ,שע פעמיםד תה נזכרת עווהמצו. ה:ו' דב   1

ֵאת  ְוָאַהְבּתָ  ).יב:י( ַנְפֶׁשךָ - ְלָבְבָך ּוְבָכל-לֶֹהיָך ְּבָכל-אֱ ' ה-אֹתֹו ְוַלֲעבֹד ֶאת הְּדָרָכיו ּוְלַאֲהבָ -לֶֹהיָך ָלֶלֶכת ְּבָכל-אֱ ' ה- ְלִיְרָאה ֶאת
 ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי-ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל-ְוָהָיה ִאם. )א:יא( ַהָּיִמים- לֶֹהיָך ְוָׁשַמְרָּת ִמְׁשַמְרּתֹו ְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ּוִמְצֹוָתיו ָּכל- אֱ ' ה

- ָּכל-ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת-ִּכי ִאם. )יג:יא( ַנְפְׁשֶכם- ְלַבְבֶכם ּוְבָכל-ללֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבכָ - אֱ ' ה-ּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאתְמַצֶּוה ֶאְתֶכם הַ 
לֹא . )כב:יא( בֹו- הְּדָרָכיו ּוְלָדְבקָ - ְּבָכל ֶלֶכתלֵֹהיֶכם לָ - אֱ ' ה- ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַלֲעׂשָֹתּה ְלַאֲהָבה ֶאת

' ה-ֶאת ֲהִביםלֵֹהיֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם אֹ-אֱ ' חֹוֵלם ַהֲחלֹום ַההּוא ִּכי ְמַנֶּסה ה- ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֶאל- ִתְׁשַמע ֶאל
ָבה את ַלֲעׂשָֹתּה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלַאהֲ ַהִּמְצָוה ַהּזֹ-ָּכל-ִתְׁשמֹר ֶאת-ִּכי. )ד:יג( ַנְפְׁשֶכם-ְלַבְבֶכם ּוְבָכל-לֵֹהיֶכם ְּבָכל-אֱ 
ְלָבְבָך -לֶֹהיָך ֶאת- אֱ ' ּוָמל ה. )ט:יט( ַהָּיִמים ְוָיַסְפָּת ְלָך עֹוד ָׁשלֹׁש ָעִרים ַעל ַהָּשלֹׁש ָהֵאֶּלה-ָּכל ָכיולֶֹהיָך ְוָלֶלֶכת ִּבְדרָ -אֱ ' ה-ֶאת
' ה- ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת. )ו:ל( יךָ ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחּיֶ -ְלָבְבָך ּוְבָכל-לֶֹהיָך ְּבָכל-אֱ ' ה- ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת- ְוֶאת

ָׁשָּמה -ַאָּתה ָבא-לֶֹהיָך ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר-אֱ ' ְוָרִביָת ּוֵבַרְכָך ה ָחִייתָ לֶֹהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ְוִלְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו וְ -אֱ 
 ַּבעָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁש -בֹו ִּכי הּוא ַחֶּייָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ָלֶׁשֶבת ַעל- לֶֹהיָך ִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו ּוְלָדְבָקה-אֱ ' ה-ְלַאֲהָבה ֶאת. )טז:ל( ְלִרְׁשָּתּה

  .)כ:ל( ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵתת ָלֶהם' ה
ֶאְתֶכם ' ִּכי ֵמַאֲהַבת ה: עוד שלוש פעמים נאמרת הכרזה וזאת לגבי העבר ועוד פעם אחת היא מתארת את העתיד. זל:'דב   2

 םִמְצָריִ -ִמֵּבית ֲעָבִדים ִמַּיד ַּפְרעֹה ֶמֶלךְ  ְּדךָ ֶאְתֶכם ְּבָיד ֲחָזָקה ַוִּיְפ ' ַהְּשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֵֹתיֶכם הֹוִציא ה- ּוִמָּשְמרֹו ֶאת
צֹאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה  ְּתרֹתֲאָלֶפיָך ְוַעְׁש - ַאְדָמֶתָך ְּדָגְנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְׁשַגר- ִבְטְנָך ּוְפִרי-ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוִהְרֶּבָך ּוֵבַרְך ְּפִרי. )ח:ז(

ָהַעִּמים ַּכּיֹום -ֲהָבה אֹוָתם ַוִּיְבַחר ְּבַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם ָּבֶכם ִמָּכלְלַא' ַרק ַּבֲאבֶֹתיָך ָחַׁשק ה. )יג:ז( ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלךְ -ֲאֶׁשר
 לֶֹהיךָ -אֱ ' ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי ֲאֵהְבָך ה-לֶֹהיָך ְּלָך ֶאת- אֱ ' ִּבְלָעם ַוַּיֲהפְֹך ה-לֶֹהיָך ִלְׁשמַֹע ֶאל-אֱ ' ָאָבה ה-ְולֹא. )טו:י( ַהֶּזה

  .)ו:כג(
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נחשפה ו' על טענה חמורה שטען העם כלפי ה זהמשה עונה ב. מן העין אלא שיש נימוק חשוב סמוי
 ְבָאֳהֵליֶכם ַוּתֹאְמרּו ַוֵּתָרְגנּו" :'עומדת שנאת ה העם טען שביסוד כל מה שקורה לו. ראשונה בספר דבריםל

מנין נטל משה  ).כז:א 'דב" (נּואָֹתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת אָֹתנּו ְּבַיד ָהֱאמִֹרי ְלַהְׁשִמידֵ ' ְּבִׂשְנַאת ה
  ?שאף היא לא נזכרה קודם ,וטענה ז

ובו משה מנצל את ההזדמנות , ועד סופושספר דברים הוא ספר תוכחה מתחילתו  יש להדגיש
הוא מוכיח את . עדרויים גם בהקמרטיטת הלב של מותו המתקרב כדי להחדיר בעם מחויבות לדברי אלו

בסיפור הראשון . אלא שהוא מנסה לפרש את האירועים ואיננו חוזר עליהם לחינם, העם על חטאי העבר
עם שוב ושוב לסטות מן הביא את הרש המרי שהוא חותר למצוא את שו, סיפור המרגלים, שהוא מברר
. וכך תתאפשר לעם התנהלות טובה יותר בעתיד ,לשרשו אפשר יהיה, מצא שורש זהיאם י. הדרך הראויה

  3.כןל קודםרבדים נוספים בחטאי העם שלא נתפרשו משה ואכן בתוכחתו חושף 
בין שכל התלונות הלהניח שמשה  אפשר ?שונאו' מה חידש משה בטענה שהעם סבור שה ןאם כ

אך מאחר שאין בסיס , "אותנו' בשנאת ה": ליםיתרגמת למימה' נובעות מתחושת אי נחת מהנהגת ה
  . אמיתי לתחושה הזאת יש לחפש עמוק יותר כדי למצוא את הגורם לתלונות הנשנות

ל מינוח של הפסיכולוגיה המודרנית נוכוב 4',אל תאמר לחברך מום שבך' :ל נוכל לומר"בעקבות חז
אינו מעז להביע זאת אך ' שונא את ה העם אולי. 'לומר שיש כאן השלכה של רגשות העם כלפי ה

שונא את ' לכן צצו שוב ושוב תלונות שמקורן בתחושה שה .'ורגש מוסתר זה מושלך כלפי ה, במפורש
  . עובדתי יסוד ואף שלא היה לתחושה ז, העם

תרחש במדבר ומסבירה את מד את הות מאההגדרה שניתנת בפסיכולוגיה לתופעת ההשלכה תואמ
  :ההגדרה אומרת. התנהלות משה בעניין זה בספר דברים

היא מנגנון הגנה אישי שבו משליך האדם את הצדדים ) פרויקציה(השלכה , בפסיכואנליזה
ובכך יכול , ומייחס אותם לאנשים אחרים, השליליים באישיותו אל עבר העולם שמחוצה לו

הפסיכולוג אריק אריקסון טען שעם זאת שההשלכה . תיו ודחפיו השלילייםלהתעלם מראיית תכונו
שלא במקרה האדם , יש בה גרעין של משמעות עמוקה, בדרך כלל מעוותת ומלאה איבה ופחד
   5.המשליך מייחסה לאובייקט המושלך

ענת ל את טול וכוכדי לשלול מכ :לעם' מובן מדוע משה מדגיש ומדגים את אהבת ה ועל פי הגדרה ז
הוא דורש במפגיע הדדיות ביחסים  הבעקבות ז. גם אם היא לא נאמרת בפירוש ,בלב העםשהשנאה 

להפנמת הידיעה מכול  חשובתהיה הביטוי ה' אהבה להה ,בסופו של דבר. 'ותובע אהבה עמוקה כלפי ה
  !ותךאנחנו אוהבים א, הקדוש ברוך הוא: ובהיזון חוזר יגיע העם להכרזה 6',שהעם נאהב על ידי ה

שכן עליו , פורשה כמצווה שאינה מותנית כלל בגורל האישי שעובר על האדם' מצוות אהבת ה ,תאמ
א ההכרה שרגש האהבה הוא וה ואבל היסוד לדרישה ז 7',להיות נכון אפילו למסור את נפשו על אהבת ה

  8.אוהב כל אחד מישראל כפרט מתוך אהבתו את עם ישראל ככלל' הש ווןכי, הדדי
ים יהיינו את הקשיים האובייקטיב, ל משה להסביר את גרעין האמת שיש בתחושות העםעם זה ע
משה מציג את ההרעבה והעינוי במדבר הגדול והנורא  ,לכן. במהלך נדודיו במדברהעם שבהם נתקל 

). ה: ח' דב" (ְּסֶרּךָ לֶֹהיָך ְמיַ -אֱ ' ְּבנֹו ה-ַּכֲאֶׁשר ְיַיֵּסר ִאיׁש ֶאת ִּכי" :בשל היותה אמצעי חינוכי כאהבה מסותרת
לא תתעורר כל שאלה בזמן של מצבים קשים , אליו הוא כיחס אב לבנו' אם העם יפנים שיחס ה

                                                 
כדי שהחטאים לא יאפילו בסופו של דבר על הגרעין , שראלים למעט בחטאי ע ניכרת מגמה בשאר הספריםשמאחר    3

שבו לא  ,ן"ספר הגאולה כהגדרת הרמב, בולטת מצויה בספר שמות הדוגמ. הפנימי החיובי שבזכותו נבחר לעם סגולה
פרק כ מ רק .עםה את העבדות והעינוי שמהם סבל המחשבת התור צדנזכרו כלל חטאי העם במצרים שהצדיקו מ

  .העם שרוי במצריםהיה חומרת המצב הרוחני שבו ידועה לנו ביחזקאל 
 .משפטים נזיקין יח ועוד, ישמעאל' מכילתא דר   4
  .20.7.2009ט "ח בתמוז התשס"נדלה בכ). פסיכולוגיה(השלכה : מתוך ויקיפדיה   5
בפרשתנו כטענה אפשרית בפי הגויים אם  ץחוזר וצ ,טענת השנאה ,שהיפוכו, בדברים בולטמוטיב האהבה הוא כה    6

ִּדֶּבר ָלֶהם -ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַלֲהִביָאם ֶאל' יֹאְמרּו ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הֹוֵצאָתנּו ִמָּשם ִמְּבִלי ְיכֶֹלת ה- ֶּפן: "את עם ישראל' ישמיד ה
" ְּנטּוָיהֲחָלֶתָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ְּבכֲֹחָך ַהָּגדֹל ּוִבְזרֲֹעָך הַ ַעְּמָך ְונַ  ְוֵהם"אמת כ שלא ,"ּוִמִּשְנָאתֹו אֹוָתם הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַּבִּמְדָּבר

כדברי אסף , שראלים של הגויים היא השנאה שהם עצמם חשים כלפי אלוקים וע ומקור פרשנות ז). כט-כח: ט(
 .ָ"ְצפּוֶניך-ָך ַיֲעִרימּו סֹוד ְוִיְתָיֲעצּו ַעלַעְּמ - ַעל .ִהֵּנה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון ּוְמַׂשְנֶאיָך ָנְׂשאּו רֹאׁש-ִּכי" :)ד-ג:פב(בתהילים 

ואם ? אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך: רבי אליעזר אומר, תניא. להיך-א' ואהבת את ה: "ב"ברכות סא ע   7
ואם , לכך נאמר בכל נפשך -  ממונומאם יש לך אדם שגופו חביב עליו : אלא? נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך

 ". בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך: רבי עקיבא אומר. לכך נאמר בכל מאדך –אדם שממונו חביב עליו מגופו  יש לך
ביטוי מפורש לכך . בייחוד לאדם ,תחושה שעולה מסיפור בריאת האדם בבראשית שהבורא דואג לכל ברואיובד מן הל   8

  .נותן סוף ספר יונה
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רק קוצר השגתו של הבן מונע . שכן אהבת אב סמויה תהיה הנחת יסוד שאינה ניתנת לערעור, ובעייתיים
 אפשרסונים מכאיבים בלי שתינוק רך שעובר סדרת חיכ, ממנו להכיר בביטוי המובהק של האהבה הזאת

  9.להסביר לו עד כמה הכאב והצער שהוא עובר הם הם היישום המובהק ביותר של אהבת הוריו אליו
הקשיים במדבר אינם צריכים : 'בהנהגת ה הגלויות ההטבה והברכהמדגיש משה את  ד בבדב

ָך לֹא ָבְלָתה ֵמָעֶליָך ְוַרְגלְ  ִׂשְמָלְתךָ : "להאפיל על העובדה שהייתה השגחה אוהבת וצמודה לכל אורך הדרך
 ָׂשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאֹון ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש ַהָּגדֹל"ואף כי היה קשה במדבר , )ד: שם" (לֹא ָבֵצָקה ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה

וקי בניגוד לכל ח) טו: שם" (ַהַחּלִָמיׁש ִמּצּור ַמִים ְלךָ  ַהּמֹוִציא"', גדלה מאד אהבת ה ,"ָמִים- ֲאֶׁשר ֵאין
  .הטבע

ל "קנו חזיפעמים בברכות שתמתבטא במפורש כמה אלינו עם אהבתנו אליו ' השילוב של אהבת ה
  : בסוף הברכה בשחרית אנו חותמיםו". ֶאָחד 'לֵֹהינּו ה- אֱ ' ִיְׂשָרֵאל ה ְׁשַמע"שאנחנו מצהירים  קודם

חדך ליראה להודות לך ולי, באהבהובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול 
  .באהבההבוחר בעמו ישראל ' ברוך אתה ה. את שמך ולאהבה

  

  יונה בר מעוז
 'הכתר'ך ומפעל מקראות גדולות "המחלקה לתנ

                                                 
  . ל- עדר חיסונים חיסנתי את ילדיי בשמחה ובהודיה לאהיב בתימן את סכנת המוות תכמי שחוותה אישי   9


