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ביאורים
איך האדם מגיע לאהבת ה'? ככל שהאדם יודע ומכיר את הקב"ה - כך אהבת ה' גוברת בלבבו. 

הרמב"ם מונה שני סוגים של חוכמות שמביאות לאהבת ה'; 

ונשכיל  "שנתבונן  כותב  הוא  ג[  ]מצווה  המצוות  בספר  התורה.  חוכמת  הוא  הראשון  הסוג 
מצוותיו ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג וזאת היא האהבה המחוייבת". 

הסוג השני הוא חכמות העולם. לאחר שהרמב"ם מתאר את יסודות העולם הפיזי והרוחני, הוא 
כותב ש"בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו ומכיר כל הברואים, ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בזה, 
יסודי  ]הלכות  - מוסיף אהבה למקום"  וכל הברואים  ויראה חכמתו של הקב"ה בכל היצורים 

התורה ד יב[.

בשניהם האדם רואה את חוכמתו המופלאה של הקב"ה שמתגלית בתורה ובעולם כולו, וליבו 
מתמלא אהבה. על פי זה מובנת דרך החינוך של הנשים והקטנים. מלמדים אותם את מצוות ה' 

ואת חוכמות הטבע ומהם יגיעו לאהבת ה'.

הרמב"ם מחדש שמצוות אהבת ה' היא מיוחדת במינה. זו מצווה שאין לה קצבה. אין פרק זמן 
בחיים שבו האדם יכול לומר שהוא קיים את המצווה במלואה. שהרי אהבת ה' תלויה בידיעת 
ה'. ידיעה זו משתנית מיום ליום. אם כן, גם אהבת ה' של אתמול היא אינה המדרגה של היום. כל 
יום האדם צריך ללמוד יותר תורה ולהתעמק בהבנת הנהגת העולם. וממילא אהבתו לה' תגדל 
ותתגבר. בלימוד התורה והחוכמה הוא מתעלה ו'חוזר בתשובה' על האהבה שהיתה לו אתמול. 

נמצא, שכל חייו של האדם בתשובה.

הרחבות
• לימוד שאינו לשמה לשיטת הרמב"ם

ַיֲעֹסק ָאָדם ַּבּתֹוָרה ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה, ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ָּבא ִלְׁשָמּה. מדברים אלו של הרמב"ם 
שמקורם בדברי הגמרא, עולה שהלימוד שאינו לשמה, רצוי עבור מי שאינו יכול ללמוד לשמה. 
חז"ל במקורות אחרים שהתייחסו ללומד שלא לשמה  זה לכאורה סותר את דברי  דבר  אולם 
בביקורת קשה, ואמרו שנעשית לו התורה סם המוות ]תענית ז.[, ושנוח לו אם לא היה נולד כלל 

]מסכת כלה רבתי ה, א[ ועוד.

הרמב"ם, התייחס לסתירה זו ותירץ: שמתרויהו שמעינן )משניהם שמענו( שאין ראוי לעסוק 
אלא לשמה ולשמה הוא העיקר ולא נצטוינו אלא לעסוק בה לשמה והעוסק שלא לשמה ראוי 
לו שלא נברא ואף על פי כן טוב הוא לעסוק בה שלא לשמה מאת שלא עסק בה כל עיקר שזה 
שעסק בה שלא כהוגן הואיל ועסק בה מתוך שלא לשמה יבוא לשמה" ]שו"ת הרמב"ם מהדורת 
בלאו סימן תנה[, כלומר, לשיטת הרמב"ם לימוד זה שאינו לשמה אינו רצוי כלל, אך בכל זאת 
חז"ל אמרו שלימוד כזה עדיף מאשר לא ללמוד כלל, כיוון שלימוד שלא לשמה יוביל את האדם 

לבסוף ללימוד לשמה ]על פי ספר שערי תלמוד תורה, שער א פרק ב[.

הלימודים  סוגי  בין  חילקו  אחרים  ובראשונים  ברש"י  אולם  הרמב"ם,  שיטת  היא  זאת  )שיטה 
לשמה, עיין באורך בספר שערי תלמוד תורה שם(.

שאלות לדיון
א. האהבה להקב"ה מתרחשת בשכל או ברגש?

ב. "שמתוך שלא לשמה בא לשמה". יש כאן תקווה או הבטחה? מדוע כדי להגיע ל"לשמה" צריך 
לעבור דרך ה"לא לשמה"? 

ד1 ָאְמרּו ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים: ֶׁשָּמא ֹּתאַמר: ֲהֵריִני ָלֵמד ּתֹוָרה ִּבְׁשִביל ֶׁשֶאְהֶיה ָעִׁשיר, ִּבְׁשִביל 
יי"  ֶאת  "ְלַאֲהָבה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד   - ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ָׂשָכר  ֶׁשֲאַקֵּבל  ִּבְׁשִביל  ַרִּבי,  ֶׁשֶאָּקֵרא 

)דברים יא,יג ועוד(: ָּכל ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשין, ֹלא ַּתֲעׂשּו ֶאָּלא ֵמַאֲהָבה.

ִּבְׂשַכר  ְוֹלא  "ְּבִמְצֹוָתיו",   - קיב,א(  )תהילים  ְמֹאד"  ָחֵפץ  "ְּבִמְצֹוָתיו  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  ְועֹוד  ד2 
ִּתְהיּו  ַאל  ְּבִיחּודױ:  ּוַמְׂשִּכיֵליֶהן  ַּתְלִמיֵדיֶהן  ִלְנבֹוֵני  ְמַצִּוין  ַהֲחָכִמים  ְּגדֹוֵלי  ָהיּו  ְוֵכן  ִמְצוֹוָתיו. 
ַּכֲעָבִדים ַהְּמַׁשְּמִׁשים ֶאת ָהַרב ַעל ְמָנת ְלַקֵּבל טֹוָבה, ֶאָּלא ֱהיּו ַּכֲעָבִדים ַהְּמַׁשְּמִׁשין ֶאת ָהַרב 
ַעל ְמָנת ֶׁשֹּלא ְלַקֵּבל ְּכלּוםױ, ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָהַרב - ָראּוי ְלַׁשְּמׁשֹו. ְּכלֹוַמר: ִעְבדּו ֵמַאֲהָבה.

ה1 ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ְּכֵדי ְלַקֵּבל ָׂשָכר אֹו ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַּתִּגיַע ָעָדיו ֻּפְרָענּות - ֲהֵרי ֶזה עֹוֵסק ָּבּה 
ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה. ְוָכל ָהעֹוֵסק ָּבּה ֹלא ְלִיְרָאה ְוֹלא ְלַקֵּבל ָׂשָכר, ֶאָּלא ִמְּפֵני ַאֲהַבת ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ 
ֶׁשִּצָּוה ָּבּה - ֲהֵרי ֶזה עֹוֵסק ָּבּה ִלְׁשָמּה. ְוָאְמרּו ֲחָכִמים: ְלעֹוָלם ַיֲעֹסק ָאָדם ַּבּתֹוָרה ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא 

ִלְׁשָמּה, ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשֹּלא ִלְׁשָמּה ָּבא ִלְׁשָמּה•.

ה2 ְלִפיָכְך, ְּכֶׁשְּמַלְּמִדין ֶאת ַהְּקַטִּנים ְוֶאת ַהָּנִׁשים ּוְכַלל ַעֵּמי ָהָאֶרץ - ֵאין ְמַלְּמִדין אֹוָתן ֶאָּלא 
ַלֲעֹבד ִמִּיְרָאה ּוְכֵדי ְלַקֵּבל ָׂשָכרױ, ַעד ֶׁשִּתְרֶּבה ַּדְעָּתן ְוִיְתַחְּכמּו ָחְכָמה ְיֵתָרה, ְמַגִּלין ָלֶהן ָרז ֶזהױ 

ְמַעט ְמַעט, ּוַמְרִּגיִלין אֹוָתן ְלִעְנָין ֶזה ְּבַנַחת, ַעד ֶׁשַּיִּׂשיגּוהּו ְוֵיָדעּוהּו, ְוַיַעְבדּו ֵמַאֲהָבה. 

ו1 ָּדָבר ָידּוַע ּוָברּור ֶׁשֵאין ַאֲהַבת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִנְקֶׁשֶרת ְּבִלּבֹו ֶׁשָּלָאָדם ַעד ֶׁשִּיְׁשֶּגה ָּבּה 
ַנְפְׁשָך"  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  "ְּבָכל  ְוָאַמר:  ֶׁשִּצָּוה  ְּכמֹו  ִמֶּמָּנה,  ֶׁשָּבעֹוָלם חּוץ  ָּכל  ְוַיֲעֹזב  ָּכָראּוי  ָּתִמיד 
)דברים ו,ה(, ֶאָּלא ַּבֵּדָעה ֶׁשֵּיָדֵעהּו. ְוַעל ִּפי ַהֵּדָעה - ַעל ִּפי ָהַאֲהָבהױ: ִאם ְמַעט - ְמַעט; ְוִאם 

ַהְרֵּבה - ַהְרֵּבה.

ֶאת  לֹו  ַהּמֹוִדיִעין  ּוְתבּונֹות  ְּבָחְכמֹות  ּוְלַהְׂשִּכיל  ְלָהִבין  ַעְצמֹוױ  ְלַיֵחד  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְלִפיָכְך  ו2 
קֹונֹוױ ְּכִפי ֹּכַח ֶׁשֵּיׁש ָּבָאָדם ְלָהִבין ּוְלַהִּׂשיג, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבִהְלכֹות ְיסֹוֵדי ַהּתֹוָרה )ב,ב ואילך(. 

ad    ְּבִריְך ַרֲחָמָנא ְּדַסְּיַען cb

ְּבִיחּוד – ביחידות, בינם לבין עצמם )כבעבודה זרה ה,ג(, מפני שמסר זה מתקבל רק מתוך הבנה עמוקה. 
וייתכן שמשמע בייחוד – 'באופן ברור' )כביסודי התורה ח,ג1(, שהמסר לא יובן בטעות שאין למעשה כל 
משמעות. ַעל ְמָנת ֶׁשֹּלא ְלַקֵּבל ְּכלּום – זו דרישה גבוהה עד מאוד "לנבוני תלמידיהן ומשכיליהן". וכן 
הוא נוסח הרמב"ם במשנה )אבות א,ג(. דרישה כה גבוהה עלולה לעורר אי הבנה )כאילו אין כל שכר(, כפי 
ַלֲעֹבד  ולכן הגרסאות במשנה בימינו מנוסחות במתינות: "שלא על מנת לקבל פרס".  שכבר קרה, 
ִמִּיְרָאה ּוְכֵדי ְלַקֵּבל ָׂשָכר – בהדרגה במתן שכר גשמי )לתיאור הדרך ראה פה"מ סנהדרין י,א(. ָרז ֶזה – הסוד 
הזה, לעסוק בתורה לשמה ולעבוד את ה' מאהבה. ְוַעל ִּפי ַהֵּדָעה ַעל ִּפי ָהַאֲהָבה – אהבת ה' הולכת 
וגדלה ככל שגדלה ידיעתו. ְלַיֵחד ַעְצמֹו – לקבוע את עצמו, או: להתבודד בינו לבין עצמו. קֹונֹו – ה'. 

ְּבִריְך ַרֲחָמָנא ְּדַסְּיַען – ברוך ה' שסייענו. וברוך ה' שסייענו בביאור זה. 

ראיות מחכמינו 

זכרונם לברכה

עוסק בתורה 

לשמה

הדעה והאהבה


