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  "למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה"
  
הרבה יהודים , תקופות שמד ב. היא ללא ספק התפילה המפורסמת ביותר בסידור"קריאת שמע"

, הפרשה הראשונה. שפתותיהם על" שמע ישראל "כשמילותמותם  אלתמימים וטהורים הלכו 
 ,"עוהיה אם שמֹ ",רשה השנייהוהפ, )ט-ה: ו'דב" (ואתחנן" מופיעה בפרשת ,"שמע ישראל"

  ). כא-יג:יא ("עקב"פרשת , מופיעה בפרשתנו
' וב על אהבת הבפרשה הראשונה כת .תפילה זו מדוע כה רבה חשיבותה שלקל להבין 

 על  הדברים האלה אשר אנכי מצווך היוםוהיו("על קיום המצוות , ")להיך- א' ואהבת את ה("
רתם וקש("ועל מצוות תפילין ומזוזה , ")ת בםך ודברושננתם לבני("על לימוד תורה , ")לבבך

" קריאת שמע"הפרשה הראשונה של  ברור ש"). ובשעריךת ביתךוכתבתם על מֻזזֹ... לאות על ידך
  .  היהודיםת רעיונות מרכזיים ביותר בחייכולל

 רות לנווהל ל"הביאו את חזבפרשה השנייה מופיעים ה רעיונות נוספים לואיהשאלה היא 
 הנמצא כל רעיון !רעיונות חדשים כללבה להפתעתנו אנו מוצאים שאין . כל יוםף אותה באלומר 

גם " והיה אם שמע "תבפרש.  בפרשה הראשונה גםנמצא ,"קריאת שמע"בפרשה השנייה של 
ושמתם את דברי אלה  ("על קיום המצוות, ")להיכם ולעבדו- א' לאהבה את ה("' כתוב על אהבת ה

 מצוות תפילין ומזוזה ועל, ") לדבר בםתם את בניכםולמדתם אֹ(" תורה על לימוד, ")על לבבכם
אלא ואין הפרשה השנייה  ,") ובשעריךוכתבתם על מזוזות ביתך... תם לאות על ידכםוקשרתם אֹ("

אבל , דברים שונים במקצתהסגנון וסדר ה, אמנם". שמע ישראל" של פרשת "שידור חוזר"מעין 
בלבד שיש בה אפשר להסתפק באמירת פרשה אחת - אי,אפוא, עמדו. הבדל מהותיביניהם אין 

  ?לוכבר הכ
, למשל, כמו מצוות השבת, שאינה נדירהתופעה היא עצם הכפילות של רעיונות בתורה 

אנו קוראים על השבת , תפילת עמידה של שבתכל  ב,אולםו .הנזכרת בתורה בכמה מקומות
תשא -בתפילת שחרית מפרשת כי, מפרשת בראשיתקוראים  בתפילת מעריב :תרמפרשה אח

  קוראים באותה תפילת עמידה שתי פרשיות כמעט זהותאיןלעולם . נחסיובתפילת מוסף מפרשת פ
  ?"קריאת שמע"בתפילת  כןעושים , אם כן, מדוע. אחר זובזו 

בה  יש ;"שמע ישראל"אינה רק חזרה על פרשת " והיה אם שמע"התשובה היא שפרשת 
עיון בפרשה השנייה מגלה ,  למעשה."שמע ישראל" מופיע בפרשת רעיון חדש וחשוב שאינו

 שכר - לא לנושא אחר לחלוטיןא, לעיל אינם מוקדשים לרעיונות שהזכרנובכלל שרוב הפסוקים 
ואספת דגנך , יורה ומלקוש, ונתתי מטר ארצכם בעתו "– טו עוסקים בשכר-פסוקים יד .ועונש
יז עוסקים -פסוקים טזואילו , "ואכלת ושבעת, ך לבהמתך ונתתי עשב בשד;שך ויצהרךותירֹ
וחרה . וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם, פן יפתה לבבכם, השמרו לכם "-  בעונש
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 מעל ואבדתם מהרה, והאדמה לא תתן את יבולה, ועצר את השמים ולא יהיה מטר, בכם' אף ה
  ."תן לכםנֹ' הארץ הטֹבה אשר ה

ספת בתו) פסוק כא( הפרשה השנייה מסיימת , שכר ועונשרםעיקאחרי ארבעה פסוקים אלה ש
למען ירבו  "– את כל מה שהתורה מטילה עליהם ומקיייכר הגדול שיקבל עם ישראל אם בדבר הש
  ."כימי השמים על הארץ, תיכם לתת להםלאבֹ'  בניכם על האדמה אשר נשבע הימיכם וימי

אלא גם , מצוותהקיום  לשוצאה השכר הגדול רק תאין מדגישה התורה ש" למען"במילה 
  . לקיומןהסיבה

לינו עבפרשה זו התורה מצווה . אין רמז לשכר ועונש" קריאת שמע"בפרשה הראשונה של 
המסר "). אחד' ינו הלה-א' שמע ישראל ה("ה מצווה אותנו " שהקבמשוםלקיים מצוות אך ורק 

אולם מהפרשה ו. ם המצוותוקיל הסיבה הואשל פסוק מפורסם זה הוא שעצם הציווי האלוקי 
ומודגש השכר ,  בפרשה השנייה כתוב שמשתלם לאדם לקיים את המצוות;השנייה עולה מסר אחר

כי מי ,  הפרשה שמסוכן ביותר לעבור עברותמזהירה אותנו במקביל. קבל עקב קיומןיהגדול ש
החלטה הש, ראויהגישה והי האם ז, ויש לשאול. שעושה זאת חושף את עצמו לעונשים חמורים

  ? מצוות תהיה מושתתת על כדאיותהעל קיום 
מתח זה , היותן ציווי אלוקיקיום מצוות משום בין והמתח בין קיום מצוות לתועלת האדם 

ראה (' בהגותו של ישעיהו ליבוביץ". שלא לשמה"ו" לשמה"מתגלם במסורת היהודית בביטויים 
פגם " שלא לשמה"קיום מצוות  נחשב) ט "א תשל"ת, "ם" ועל הרמבשיחות על פרקי אבות"ספרו 
 עובד למעשה את ,שכרל ציפייהאף טוען בחריפות שהאדם המקיים מצוות מתוך ' ליבוביץ. חמור

  ?      שלא לשמה'  מתנגדת התורה באופן כה נחרץ לעבודת הםהאומנ! ה"עצמו ולא את הקב
אלא מוזכר , "והיה אם שמע"קרון הכדאיות כסיבה לקיום מצוות מופיע לא רק בפרשת יע

והיה עקב תשמעון את "עצמה מתחילה במילים " עקב"פרשת . שוב ושוב בכל התורה כולה
 ואז מתואר השכר בפרטי פרטים במהלך חמישה ,)יב:ז ("המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אֹתם

לא פחות משלוש עשרה פעמים על שכר   נכתבבלבד" ראה"ו" עקב"בפרשיות . פסוקים שלמים
. כר ועונש בש כולועוסק" בחוקותי"בפרשת פרק כו .  עברותעונש לעוברית ומצוולמקיימי 

ואז , )ג: כו'ויק" (תםמצֹותי תשמרו ועשיתם אֹתי תלכו ואת אם בֻחקֹ"הפרשה מתחילה במילים 
מיד אחר כך הכתוב מדבר על אלו שאינם מקיימים . מתואר השכר במהלך עשרה פסוקים שלמים

ומתאר במהלך עשרים , )טו-יד:כו..." (תי תמאסו ואם בֻחקֹ...ו לי תשמעואם לא  "- 'את מצוות ה
   .מצוותהקיום - שיוטל על עם ישראל עקב איאת העונש הנורא – המפורסמת" התוכחה" -פסוקים 

שהתורה נותנת לגיטימציה לאדם שמקיים מצוות ונמנע  ,מכל הפסוקים הללו אנו למדים
התורה מדגישה שהעיקר הוא . עיניו לנגדהעומדים מלעבור עברות אך ורק בגלל השכר והעונש 

דורש מאיתנו ה "הקב רבים מדגישים שפסוקי תורה. 'בעיני הרצוי את ה, לעשות את הדבר הנכון
ברות יהודי שמקיים מצוות ונמנע מע,  לפיכך.ובע כוונות נשגבותתאבל אינו , התנהגות נשגבת

  . ה" בעיני הקבנחותאינו , מתוך שיקולי כדאיות
 ,בו האדם מנתק עצמו מאינטרסים תועלתנייםששאיפה למצב אידאלי , כמובן, ימתקי

ם היה "הרמב. "לשמה"לקיום מצוות כזו  משקפת שאיפה "קריאת שמע"הראשונה של פרשה וה
טוען )  א הלכה,פרק י(בהלכות תשובה ". שלא לשמה"מההוגים שנקט קו קיצוני נגד קיום מצוות 

ם אינו מתנגד "יש להבהיר כי הרמב. ם מצוות לשם קבלת שכרם שיש פגם מהותי בקיו"הרמב
נו אמור לשמש  גם שכר רוחני בעולם הבא אי;כגון גשם או ממון, לשכר במובן החומרי בלבד

, "והקטנים... עמי הארץ" מאפיין רק את לשם שכר קיום מצוות ,ם"פי הרמב-על. 'סיבה לעבודת ה
   ".לשמה" רק כשלב ביניים לקראת העבודה - וגם אז

שלא "מתייחסת לאדם המקיים מצוות " קריאת שמע"הפרשה השנייה של , לעומת זאת
יום של הרבה - היהדות הפרקטית הבאה לידי ביטוי בחיי היום המשקפת את הגישהשהיא  ,"לשמה
ובכך מלמדת אותנו כי שתיהן ',  בעבודת השתי דרכים אלהאפוא מאגדת " קריאת שמע. "אנשים

  . ה"רצויות בעיני הקב
  

  נתן אביעזר' פרופ                  
  המחלקה לפיסיקה                  
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