
 

 כיצד מבטיח הקב"ה שכר על קיום המצות בעוה"ז

 יג(-והיה עקב תשמעון כו' ואהבך וברכך והרבך וגו' )ז יב
הרי שהקב"ה מבטיח שכר גשמי למי שיעשה את רצונו, והקשו 
המפרשים כיצד מבטיח הקב"ה שכר גשמי על קיום רצונו, הרי 

 לט:( דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא.איתא בגמ' קידושין )
ונראה לפרש שהנה כתבו המפרשים הטעם ששכר מצוות בהאי 
עלמא ליכא, שהרי מפורש בגמ' קידושין )נח:( וכן פסק בב"י )סי' 
כח סקכ"ד( שהנוטל שכר כדי להעיד עדותו בטילה, ועשיית 
המצות נחשבת עדות לקב"ה על מלכותו, לכן אין שכר על 

 המצוות בעוה"ז.
רם איתא ברשב"א וכן נפסק משמו בשו"ע )חו"מ סי' ל"ד סעיף ב

כ"א( שאם מתחילה הלך האדם למקום המעשה בכדי לראות את 
 המעשה ולהעיד עליו, מותר לו לקבל שכר על עדותו.

וזו איפוא כוונת קרא ע"פ פי' רש"י שכתב "והיה עקב תשמעון" 
ת שתקיימו את המצות שאדם דש בעקביו, דהיינו שתקיימו א

המצוות באופן זה כדי להעיד על מלכותו ולא כבדרך אגב, וא"כ 
שכך תקיימו את המצות לא כבדרך אגב אלא בכדי להעיד על 
מלכותו, הרי שחשוב הדבר שקיימתם במיוחד כדי להעיד שעל 

 זה מותר לדרוש שכר, ממילא שפיר ד"ואהבך וברכך והרבך".
 אמרי דעת

 ההבדל בין שימה לנתינה

כל חולי כו' לא ישימם בך ונתנם בכל  והסיר ה' ממך
יש לדקדק בלשון הפסוק מדוע גבי ישראל אמר  שנאיך )ז טו(

לשון שימה וגבי הגויים אמר לשון נתינה, היה לו לומר או לא 
ישימם בך ושמם בכל שנאיך או לא יתנם בך ונתנם בכל שנאיך, 

 ומדוע חילק בזה.
ר יצחק ב"ר יוסף ויש לפרש ובהקדם דאיתא בגמ' מנחות )נט:( א"

א"ר יוחנן נתן משהו שמן ע"ג כזית מנחה פסל, מ"ט לא ישים 
שימה כל דהו כו', דהיינו שבמנחה אסור שיהא שמן ואם נתן 
אפי' מעט שמן על כזית מנחה פסלה, דשימה היינו אפי' כל 
דהוא וכתיב לא ישים הרי שאסור להשים אפי' משהו, וממשיכה 

משהו מנחה פסל, מ"ט לא יתן  הגמ' שאם נתן כזית לבונה ע"ג
עד דאיכא נתינה, דהיינו שבזה פסול דוקא אם נתן כזית לבונה אך 
פחות מכאן אי"ז פוסל, שבזה כתוב לא יתן ונתינה היינו כשיעור 
ולא כל דהו, הרי מתבאר שלשון שימה היא אפי' במשהו ולשון 

 נתינה היא דוקא כשיעור.
נאמר "לא ישימם  מעתה נראה לפרש היטב קרא, שגבי ישראל

בך" לשון שימה דהיינו שאפי' כל דהו לא ישים בך מהמחלה, 
שהרי שימה שייך אפי' בכל דהו, ואילו גבי הגויים אמר ונתנם 
בכל שנאיך דהיינו שמה שאתן על שנאיך אתן עליהם כשיעור 

 נתינה ולא רק כל דהו.
 מהרי"ל דיסקין

 

 ביאור הענין שהיו הלוחות שוות

ואתפוש בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם 
ופרש"י לחת חסר כתיב ששתיהם שוות, ויש  לעיניכם )ט יז(

להבין מהיכן לו לרש"י מקרא זה ששתיהם שוות, ועוד יש להבין 
 מאי ששתיהן שוות ובמה שוות היו הלוחות.

)ירושלמי שקלים טז:( ונראה לבאר בזה ובהקדם דנחלקו בגמ' 
היאך היו הדברות כתובות על הלוחות, חד אמר י' דברות בכל לוח 
דהיינו שהיו כתובות הדברות ב' פעמים וחד אמר ה' דברות בכל 

 לוח.
עוד יש להקדים מה שהקשו המפרשים כיצד יכל משה לשבור 
את הלוחות, והלא היו הלוחות עשויות מאבן הנקראת סנפירון, 

איכה )ד י( שאבן זו אינה נשברת לעולם, ותירצו ואיתא במדרש 
המפרשים שאכן הלוחות לא נשברו, ומה שכן נשבר הם אותיות 
מ' וס' דאיתא בגמ' מגילה )ב:( שאותיות מ' וס' בנס היו עומדות 
שהרי סביבותיהן אויר, וכשמשה זרק את הלוחות בטל הנס 

 ונשברו המ' והס'.
שהבאנו, שהרי המ' והס'  והנה תירוץ זה תלוי במחלוקת הקודמת

הם במילות של "פסל" ו"ששת ימים" ששניהם בה' דברות 
הראשונות, ומעתה אם היו הדברות ה' בכל לוח הרי שנשבר רק 
לוח אחד, שהלוח שנאמרו בו הה' דברות השניות אין בו לא מ' 
ולא ס' ולא נשבר, וא"כ לא יכל משה לומר ואשברם לשון רבים 

ד ואשבור, אך אי נימא שבכל לוח נכתבו והיה לו לומר לשון יחי
כל הי' דברות ניחא שאמר משה ואשברם לשון רבים, שבאמת ב' 

 הלוחות נשברו שבכל לוח היה מ' וס'.
ועפ"ז נראה ליישב דברי רש"י היטב, שהרי כאן אמר משה 
"ואשברם לעיניכם" לשון רבים, ע"כ שבכל לוח נכתבו כל הי' 

זהו הפירוש ששתיהם שוות דהיינו דברות ולכך שייך לשון רבים, ו
שהיו שוות ממש שבשתיהם נכתבו הי' דברות ולא ה' בזה וה' בזה 
שאי"ז שוה, וממילא שפיר כיצד למד רש"י מקרא ששתיהם 
שוות דהיינו שבשתיהם נאמרו י' דברות, שהרי אל"כ היה צריך 

 משה לומר ואשבור ולא ואשברם.
 חומש עם פי' ר' יהונתן )מכת"י(

 טות כיצד להשלים למאה ברכות בשבתרמז לשי

ובגמ'  ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך וגו' )י יב(
 מנחות )מג:( מכאן שצריך אדם לברך בכל יום מאה ברכות.

יג( -ונראה לרמז את זה בקרא שאמר שלמה המלך בשה"ש )ח יב
האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים את פריו היושבת בגנים 

 ך השמיעיני.חברים מקשיבים לקול
דהנה איתא בגמ' מנחות )פרק כיסוי הדם( שהגוזל ברכה מחבירו 
 משלם לו י' זהובים, הרי ששוויה של ברכה הוא י' זהובים,
                     ומעתה המברך בכל יום ק' ברכות שכרו אלף זהובים,

          שאמר שלמה "האלף לך שלמה" דהיינו אלף זהובים יש וזה 
 ברכות כ'  שחסר  בשבת   היינו  "ומאתיים" יום,  בכל  לך שלמה 
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כמבואר בב"י ובשו"ע )סי' מ"ו( הרי שחסר מאתיים זהובים, זה 

 יש לו להשלים ע"י ברכת הפירות.
שיש לו כמה פירות שברכתם העץ והנה נחלקו רבותינו במי 

ורוצה להשלים למאה ברכות וצריך כמה ברכות מה יעשה, יש 
מי שאומר שיקח בכל פעם פרי אחד לפניו ויברך עליו וכך יוכל 
לברך על כל הפירות בנפרד, שבכל ברכה היה רק פרי אחד 

אומנם נחלקו על דבריו  לפניו, וכך ישלים למאה ברכות,
האחרונים וסברו דזה חשיב ברכה שאינה צריכה, ולדבריהם 
שנחלקו נקטו דרך אחרת, שכל פעם יביאו לשלחן רק פרי אחד, 
וכל פעם יברך אחד אחר מן המסובין ויוציא את השאר, וכך לא 
אחד יברך כמה פעמים העץ אלא כל אחד יברך פעם אחת 

 .והשאר ישלימו ע"י שומע כעונה
ונראה לרמז זאת במקרא "ומאתיים לנוטרים את פריו" היינו 
כהשיטה הראשונה שישלים הכ' ברכות החסירות ע"י שינטור 
את פירותיו, ובכל פעם יקח פרי אחר ולא יניח כולם לפניו 
באותו זמן, ואולם לשי' החולקים שא"א לעשות כך משום 

לך ברכה שאינה צריכה, ממשיך המקרא "חברים מקשיבים לקו
השמעיני", דהיינו שלא יברך הוא כמה פעמים אלא כל פעם 
יברך אחד מן המסובים וישמיע לחבריו ויענו אמן על ברכתו 

 ויצאו כדין שומע כעונה.
 פתח עינים להחיד"א )מנחות
 מג: ד"ה וכת קודמין(

האם ואספת דגנך תירושך ויצהרך נאמר כשישראל 
 עושין רצונו של מקום

הגמ' במס' ברכות )לה(  יצהרך )יא יד(ואספת דגנך ותירשך ו
מקשה סתירה בין הפסוקים, שבמק"א נאמר ואספת דגנך 
שמשמעו שהאדם בעצמו יצטרך לטרוח ולאסוף, ובמק"א 
נאמר ורעו זרים צאנכם דמשמע שאחרים יעשו המלאכה 
בשביל ישראל, מתרצת הגמ' כאן כשעושים רצונו של מקום 

והיינו דקרא דואספת דגנך וכאן כשאין עושים רצונו של מקום, 
שאין המלאכה נעשית בידי אחרים קאי באין עושים רצונו של 
מקום, ותמוה כיצד אפשר להעמיד זה בגונא שאין עושים רצונו 
של מקום, והלא הפרשה המבטיחה זאת מתחילה ב"והיה אם 
 שמוע תשמעו אל מצוותי", הרי דקאי בעושים רצונו של מקום.

יתא שם בגמ' הבדל בין דורות ונראה לפרש ע"פ מאי דא
ראשונים לדורות אחרונים, שדורות ראשונים היו מכניסים 
פירותיהן דרך הפתח כדי שיראו פני הבית ויתחייבו במעשר, 
ודורות אחרונים היו מכניסים דרך הגגות כדי לפטור הפירות מן 

 המעשר.
עוד יש להקדים שיש דרך נוספת להיפטר מן המעשר והוא אם 

עושה עכו"ם, שמירוח עכו"ם פטור מן המעשר,  את המירוח
וכתב הר"מ שאפי' שהפירות של ישראל אם את המירוח עשה 
עכו"ם פטור מן המעשר, הרי ב' דרכים להיפטר מן המעשר: א. 

 להכניסן דרך גגות, ב. מירוח עכו"ם.
ועפי"ז נראה לפרש די"ל שכונת הגמ' כאן בעושים רצונו של 

שלא חיפשו להיפטר מן המעשר,  מקום היינו דורות ראשונים
וכאן באין עושים רצונו של מקום היינו דורות אחרונים שניסו 
להיפטר מן המעשר, ובזה מבואר היטב שאף קרא דואספת 
דגנך קאי בעושין רצונו של מקום כתחילתה של הפרשה והיה 
אם שמוע תשמעו, שהרי אף דורות אחרונים היו נוהגים כדין 

 ר.שבדין נפטרו מן המעש
והחילוק לפי"ז שבדורות ראשונים יעשו אחרים עבודתם 
ובדורות אחרונים יעשו הם עצמם עבודתם עולה לפי"ז נפלא, 

 אמר המעשר  מן  להיפטור  חיפשו  שלא  ראשונים  שבדורות 

הקב"ה שאחרים יעשו עבודתם, שיודע הקב"ה שאע"פ 
שאחרים יעשו עבודתם את המירוח לא יניחו ביד האחרים 

ת כדי שלא יפטרו מן המעשר ע"י מירוח עכו"ם, שהרי לעשו
דורות ראשונים חיפשו להתחייב במעשר, משא"כ דורות 
אחרונים שחיפשו להיפטר מן המעשר, אם יברכם הקב"ה 
שאחרים יעשו עבודתם הרי שיתנו לאחרים אף את המירוח 
בכדי להיפטר מן המעשר, וזאת לא רצה הקב"ה לסייע בידם, 

 צטרכו לעשות המלאכה ולא אחרים.ולכן אצלם הם י
 פרשת דרכים )דרוש כא(

 חיוב הנחת תפילין וקביעת מזוזה בחו"ל

ושמתם את דברי אלה כו' וקשרתם אותם לאות על 
וברש"י כתב וז"ל,  ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם )יא יח(

אף לאחר שתגלו היו מצויינים במצוות, הניחו תפילין, עשו 
לכם חדשים כשתחזרו, וכן הוא אומר  מזוזות, כדי שלא יהיו
 הציבי לך ציונים עכ"ל.

הנה מדברי רש"י נראה שמעיקר הדין אין מצות תפילין ומזוזה 
נוהגת בחו"ל, ורק בכדי שלא יהיו לכם חדשים כאשר תחזרו 
לפיכך אף בגלות בחו"ל הניחו תפילין ועשו מזוזות, אלא 

א שם כל שדבר זה נסתר מגמ' ערוכה בקידושין )לו:( דאית
מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה 
תלויה בארץ נוהגת בין בארץ ובין בחוצה לארץ, והרי מצוות 
תפילין ומזוזה אינם תלויות בארץ א"כ מדינא נוהגות אף 
בחו"ל, וכיצד רש"י מפרש שמדינא אינם נוהגות בחו"ל אלא 

 רק כדי שלא יהיו כחדשים.
מעתיקים היא ברש"י, שרש"י כתב ונראה לפרש שטעות ה

דבריו בר"ת ה"ת ע"מ, וחשבו המעתיקים שכוונתו "הניחו 
תפילין" "עשו מזוזות" מחמת שבהמשך קרא נאמר וקשרתם 
לאות על ידך כו' וכתבתם על מזוזות ביתך, אומנם לא זו כוונת 
רש"י אלא כונתו בר"ת היא "הפרישו תרומות עשרו 

ובנים היטב שאכן תרומות מעשרות", וממילא דברי רש"י מ
ומעשרות הינם מצוות התלויות בארץ, ובהם שייך לומר 
שיקיימום בחו"ל רק כדי שלא יהיו כחדשים, אך אי"ז מעיקר 
הדין וכדברי הגמ' בקידושין, אך מצוות תפילין ומזוזה באמת 

 נוהגות בחוצה לארץ מעיקר הדין.
 הגר"א בדברי אליהו

י לתרומות ומעשרות דמה אומנם דוחק הוא לומר שכונת רש"
ענינם לכאן, והרי הכא מיירי בפרשת תפילין ומזוזות ומה 

 שייך לזה תרומות ומעשרות.
ונראה לקיים הדברים כפשוטן שמיירי בתפילין ומזוזות, שהנה 
הן בתפילין והן במזוזות מצינו שייכות דוקא לארץ ישראל, 

תיב בהו שגבי תפילין איתא בגמ' קידושין )לז.( והרי תפילין כ
ביאה ואפ"ה נוהג בחו"ל ועיי"ש ברש"י ובתוס' ובריטב"א, וכן 
גבי מזוזות כתיב על מזוזות ביתך וכתבו תוס' בע"ז )כא. ד"ה 
אף( בשם רבינו חיים הכהן שחוצה לארץ לא מיקרי ביתך, 
ואפ"ה מזוזה ונוהגת אף בחו"ל כמבואר במנחות )מד.( גבי 

ב במזוזה, הרי השוכר בית בחו"ל שמל' יום והלאה חיי
שתפילין ומזוזות שניהם נאמר בהם ביאה וביתך ואפ"ה נוהגות 

 בחו"ל.
ונראה לפרש שאכן מדינא פטרו בהם בחו"ל, וחייב רק משום 
הציבי לך ציונים, וא"כ שפיר לפרש ברש"י הניחו תפילין ועשו 
מזוזות דשפיר י"ל בהו שחייב בחו"ל רק משום הציבי לך 

 ציונים.
 קרן לדוד

 

  לע"נמוקדש 
  ל"צז מנחם "רב יוסף ביר

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 מוקדש לע"נ 
  ל"זצ לונה ןב משה רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.


