
בזכות התפילה הועילה זכות אבות
”ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל... ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי" (ו ה)

יש להבין: מה הוסיפה שמיעת ’נאקת בני ישראל‘, אם זה מכבר 
נכרתה ברית אבות שייגאלו?

ביאר רבי יוסף דוד ראש רבני סלוניקי:

אבא  אבא,  מזכי  ”ברא  חכמים:  קבעו  א)  (קד  סנהדרין  במסכת 
בדין  הרשע  אביו  את  לזכות  יכול  הבן  כלומר,  ברא“,  מזכי  לא 
שמים, ואילו האב הצדיק אינו יכול לזכות את בנו אם רשע הוא. 
על הגמרא הנ“ל העיר החיד“א (’מדבר קדמות‘ א לד) שכאשר הבן 
התפלל ושב בתשובה יכול אביו להצילו, ולאור דבריו נבין את 

שאמר הקדוש ברוך הוא למשה:

אלמלא ”ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ לא הייתה ברית האבות 
ששמעתיה  אחר  ורק  ברא‘,  מזכי  לא  ’אבא  שכן  עליהם,  מגנה 

אזי: ”ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי“ והושעתים.
’בתי אבות‘ עמ‘ קסה

סיבת הגבהת הכוס ב‘והיא שעמדה‘
ְוָלַקְחִּתי  ֶאְתֶכם...  ְוָגַאְלִּתי  ֶאְתֶכם...  ְוִהַּצְלִּתי  ֶאְתֶכם...  ”ְוהֹוֵצאִתי 

ֶאְתֶכם..." (ו ו-ז)

אמר רבנו מאיר שמחה הכהן מדוינסק:

הסיבה שתיקנו לנו חכמים לשתות בליל הסדר ארבע כוסות יין 
כנגד ארבע לשונות הגאולה, היא משום שזכינו לצאת ממצרים 
מן  ישראל  התבדלות  סמל  שכן  מהמצרים:  התבדלותנו  בזכות 
להרחיקנו  כדי  נתקן  נסך‘  ’יין  איסור  שהרי  היין,  הוא  העמים 

מהם.

רבי  זקנו  בשם  שיינרמן  משה  רבי  הביא  לדברים  נאה  תוספת 
פרץ שיינרמן, כי מסיבה זו נוהגים אנו להגביה את הכוס בשעת 
אמירת ’והיא שעמדה‘, להראות לכל המסובים כי היין שבכוס 
שמסמל את התרחקותנו מהמצרים, ’הוא‘ שעמד לאבותינו ולנו 

להינצל מהמצרים ומכל הקמים עלינו.
’משך חכמה‘; ’באר משה‘

’תרתי קלי לא משתמעי‘
”ֵהן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל א ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאי ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה“ (ו יב)

שבני  הסיבה  הלוא  זה,  הוא  וחומר  קל  מה  וכי  תמהו:  רבים 
ישראל לא שמעו לדברי משה היא: ”ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה“ 

(לעיל פס‘ ט), ומנין שאף פרעה לא ישמע לדבריו?

ביאר רבי שאול רבה של אמסטרדם: 

שכבד  כיוון  כי  פ“ג),  בא  (מכילתא  אמרו  לברכה  זיכרונם  חכמינו 
ה‘  דבר  את  להביא  כדי  באהרן  להיעזר  משה  הוצרך  היה,  פה 
לישראל, ”והיה הדבור יוצא מביניהם כאילו שניהם מדברים“. 
והנה, כלל ידוע הוא (ר“ה כז א) כי ”תרתי קלי... לא משתמעי“, 
ועל כן שני אנשים הקוראים יחדיו אינם יכולים להוציא אחרים 
ידי חובה, מלבד בקריאת הלל ובקריאת מגילה, שאפילו עשרה 
הקוראים יחדיו מוציאים את הרבים ידי חובתם, שמתוך חביבות 

הדברים נותנים הציבור את הדעת לשומעם.

הגאולה  שבשורת  ישראל  בני  אם  ה‘:  לפני  משה  טען  וכך 
חביבה עליהם לא הקשיבו לדבריי הנשמעים כשני קולות, 

שני  הלוא  ישמענה,  כיצד   – בעבורו  קשה  זו  שבשורה  פרעה 
קולות אינם נשמעים?!

’בנין אריאל‘

’ועשה בהם שפטים... והרג את בכוריהם‘
”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ְרֵאה ְנַתִּתי ֱאִהים ְלַפְרעֹה“ (ז א)

”שופט ורודה לרדותו במכות ויסורין“ (רש“י).

יסוד נפלא קבע הגרי“ז מבריסק בעניין מכות מצרים:

את  לשלח  סירובו  על  כעונש  לפרעה  ניתנו  לא  מצרים  מכות 
הובטח  כבר  שהרי  בהם,  שהשתעבד  על  כעונש  אלא  ישראל, 
ָאֹנִכי“,  ָּדן  ַיֲעבֹדּו  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוי  ֶאת  ”ְוַגם  יד):  טו  (בראשית  אברהם 
ואת  פרעה  את  שידון  ורודה‘  כ‘שופט  משה  התמנה  ולפיכך 
המצרים על השעבוד. ואולם, שונה היא מכת בכורות, שעליה 
את  שלחו  שלא  על  למצרים  כעונש  ניתנה  כי  בתורה  מפורש 
ֶאת  הֵֹרג  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ְלַׁשְּלחֹו  כג): ”ַוְּתָמֵאן  ד  (לעיל  ככתוב  ישראל, 

 .“ְּבכֶֹר ִּבְנ

לאור הדברים נבין את לשון הפייטן בהגדה של פסח: ”על אחת 
שהוציאנו  עלינו,  למקום  ומכפלת  כפולה  טובה  וכמה  כמה 
מכת  בכוריהם“;  את  והרג  שפטים...  בהם  ועשה  ממצרים, 
למצרים  ניתנה  שלא  כיוון  ה‘שפטים‘,  מיתר  הופרדה  בכורות 

כעונש על שעבודם של ישראל, אלא על שנמנעו מלשלחם.
’אהל משה‘

מדוע הוצרך משה לצעוק ’על דבר הצפרדעים‘?
”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘ ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים ֲאֶׁשר ָׂשם ְלַפְרעֹה“ (ח ח)

מפני מה נאמר בצפרדעים: ’ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה‘‘, בשונה מיתר 
המכות שבהן כתוב: ’ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה‘‘? 

כמה תירוצים ניתנו לקושיה זאת:

במכת  תירץ:  ה‘)  ויאמר  ד“ה  פ“ז  (לעיל  אברבנאל יצחק  רבנו  א. 
 ,“צפרדע שאל משה רבנו את פרעה מדעתו: ”ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְל
 “ִּכְדָבְר ”ַוּיֹאֶמר  משה:  הבטיח  ”ְלָמָחר“,  לו  השיב  וכשפרעה 
(לעיל פס‘ ה‘-ו‘); חשש משה כי הקדמת קץ המכה אינה כרצון ה‘, 
ולכן הוצרך לצעוק בחזקה אל ה‘ כדי שיתקיימו דברי הבטחתו . 
וכך פירשה התורה: ”ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה... ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים“ – על 

שדיבר מדעתו במכת צפרדע.

מבואר  הקודם  בפסוק  ספורנו:  עובדיה  רבנו  הסביר  עוד  ב. 
למצרים  שהזיקו  הצפרדעים  שרק  בקשתו  את  סייג  שמשה 

יסורו, ואילו אלו שביאור תישארנה. לפיכך הוצרך לצעוק אל 
ה‘ בחזקה, שכן בגמרא (יומא סט ב) מבואר שאין מבקשים חצי 

בקשה, כי ”פלגא ברקיעא לא יהבי“.

ַהְצַפְרְּדִעים  ְּדַבר  התורה: ”ַעל  פירשה  מדוע  מובן  אף  לפירושו 
ֲאֶׁשר ָׂשם ְלַפְרעֹה“, לאמור: הסיבה שהוצרך לצעוק הייתה מפני 

שביקש רק על הצפרדעים המזיקות ולא על כולן.

ערוך‘  ה‘שולחן  פסק  פי  על  זאת  ביאר  חכמים‘  ’שפתי  בעל  ג. 
בקול  התפילה  מילות  את  לומר  צריך  המתפלל  כי  ג)  סב  (או“ח 
על  לגבור  כדי  לצעוק  משה  הוצרך  לפיכך  לאוזניו.  שיישמע 

צווחות הצפרדעים באופן שתישמע התפילה לאוזניו.

ְּדַבר  ”ַעל  התורה  פירשה  צבי‘:  ’נחלת  בספר  וביאר  הוסיף 
ַהְצַפְרְּדִעים“, כי סיבת צעקתו של משה הייתה כדי שקולו יגבר 

על קולות הצפרדעים.

הגמרא  דברי  פי  על  זאת  פירש  משה‘)  (’תורת  סופר‘  ה‘חתם  ד. 
(סוכה יד א) כי תפילת הצדיקים נקראת ’עתירה‘, כי כפי שה‘עתר‘ 
את  הופכת  הצדיקים  תפילת  כך  התבואה,  את  הופך  [קלשון] 
המכות,  מיתר  בשונה  מעתה,  הרחמים.  למידת  הדין  מידת 
במכת צפרדע תפילתו של משה לא הפכה את ה‘דין‘ לרחמים 
לא  ולפיכך  הצפרדעים,  מפגרי  הארץ  הבאישה  שהרי  גמורים, 

נאמרה בה לשון ’עתירה‘.

פרעה ביקש מישראל שיזכירוהו בתפילתם
”ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ָאֹנִכי ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶּתם ַלה‘... ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי" 

(ח כד)

את התיבות ”ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי“ תרגם אונקלוס ”צלו אף עלי“. ויש 
שלא  מישראל  ביקש  פרעה  כי  ’אף‘,  תיבת  מתוספת  ללמוד 
וכך  תפילתם.  בתוך  יזכירוהו  רק  אלא  במיוחד,  עליו  יתפללו 
גם מובן מסדר הפסוק, שתחילה התיר להם לזבוח ורק בסיום 

דבריו ביקש שיתפללו בעדו.

ביקש  ד)  פס‘  (לעיל  צפרדע  במכת  כיצד  להבין,  יש  זה  לפי 
מכת  זאת,  שבמכה  לבאר  ויש  במיוחד?  בעדו  שיעתירו  פרעה 
לשחרר  בהבטחתו  עמד  לא  פרעה  כי  שהתברר  לאחר  הערוב, 
את ישראל, לא הרהיב עוז בנפשו לבקש שוב שיישאו תפילה 

מיוחדת בעבורו.
’דקדוקי תורה‘ [לרז“מ רובינשטיין]

תפילת משה על שתי גלויות
”ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה‘“ (ח כו)

לשון  נאמרה  יח)  י  (להלן  ארבה  במכת  וכן  ערוב,  במכת  כאן, 
”ַוֶּיְעַּתר“, המסמלת הפצרה וריבוי תפילה (רש“י בראשית כה כא). 
דרש האדמו“ר רבי ברוך מקומרנא בדרך רמז כי משה התפלל 

כאן על שתי תקופות בגלות:

מכת ערוב מסמלת תקופה שבה גויי הארץ יאירו פנים לישראל 
בתפילה  משה  הרבה  זו  תקופה  על  בתוכם;  להתערב  וינסו 
שיעמדו ישראל בניסיון ולא יסטו מדתם כלל; לעומת זאת מכת 
ארבה מסמלת תקופה שיבקשו הגויים לעשות כלה בישראל, 
כארבה המכלה את התבואה, ואף על תקופה זו הרבה תפילה 

שיוכלו ישראל לעמוד בקושי הצרות.
’שלשלת קאמרנא‘ עמ‘ תצד

פרשת וארא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
אבות

(ו "

פני ם

מרמזי אמן בפרשה גאולה בזכות אמן

ִמְצַרִים  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַנֲאַקת  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ֲאִני  ”ְוַגם 
ַמֲעִבִדים אָֹתם ָוֶאְזּכֹר ֶאת ְּבִריִתי“ (ו ה)

ֶאת  ָוֶאְזּכֹר  ֹאָתם  ַמֲעִבִדים  ִמְצַרִים  ”ֲאֶׁשר  התיבות:  ראשי 
המדרש  לדברי  רמז  מכאן  ’אמן‘.  בגימטרייה  הם  ְּבִריִתי“ 
(ילק“ש הושע רמז תקיט): ”לא נגאלו אבותינו ממצרים אלא 

בזכות אמנה“.
’פרפראות לחכמה‘ עמ‘ מג

ברכו˙ ‰˘חר. ב˜ול!  בכוונ‰!  בחברו˙‡!

י‰ו„‰  ‡‰רן  רבנו  ‰י˘יב‰,  ר‡˘  מרן 
מל‡ו  ע˙‰  ‡˘ר  זי"ע,  ˘טיינמן  לייב 
˘לו˘ים ל‰ס˙ל˜ו˙ו, ‰˜פי„ בכל בו˜ר 
מ˜ורביו  בפני  ‰˘חר  ברכו˙   ˙‡ לברך 

˘‰יו עונים ‡חריו ‡מן.
נמ˘יך ‡ף ‡נו במור˘˙ ˜ו„˘ו
ויעמו„ ‰„בר לעילוי נ˘מ˙ו.
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

האחרונה  לא  וגם  הראשונה  הפעם  זו  הייתה  לא 
שבה שהה הרב פ. בארצות הברית. במסגרת עיסוקו 
מקל  את  ליטול  לפעם  מפעם  נאלץ  תורה  בהחזקת 
הנדודים ולנסוע לערי הגולה לזכות את הרבים להיות 

שותפים עמו במצווה חשובה זאת.
בדרך כלל, עם בואו לארצות הברית, שכר את שירותיו 
של נהג מקומי שיסיענו ממקום למקום ומכתובת זו 
בהוצאות  לחסוך  מחשבה  מתוך  אחרת.  לכתובת 
בשדה  רכב  לשכור  זו  בנסיעה  החליט  הנסיעה, 
שהותו  תקופת  כל  במשך  בו  להשתמש  התעופה, 
בארצות הברית, ולהחזירו לחברת ההשכרה שבשדה 

התעופה טרם טיסתו חזור.
אס‘  פי  ’ג‘י  ניווט  מכשיר  רכש  מהארץ  יציאתו  טרם 
בעברית, ועדכן בו את מפות ארצות הברית. כך תכנן 
להקל עליו את מלאכת ההתמצאות בדרכים הסבוכות 
מחוזות  אל  ביותר  והיעילה  הקצרה  בדרך  ולנסוע 

חפצו.
דלפק  לעבר  מזוודותיו  בלוויית  מיהר  נחיתתו  עם 
קצר  היה  התהליך  המכונית.  את  הזמין  שבה  החברה 
שחנתה  מכונית  לעבר  הופנה  הוא  ובסיומו  ופשוט, 
במגרש החניה כשהמפתחות בתוכה. הוא הפעיל את 
היה  אמור  שבה  הכתובת  את  עדכן  הניווט,  מכשיר 

להתאכסן ופנה לצאת לדרך.
שכירת  של  הרעיון  כי  התברר  הימים  שחלפו  ככל 
הוא  הרכב  באמצעות  כמותו.  מאין  יעיל  היה  הרכב 
כפוף  להיות  מבלי  השונים,  יעדיו  בין  בקלות  התנייד 
שימש  אף  הרכב  אחר.  או  כזה  נהג  של  זמנים  ללוח 
לו כ‘בית שני‘, ובזכותו נותר לו אף לא מעט זמן פנוי 

לעסוק בתורה.
באותו  ארצה.  חזרתו  ליום  עד  למישרין,  הלך  הכול 
ביום  לצאת  נועדה  הטיסה  העניינים.  השתבשו  היום 
חמישי בשעה חמש ושלושים אחר הצהריים ולנחות 
בשעה  יוצא  היה  אילו  השישי.  יום  בבוקר  בארץ 
טרם  בארץ  לנחות  מספיק  היה  לא  יותר,  מאוחרת 
כניסת השבת, והייתה נגרמת אכזבה גדולה לבני ביתו 

שציפו בכיליון עיניים לחזרתו ארצה.
השכים  כך  משום  סיכונים.  ליטול  רגיל  היה  לא  הוא 
בבוקר בשעה מוקדמת, התארגן במהירות ופנה לצאת 
לדרך כדי להספיק להגיע לשדה התעופה שעתיים או 
שתי  להספיק  עליו  היה  בדרך  הטיסה.  לפני  שלוש 
אולם  נסיעתו,  בנתיב  שאינן  שונות  בערים  פגישות 

הזמן הספיק לו ברווח.
צאתו  וטרם  ממארחיו,  נפרד  בבוקר  תשע  בשעה 
התעופה  נמל  היעד:  את  הניווט  במכשיר  עדכן  לדרך 
את  רשם  בנוסף  קיי‘.  אף  ’ג‘יי  בכינויו  הנודע  ’קנדי‘ 
כי  הורה  המכשיר  בדרך.  המתוכננות  התחנות  שתי 
הזמן  בתוספת  לפניו.  שעות  וחצי  ארבע  של  דרך 
כדי  זמן  די  לו  היה  המתוכננות  הפגישות  שיארכו 
לסוכנות  הרכב  את  להחזיר  התעופה,  לשדה  להגיע 
לטיסה  ולהגיע  הנמל  בשטח  ששוכנת  ההשכרה 

בשעה מוקדמת.
הדרך התארכה מעט מעבר לצפוי. כשהגיע סוף סוף 
בפאתיו,  שוכן  ’קנדי‘  התעופה  שנמל  ’קווינס‘  לרובע 
כבר הייתה השעה שתיים וחצי בצהריים. עדיין נותר 
פרק זמן סביר כדי להספיק להגיע לטיסה, אלא שאז 
התנהלה  הדרך  לפניו.  ארוך  תנועה  ’פקק‘  כי  התברר 
כך  ומשום  בעצבנות,  תקתק  והשעון  בעצלתיים 
מהשכונות  לאחת  מהדרך  ולרדת  להסתכן  החליט 
המרכיבות את רובע ’קווינס‘. אולי בדרך זאת, קיווה, 

תתקצר לו הדרך.
הניווט  מכשיר  חמורה.  כטעות  התבררה  ההחלטה 
שעד כה סייע לו בנאמנות, החל עתה להטעותו. הוא 
סובב אותו סחור סחור בין הרחובות המפותלים, ובכל 
הגיע.  שממנו  הראשי  הכביש  אל  שוב  הובילו  פעם 
בשכונה  לצפות.  היה  יכול  לא  אורח  מעוברי  לסיוע 
גויית שכזו שפת היידיש לא הועילה לו, וגם באנגלית 

הרצוצה שבפיו לא יכול היה להסתייע.
בסופו של דבר החליט להיכנע ושב אל המקום שאותו 
עזב כמחצית השעה קודם לכן. השעון כבר הורה על 
השעה שלוש אחר הצהריים, והפקק נעשה אטי יותר 
שוב ושוב  הלך וגבר והוא הביט  ויותר. הלחץ בחזהו 
בגולם שתלוי היה על השמשה שלפניו. הצג הורה כי 
בסך  להימשך  הדרך  אמורה  הייתה  רגילים  בתנאים 
הייתה  המציאות  אולם  דקות,  וחמש  עשרים  הכול 

שונה בתכלית.
בשעה שלוש וחצי אחר הצהריים הורגשה תזוזה סוף 
אל  בדרכו  לדהור  החל  והוא  השתחרר  הפקק  סוף. 
היעד, כשפיו ממלמל תפילה נרגשת שיספיק להגיע 

בזמן.

עמד  סוף  סוף  לארבע.  דקות  עשר  הייתה  השעה 
פ.  הרב  היה  עדיין  התעופה.  לשדה  בכניסה  הרכב 
לסיים  שיספיק  כדי  מרובים  שמיים  לרחמי  זקוק 
הרכב.  במסירת  הכרוכים  ההליכים  עם  במהירות 
מחברת ההשכרה היה עליו לעלות על רכבת השירות 
של  נסיעה  מרחק  הטרמינל,  אל  שתובילו  הפנימית 

כעשר דקות.

”פנה ימינה ומיד אחר כך שמאלה!“, הורה לו המכשיר, 
אלא  שמאלה.  כך  ואחר  ימינה  בצייתנות,  פנה  והוא 
שאז נחרד לשמוע את המכשיר מכריז בקול מונוטוני: 

’חישוב מסלול מחדש...‘.

ליבו דפק בפראות. ’רק לא זה!‘, הרהר בעוגמה.

הוא ניסה להסתובב, אלא שצפירות עצבניות של רכב 
שעמד מאחוריו גרמו לו להוריד אפשרות זו מהפרק. 
של  הוראותיו  בעקבות  לדהור  החליט  ברירה  בחוסר 
של  תמימות  דקות  שבע  לאחר  אס.  פי  הג‘י  גולם 
קודם.  עמד  שבו  מקום  אותו  אל  הגיע  הוא  נסיעה 
הפעם, נעצר לכמה רגעים, נשם נשימה עמוקה, ונסע 
כך  אחר  ימינה,  פנה  המכשיר.  הוראות  לפי  באיטיות 

שמאלה, ו... שוב: ’חישוב מסלול מחדש‘...

לא ייתכן! מה אירע למכשיר?! הרב פ. לא בזבז זמן, 
השלישית  הפעם  זאת,  בפעם  הדרך.  את  שוב  ודהר 

הוא ניסה להיזהר עוד יותר, אלא שגם הפעם פספס.

השעה הייתה ארבע ועשרים וחמש. הלחץ היה איום 
ונורא. הוא נרעד מעצם הרעיון להחמיץ את הטיסה. 
מחשבות קשות החלו להתרוצץ במוחו: מה יעשו בני 

ביתו בשבת בלעדיו? ומה יעשה הוא בעצמו??

הסורר,  המכשיר  את  כיבה  הדרך,  בצד  עצר  הוא 
מעמקי  מר  בבכי  ופרץ  ההגה  על  ראשו  את  השעין 
נשמתו: ”אנא, ריבונו של עולם! אין לי תקווה אחרת 
מבלעדיך“, זעק, ”רק אתה יכול להושיעני שלא אאחר 

לטיסה. אנא, עזור לי!“.

דקתיים חלפו עליו בתפילה רוויית בכי ודמעות, כמוה 
לא חווה מעודו. כעבור שתי דקות הוא ננער ממקומו 
עמד  הוא  מכן  לאחר  דקה  לנסוע.  החל  מאליו  וכמו 

בפתח בניין חברת ההשכרה שבשדה התעופה קנדי.

היה  ניכר  לא  קידמוהו.  אטום  מבע  בעלי  גויים  שני 
הם  במיוחד.  עליהם  משפיע  נתון  הוא  שבו  הלחץ  כי 
ארבע  כבר  הייתה  השעה  במסמכים.  באיטיות  עיינו 
וארבעים דקות, והוא התחנן לפניהם באנגלית רצוצה: 
”יש לי טיסה בחמש וחצי, אני מוכרח להספיק אותה“. 

שלפניו,  העובדים  על  מיוחד  רושם  יצרו  לא  הדברים 
אלא  הטיסה.  הפסד  עם  בעצב  להשלים  החל  והוא 
גוי  המנהל,  במהירות  יצא  הסמוך  מהביתן  שלפתע 
מאיים.  ובטון  כבדה  באנגלית  בעובדיו  וגער  כמותם, 
הרב פ. לא הבין לחלוטין מה נאמר בשיחה הקצרה, 
אך מיד בתום דברי המנהל, הועמסו מזוודותיו חזרה 
לשבת  לו  הורה  העובדים  אחד  הגיע.  שבו  הרכב  על 
במושב שלצד הנהג כשהוא עצמו אוחז בהגה, ובטרם 
לדהור  הלה  החל  פיו,  את  לפצות  פ.  הרב  הספיק 
ותיק.  מרוצים  נהג  מביישת  הייתה  שלא  במהירות 
של  העצומים  המרחקים  את  גמא  שיא  במהירות 
הוא  הענק:  התעופה  בנמל  הפנימי  הכבישים  מערך 
נסע לאור רמזורים אדומים ועקף מכוניות בפראות.  

פ.  הרב  עמד  לחמש  דקות  עשרה  שלוש  בשעה 
בעוד  טיסתו  לצאת  אמורה  שממנו  הטרמינל  בפתח 
חברת  של  נציג  לצידו.  כשמזוודותיו  דקות  כארבעים 
’אל-על‘ כבר המתין לו שם בחוסר סבלנות. הוא היה 
והמטוס  נוספת  אחת  דקה  במטוס.  האחרון  הנוסע 

היה נוסע בלעדיו.

הביטחון  בדיקות  את  לעבור  בידיו  סייע  הנציג 
במהירות, ובשעה חמש ועשרים נכנס למטוס. רק אז 
הנס  מגודל  ולהתפעם  לרווחה  לנשום  לעצמו  הרשה 

שאירע לו.

בכך.  בטוח  היה  הוא   – הנה  הובילו  רוחני  אס‘  פי  ’ג‘י 
והצילה  התפילה  באה  הקצים  כל  כשכלו  כן,  כי  הנה 

אותו.
’מפי בעל המעשה‘

’ושננתם לבניך‘ בעבור האב
מכך שכתבה התורה את מצוות "ושננתם לבניך" בין מצוות "והיו הדברים... על 
לבבך" למצוות "ודברת בם", למדו המפרשים כי השינון לבנים הוא חלק ממצוות 
רואים  שהבנים  בכך  כי  ללמדנו  הכתוב  בא  כי  וביארו,  האב.  של  תורה  תלמוד 
הם  למדים  וגו',  בדרך'  ובלכתך  בביתך  'בשבתך  כראוי,  בעצמו  לומד  האב  את 
('מכתב  לבניך'  'ושננתם  מצוות  ידו  על  מתקיימת  וממילא  אישית  דוגמה  ממנו 

סופר' דרוש כ"ו).

אלו   – לבניך'  "'ושננתם  זה:  לפסוק  רש"י  בפירוש  שהובא  את  פירשו  זה  כעין 
אשר  יין,  מלא  גדול  לכלי  הגר"א  רבנו  של  משלו  הוא  ידוע  והנה,  התלמידים". 
כך  הגדול,  הכלי  את  למלא  שיוסיפו  ככל  ריקים;  קטנים  כלים  הונחו  סביבו 
'כלי  בבחינת  הוא  המחנך  אם  בחינוך,  גם  כך  שסביבו.  הקטנים  הכלים  יתמלאו 
מלא' בעצמו, אזי בנקל יכול הוא להשפיע על חניכיו לקנות תורה ויראה במידה 
הקטנים  הכלים  על  ישפיע  כיצד   – מלא  אינו  עדיין  עצמו  הוא  אם  אך  גדושה, 

שסביבו?!

ולענייננו: הכול רוצים להעמיד תלמידים בני תורה, אולם תנאי ראשון לכך הוא 
שיעברו  עד  לבבם,  את  ימלאו  התורה  דברי  אם  אישית';  'דוגמה  ישמש  שהרב 
הדברים אל לב תלמידיהם, יקל עליהם לקיים: 'ושננתם לבניך' ('דברי אפרים' [לר"א 

סנדרוביץ], ואתחנן).

והתלונן  חסיד  אליו  בא  פעם  מבעלזא;  מהר"י  הרה"ק  אצל  המעשה  היה  וכך 
בא  אינו  הוא  ברוך  הקדוש  כי  "דע,  הרבי:  לו  אמר  בניו.  בחינוך  מצליח  אינו  כי 
בטרוניא עם בריותיו. אלמלא היה מסוגל כל אדם לקיים מצוות ’ושננתם לבניך‘, 
לא הייתה היא נכתבת בתורה“. המשיך הרבי ושאל: ”אמור נא: האם קובע אתה 
עיתים לתורה בכל יום?“, כאשר נבוך החסיד והתחמק מלהשיב, אמר לו הרבי 
בנימת תוכחה: ”אם לך אין חשק ללמוד, כיצד תרצה שייכנס החשק בבניך?!“ 

(שו“ת ’צור יעקב‘ ח“ב, בפתיחת בן המחבר).

’ברא מזכה אבא‘
קטלניות  פצצות  השליכו  היפנים  רוסיה-יפן:  מלחמת  בתקופת  היה  מעשה 
השליכן  בידיו,  יהודי  חייל  אותן  תפס  התפוצצו  ובטרם  הרוסים,  מחנה  לעבר 
לנהר והציל את המחנה כולו מאבדון. זמן מה לאחר מכן הובא אביו של אותו 
חייל לפני שופט שאמור היה לחרוץ דינו לעונש קשה באשמת פגיעה בביטחון 
המולדת. מששמע השופט את שמו, התעניין אם יש קשר בינו לבין אותו חייל 
גיבור. ”בני הוא“, השיב האב, והשופט פטרו מיד מעונש, תוך שהוא מטעים: ”אם 
הבן הוכיח נאמנות כה מופלאה למולדת, אות הוא כי אביו חינכו לכך, ובוודאי 

אין ממש בהאשמות נגדו“.

כששמע על כך המשגיח רבי אליהו לופיאן אמר: ”מכאן נוכל ללמוד עד כמה 
חשוב שנשקיע ונתאמץ שבנינו ילכו בדרך התורה והמצוות, שכן בעומדנו לפני 
בית דין של מעלה, תוכיח עצם העובדה שבנינו צועדים בדרך התורה בנאמנות 
מוחלטת, כי גם אנו היינו במעלה זו, ואף אם שגינו – יימחל לנו“ (’לב אליהו‘ ח“א 

עמ‘ רצה).

אל תקרי ’ושננתם‘ אלא ’ושלשתם‘
בגמרא (קידושין ל א) דרשו חכמים: ”אל תקרי ’ושננתם‘ אלא ’ושלשתם‘...“.

לקיום  הכרחיים  תנאים  שלושה  קיימים  כי  זאת,  גמרא  על  ביארו  רמז  בדרך 
מצוות ’ושננתם לבניך‘ כהלכתה: 

א. להיות שלם בתורה בעצמו, כך יוכל להשפיע על בניו. 

ב. לא להרפות מלהרעיף על הבנים תורה ומוסר כדי שילמדו ללכת בדרך ישרה. 

שיהיו  ולדאוג  שמים  וירא  טוב  מלמד  בו  שיש  טוב,  חינוך  לבית  להכניסם  ג. 
בחברת תלמידים הגונים שישפיעו עליהם לטובה (’חסד לאברהם‘ – שער אבות ובנים, 

נדפס בתוך שו“ת ’חלק לוי‘).

וכך דרש רבה של ירושלים רבי יוסף חיים זוננפלד זצ“ל: אמרו חכמים (ברכות יד 
ב): ”כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו“, כיוון 
שבפרשת קריאת שמע כתוב: ”וקשרתם לאות על ידך“. לפי זה יש לומר כי גם 
הקורא קריאת שמע ואינו מחנך בניו כיאות, הרי הוא מעיד עדות שקר בעצמו. 
שכן גם מצווה זו כתובה בפרשת קריאת שמע... (’מרא דארעא דישראל‘ ח“ג עמ‘ קלח).

והיה הרבי בעל ’ישועות משה‘ מויז‘ניץ אומר: ”ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך 
התורה  דברי  בלימוד  תסתפק  אל   – ובקומך“  ובשכבך  בדרך  ובלכתך  בביתך 
בלבד, אלא שנן אותם לבניך ודבר בהם תמיד: כיצד יש להתנהג ’בשבתך בביתך‘ 
– באורחות הבית, הלכות והליכות, ’ובלכתך בדרך‘ – בשמירת העיניים, ’ובשכבך 

ובקומך‘ – שינהלו את חייהם תמיד על פי רצון ה‘ יתברך (’נועם מגדים‘ קלג).

”שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך“
עוד דרשו בגמרא (קידושין ל א): ”‘ושננתם‘ – שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך; 

שאם ישאל לך אדם דבר – אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד“.

מדברים אלו נוכל ללמוד על מעלתו המיוחדת של הלימוד בדרך שינון וחזרה. 
השחזה  מלשון  הוא  ’ושננתם‘  כי  זה,  לפסוק  בפירושו  עזרא‘  ה‘אבן  כתב  וכבר 
על  הסכין  בהעברת  היא  ההשחזה  שדרך  כפי  למשוננת.  הסכין  את  ההופכת 
המשחזת הלוך ושוב, כך בדברי התורה, באמצעות שחוזר האדם שוב ושוב על 

דברי התורה, ממילא נעשה מוחו חד ושנון.

זוכה  בפיו,  מחודדים  תורה  דברי  שיהיו  באופן  ללמוד  המקפיד  כי  ביארו,  עוד 
מדרשא,  בבי  מיליה  יתבדרון  כך  ומתוך  תורה,  של  לאמיתה  חידושים  לחדש 
וכך גם ’בלכתך בדרך‘ – כל הארץ, ימשיך לקיים מצוות תלמוד תורה כשיאמרו 

שמועות בשמו (’אמרי יצחק‘ לרי“מ הכהן). 

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים סססימעהה  ם
’ג‘י פי אס‘ של תפילהקריאת שמע – פרשת ’ואהבת‘ (ד)


