
להסמיך ’אלקיכם‘ ל‘אמת‘
”ַוִּיַּקח קַֹרח“ (טז א)

דרש מרן ה‘חתם סופר‘:
מסמיכות  הכולל).  (עם  ’אמת‘  בגימטרייה   – קַֹרח“  ”ַוִּיַּקח 
מילים אלו למילים המסיימות את פרשת שלח: ”ֲאִני ה‘ 
א)  יד  (ברכות  חכמים  לתקנת  רמז  ללמוד  נוכל  ֱאקֵיֶכם“, 
בנוגע לקריאת שמע, להסמיך את תיבת ’אמת‘ הפותחת 
אלקיכם‘  ה‘  ’אני  לפסוק  ונכון‘,  ויציב  ’אמת  תפילת  את 

המסיים את פרשת ציצית שלפניה.
קובץ ’צפונות‘ ו עמ‘ כו, מכת“י רבי משה נובומֶסטא תלמיד ה'חתם סופר'

על מה התפלל יעקב?
”ַוִּיַּקח קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי“ (טז א)

שלא  עצמו  על  רחמים  שבקש  יעקב‘,  ’בן  הזכיר:  ”ולא 
יזכר שמו על מחלוקתם“ (רש“י).

ומה  יעקב,  בן  הוא  שלוי  יודעים  הכול  הלוא  להבין:  יש 
הועילה תפילת יעקב זו?

פירש רבי יוסף פיימר רבה של סלוצק:
בניו,  בני  גורל  על  אם  כי  יעקב,  התפלל  כבודו  על  לא 
הבא  חוטא  של  עונשו  לדמות  אין  שהרי  ועדתו.  קורח 
שגדל  חוטא  של  לעונשו  ומכובדת,  מיוחסת  ממשפחה 
בנוסח  מדוקדקים  הדברים  והרי  בזויה.  במשפחה 
תפילתו: ”שלא יזכר שמו על מחלוקתם“, כלומר: שלא 
של  כצאצאיו  שמו,  את  נושאים  היותם  עובדת  תתווסף 
יעקב, על עוון המחלוקת שהינם כבר נגועים בו, ותגרום 

להחמרת עונשם.
’דרשות וביאורים לתורה לרבנו יוסף מסלוצק‘

של  עניינה  על  להתפלל  יעקב  נזקק  כבר  אם  אכן, 
והתפלל  הוסיף  לא  מה  מפני  ועדתו,  קרח  מחלוקת 

שתופר ותתבטל מחשבתם?
ביאר רבי משה לנדינסקי ראש ישיבת ראדין: 

לא  המחלוקת  ביטול  על  תפילתו  כי  יעקב  ידע  ידוע 
תתקבל; הן מחלוקת הייתה ותהיה תמיד בישראל, ואין 
בניתן לעוקרה מן העולם. לפיכך לא ביקש כי אם שלא 

יהיו שמו מעורב בתוכה.
’החפץ חיים‘ – חייו ופועלו‘ ח“ג עמ‘ תתשא

כל העדה כולם ’קדישים‘
”ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים“ (טז ג)

מעשה ברב שהזדמן לבית הכנסת הגדול בקייב תקופה 
לרוב  הראשונה.  העולם  מלחמת  סיום  לאחר  קצרה 
מתי  ואף  ברובו,  ריק  הגדול  הכנסת  בית  היה  פליאתו, 
יתום  קדיש  כולם  אמרו  בו,  שהיו  המתפללים  המעט 

בסיום התפילה.
עקב  שמא  יודע  ”מי  בחשש:  ותהה  רב  אותו  עמד 
מאורעות המלחמה לא נותרו בעיר כי אם מתי מעט, 

ואלו אומרים קדיש בעבור קרוביהם?!“.
במבוכה:  הלה  השיבו  הגבאי,  פי  את  כך  על  מששאל 
לתפילה  כיום;  עירנו  בני  של  מנהגם  הוא  כך  ”לדאבוני, 
וכל  קרוביהם,  על  קדיש  באמירת  החייבים  רק  באים 

היתר עסוקים במלאכתם...“.
אפשר  זו  כגון  ”על  באנחה:  הרב  הפטיר  זאת  מששמע 
אין   – קדשים‘  כולם  העדה  כל  ’כי  הפסוק:  את  לקרוא 

בהם אלא ’בעלי קדישים‘...“.
’כרם ישראל‘ [לר“י בורנשטיין מפלונסק] עמ‘ מד

קרח לא ערך ’חשבון נפש‘
”ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים“ (טז ג)

”והוא היה מתכוין לדחותם, שמא יחזרו בהם“ (רש“י).
אמר רבנו פינחס מקוריץ:

”מי  א):  (קעח  בפרשתנו  הזוהר  לדברי  רש“י  רמז  בדבריו 
שהוא בעל חשבון הנפש [’מארי דחושבנא‘] בכל לילה 
המעשים  על  חשבון  לעשות  עליו  וישן  שישכב  טרם 
ויבקש  חטאיו  על  בתשובה  וישוב  יום,  אותו  כל  שעשה 

רחמים...“.
משום  הייתה  הועילה,  לא  משה  של  זו  שעצתו  הסיבה 
שקרח כלל לא הלך לישון אלא, ”כל הלילה ההוא הלך 

אצל השבטים ופתה אותם“... (רש“י להלן פס‘ יט).
’אמרי פינחס‘

הגדול מחברו – עניו מחברו
”ַהְמַעט ִמֶּכם ִּכי ִהְבִּדיל ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל ֶאְתֶכם ֵמֲעַדת ִיְׂשָרֵאל 
ְלַהְקִריב ֶאְתֶכם ֵאָליו ַלֲעבֹד ֶאת ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן ה‘... ּוִבַּקְׁשֶּתם 

ַּגם ְּכֻהָּנה“ (טז ט-י)
לכאורה צריכה הייתה התורה לכתוב: ’המעט לכם‘, ומהו 

פשר לשון: ”ַהְמַעט ִמֶּכם“?

פירש רבנו פינחס הלוי הורביץ בעל ה‘הפלאה‘:
ככל שהאדם גדול ומכובד יותר, כן גדלה חובתו להשפיל 
ולהכניע עצמו לפני ה‘, כמובא בגמרא (ברכות לד ב): בעוד 
עשרה  שמונה  בתפילת  משתחווה  השורה  מן  האדם 
הכהן  ובסופן,  בתחילתן   – ו‘מודים‘  ’אבות‘  בברכות  רק 
כל  בסוף  בנוסף  משתחווה  היה  גדולתו,  לרוב  הגדול, 
אחת מברכות שמונה עשרה, ואילו המלך שכבודו גדול 

מכולם, היה משתחווה אף בתחילתן.
וכי   – מכם...“  ”המעט  קורח:  לעדת  משה  טענת  זוהי 
שזכיתם  הגדול  למעמד  כראוי  מכבודכם  מיעטתם  כבר 
בדרגה  לעלות  עתה,  מבקשים  שהנכם  עד  כלוויים,  לו 

’פנים יפות‘ולשמש בכהונה?

תפילה מתקנת מחצה
”ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם“ (טז טו)

ואבירם  דתן  נשמות  כי  הובא  ויטל  חיים  רבנו  בשם 
בוויכוח  הכרמל  בהר  שהוקרבו  הפרים  בשני  התגלגלו 
נשמתו  הבעל;  לנביאי  הנביא  אליהו  בין  שהיה  הנודע 
של דתן התגלגלה בפרו של אליהו הנביא, ונשמתו של 
שם  קידוש  ידי  ועל  הבעל,  נביאי  של  בפרם   – אבירם 

שמים שנעשה בהם נתקן חטאם.
הוסיף ואמר מרן בעל ’שבט הלוי‘:

הועילה  זאת  בכל  חטאם,  נתקן  מעמד  באותו  כי  אף 
שרק  לכך  וגרמה  מנחתם“  אל  תפן  ”אל  משה:  בקשת 
התקבלה  אליהו)  של  בפרו  שהתגלגלה  (נשמתו  דתן  של  ’מנחתו‘ 
ונתקנה בשלימות בעלות הפר השמימה, ואילו ’מנחתו‘ 
חכמים  שאמרו  וכפי  בשלימות,  נתקנה  לא  אבירם  של 

(דב“ר ח א): ’תפילה עושה מחצה‘.
’חסד לאברהם‘ [לר“א אזולאי] מעין א נהר כה; ’פרדס יוסף החדש‘

תפילה שאינה שגורה
ַעל  ַוִּיְּפלּו  ְּכָרַגע  אָֹתם  ַוֲאַכֶּלה  ַהּזֹאת  ָהֵעָדה   ִמּתֹו ”ֵהרֹּמּו 

ְּפֵניֶהם“ (יז י)
בעבור  ואהרן  משה  התפללו  לא  הזאת  בפעם  מה  מפני 
להם  אמר  כאשר  כא),  (טז  לעיל  שהתפללו  כפי  העדה, 
 ִמּתֹו ”ִהָּבְדלּו  זהה:  כמעט  בנוסח  הוא  ברוך  הקדוש 

ָהֵעָדה ַהּזֹאת ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגע“?
פירש בעל הטורים:

אף עתה ביקשו משה ואהרן להתפלל, אולם נוכחו מיד 
הבינו  שכך  וכיוון  בפיהם,  שגורה  התפילה  שאין  לראות 
בן  חנינא  רבי  כדברי  המקום,  לפני  מקובלת  היא  שאין 
דוסא (ברכות לד ב): ”אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא 
מקובל [שהחולה יחיה], ואם לאו יודע אני שהוא מטורף 

[שהחולה ימות]“.
מיד  הורה  הדברים,  פני  הם  כך  כי  משה  משראה  ואכן, 

לאהרן: ”ַקח ֶאת ַהַּמְחָּתה... ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי ָיָצא ַהֶּקֶצף 
ִמִּלְפֵני ה‘ ֵהֵחל ַהָּנֶגף“ (יז יא). 

פרשת קרח

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
‘

פני ם

הסוד המכוסה באמן
”ְוִהֵּנה ִכָּסהּו ֶהָעָנן ַוֵּיָרא ְּכבֹוד ה‘“ (יז ז)

הזוהר  בתיקוני  והנה,  ’אמן‘.  בגימטרייה  ”ִכָּסהּו“ 
שני  של  בגימטרייה  הינה  ’אמן‘  כי  מובא  א)  (מ 
השמות – הוי“ה ואדנו“ת. וניתן לפרש כי סוד זה 
נרמז כאן: ”ְוִהֵּנה ִכָּסהּו ֶהָעָנן“ – סודותיה של תיבת 
אמן מכוסים וכמוסים, אולם המקפיד על ענייתה 
”ַוֵּיָרא   – לו  מתגלים  והינם  זוכה  כתקנה,  בכוונה 

ְּכבֹוד ה‘“ בשני השמות הכלולים בה.
’פרפראות לחכמה‘ עמ‘ צט
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מרמזי אמןם 
בפרשה

ביום „' ז' ב˙מוז יחול יומ‡ „הילול‡ ˘ל הרבי
  בעל 'לב ˘מחה' מ‚ור זי"ע. 

הרבי זˆ"ל חיבב ויי˜ר ע„ מ‡ו„ ‡˙ מˆוו˙ עניי˙ ‡מן, 
וכך ‡מר ('לב ˘מחה' פר' כי ˙ב‡):

”‡י˙‡ במ„ר˘ („ברים רבה ז ‡): '‡ין ‚„ול לפני ה˜„ו˘ ברוך הו‡ 
יו˙ר מ‡מן ˘י˘ר‡ל עונים'; ‡ולי ˆריך העולם לה˙עורר יו˙ר, 
ולי„ע ‚ו„ל ח˘יבו˙ ומעל˙ עניי˙ ‡מן, העולם ‡ין יו„עים במה 

זכו [וו‡ס מ'פ‡רמ‡‚ט], „בר ‚„ול כזה כעניי˙ ‡מן...".

בני ‡מונים. מ˙עוררים לעניי˙ ‡מן.
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

לללכתת  רוצצצה  אננני  ”אבבא... 
יוסל‘ה  ביקש  הכננסת...“,  לבבבית 
בעמל ובהתנשפות והשפיל את עיניו 

מבושה ומעוצמת המאמץ.

בנו,  של  היגעות  בפניו  התבונן  אביו 
וליבו נחמץ למראהו המיוסר. יוסל‘ה 
לדבר  שהחל  יוסל‘ה  יקירו!  בנו 
לא  פיו  ומאז  שלוש,  לו  מלאו  בטרם 
כעת,  חכמה.  דברי  לשפוע  הפסיק 
הקצר  את  אף  להוציא  הוא  התקשה 
שבמשפטים. דיבורו היה כרוך בקושי 
הבלתי  גמגומו  מחמת  ובביזיון  רב 

פוסק.

היה  והפיקח,  המוכשר  הילד  יוסל‘ה 
מצטיין  מלמדיו,  ועל  הוריו  על  חביב 
בלימודיו ונושא חן בעיני כול. מעולם 
בתחום  לא  בעיות,  אצלו  נגלו  לא 
החברתי.  במישור  לא  ואף  הלימודים 
יוסל‘ה היה ילד למופת ולדוגמה. ילד 

של נחת.

באחד הימים, ללא התרעה מוקדמת, 
החל  יוסל‘ה,  רגע.  בן  השתנו  חייו 
דיבוריו  שטפי  תחת  לגמגם.   – לפתע 
מילים  קטעי  מפיו  יצאו  הרהוטים, 

ושברי הברות.

בתחילה התלבטו ההורים המופתעים, 
מתח  הוא  לגמגומו  הגורם  האם 
או  תורה,  בתלמוד  החודשי  מהמבחן 
בשבוע  אותו  שפקדה  השפעת  שמא 
עד  אותותיה  את  עדיין  נותנת  שעבר, 
על  העלו  לא  הם  הסופית.  ההחלמה 
ימשיך  הנורא  שהגמגום  דעתם,  קצה 
ללוותו, ישבש את סדר יומו ואף עלול 

להחריף.

גבר  ואף  המשיך  כשהגמגום  אבל 
המסורים  ההורים  החלו  והתמיד, 

לדאוג, לתמוה ולהתפלל. 

על  הרבים  הממתינים  בין  וכך, 
חיים  רבי  הגאון  רבנו  של  ביתו  מפתן 
קנייבסקי שליט“א, על מדרגות הבית 
האב  עמד  רשב“ם,  ברחוב  המפורסם 
פרקי  ברגש  ממלמל  כשפיו  המודאג 

תהילים להצלחת בנו היקר.

שינה  הדיר  הוא  האחרונים  בימים 
שרק  מי  כל  עם  והתייעץ  מעיניו 
מומחים  של  לעצתם  שאל  הוא  יכול: 
של  בהכוונתם  התקשר  בתחום, 
עסקנים רפואיים לטובי הרופאים ואף 
בכירים  מחנכים  דלתות  על  הידפק 
טיפולים  על  לו  הומלץ  ניסיון.  ובעלי 
ואלטרנטיביים,  נורמטיביים  רפואיים 
שמות  של  בהמלצות  נמלא  וראשו 
הוכחות  בעלי  שונים  מטפלים 

ושאינם.

עצות  שלל  שאסף  לאחר  והנה, 
לקבל  והמתין  עמד  הוא  ותחבולות, 
הכרעה ועצה משר התורה. ביקש הוא 
בנוגע לטיפול  בהחלטה  בטוח  להיות 
שינקוט  והצעדים  לבנו  שיבחר 

להחלמתו.

עיניו  לפני  עמד  הוא  הגיע.  תורו 
המקשיבות של ר‘ חיים, ובהתרגשות 
את  פירט  השאלה,  את  פרש  ורעד 
הדאגה  את  ותיאר  ההתלבטות 
בכל  המלוות  והחששות  המכרסמת 

סוג של טיפול.

תשובה  והשיב  קמעה,  חשב  חיים  ר‘ 
קצרה ונוקבת: ”הקפד על עניית אמן“, 

המופתע,  האב  בפני  חיים  ר‘  פסק 
שלא ציפה לתשובה זאת כלל ועיקר.

האב  חזר  הרופא?“,  בדבר  ”ומה 
והקשה במבוכה.

חיים.  ר‘  חזר  אמן“,  עניית  על  ”הקפד 
עסוק  אתה,  חכם  ותלמיד  ”הואיל 
בעניין זה של עניית אמן וכתוב בירור 

הלכתי בנושא זה“.

האב לא שאל שאלה נוספת. במהרה 
קודשו  ממעון  ויצא  עקבותיו  על  סב 

של הרב בדומייה ובהכנעה.

הוא  המדרש.  לבית  הוליכוהו  פעמיו 
ערם על השולחן שמולו ספרים רבים. 
שקע בעומק עיונה של סוגיה במסכת 
במסכת  לסוגיא  אותה  וארג  פסחים, 
והאחרונים,  הראשונים  ספרי  ברכות. 
שותי“ם ופוסקים רבים נפתחו למולו, 
את  והעלה  רב  בריכוז  ישב  והוא 

חידושיו על הכתב...

הונחה  לבנה  לפרק,  הצטרף  פרק 
קרם  התורני  המאמר  אריח.  גבי  על 
ענפים  העלה  התפתח,  וגידים,  עור 
עמד  ההלכתי  שהבירור  עד  ושריגים, 
ההלכה  מסקנות  תילו.  על  מושלם 
דבור  דבר  ומסודרות,  ברורות  יצאו 
הראשונים,  שיטות  לפי  אופניו  על 

ומאירות כנתינתן מסיני.

כמה שבועות שלמים של עמל ויגיעה, 
השקיע האב המסור בכתיבת המאמר 

התורני עד שבירך על המוגמר.

ביום סיום כתיבת חיבור בנושא ’אמן‘ 
”אבא,  בשאלה:  יוסל‘ה  בנו  אליו  פנה 

מה אתה לומד“?

”יוסלה!  האבא:  מפי  נמלטה  צעקה 
חזור שוב, מה שאלת“?, שאל מופתע 

עד עמקי נשמתו.

לומד  אתה  מה  אותך:  ”שאלתי 
בפשטות  יוסל‘ה  אמר-שאל  עכשיו“, 

כשדיבורו שוטף, חד וברור.

הפעם, היה זה אביו הנדהם שהתקשה 
להוציא מפיו מילה. המילים הקולחות 
ובמהירות  ברצף  בנו  מפי  שיצאו 
הגמגום  מופלאה.  כשירה  לו  נשמעו 
מעולם.  היה  לא  כביכול  התאדה, 
הייתה  יוסל‘ה,  אותו  ששאל  השאלה 
חדים  משפטים  לרצף  התחלה  רק 
לגמגום  זכר  של  שמץ  ללא  וברורים, 

שתקף אותו בתקופה האחרונה.

הנס,  לגודל  הנרגשת  ורעייתו  הוא 
נאמרה  שבה  הודיה  סעודת  ערכו 
לקדוש  בהלל והודיה  ’נשמת‘  תפילת 
הצטרף  שאליה  תפילה  הוא.  ברוך 
והנעים.  הצלול  בקולו  שנרפא  בנם 
החליטו  ההודיה,  לסעודת  בנוסף 
להודיע  האישי.  סיפורם  את  לפרסם 
לכול את גודל מעלתה של עניית אמן 
בכל  לתשועה  בהלכותיה  והתעסקות 

עת צרה וצוקה.

אנו, זכינו לשמש צינור וכלי להעביר 
לבורא  הנרגשת  הודאתם  את  הלאה 

העולמים.

מפי בעל המעשה

חינוך לתורה מגיל הינקות
חובה  אין  אשר  המצוות,  מרוב  בשונה 
לגיל  הגיע  בטרם  לקיימן  הקטן  את  להרגיל 
בנו  את  ללמד  האב  מצוות  התייחדה  חינוך, 
ביותר.  קטן  מגיל  מתחילה  שהיא  תורה, 

וכלשון הספרי: ”כשהתינוק מתחיל לדבר“.
עקב  (ספרי  לברכה  זיכרונם  חכמינו  דרשו 
מכאן  בניכם‘...  את  אותם  ”‘ולמדתם  מו): 
שכשהתינוק מתחיל לדבר, אביו מדבר עמו 
בלשון הקודש ומלמדו תורה. ואם אין מדבר 
עמו בלשון הקודש ואין מלמדו תורה, ראוי 
לו כאילו קוברו, שנאמר: ’ולמדתם אתם את 
אם  בניכם‘,  וימי  ימיכם  ירבו  למען  בניכם... 
’למדתם אותם את בניכם‘ – ’ירבו ימיכם וימי 
בניכם‘, ואם לאו – יקצרו ימיכם, שכך דברי 
הן  שומע  אתה  לאו  שמכלל  נדרשים  תורה 

ומכלל הן – לאו“.
חובת  לגבי  א)  מב  (סוכה  בגמרא  מצינו  עוד 
האב כלפי בניו: ”...יודע לדבר, אביו מלמדו 
תורה... תורה מאי היא: ’תורה צוה לנו משה 
הרמב“ם  פסק  וכן  יעקב‘“.  קהלת  מורשה 
ללמדו  חייב  אביו  ”מאימתי  ו):  א  תורה  (תלמוד 

צוה  תורה:  מלמדו  לדבר  משיתחיל  תורה, 
מלמדו  כך  ואחר  ישראל,  ושמע  משה  לנו 
בן  שיהיה  עד  פסוקים  פסוקים  מעט  מעט 

שש או בן שבע...“.
ובמסכת קידושין (ל א) אמרו: ”שכל המלמד 
כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה,  בנו  את 
למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות... 
עליו  מעלה  תורה,  בנו  בן  את  המלמד  כל 

הכתוב כאילו קבלה מהר סיני“.
לחובת  בייחס  דווקא  כן  אמרו  לחינם  לא 
האב כלפי בנו, וכפי שאמרו בשם האדמו“ר 
את  מלמד  שהאב  מה  מבעלזא:  מהרי“ד 
ללמדו  יכול  המלמד  אין  אחד  בחודש  בנו 
בחודשיים. שכן אם התורה ציותה ”ולמדתם 
האב  של  שכוחו  בוודאי  בניכם“,  את  אתם 
יפה בלימוד בנו יותר מכל אדם אחר, וסגולה 
גולת  (’ראשי  בו  ותרבה  תפרה  שהתורה  היא 

אריאל‘ עמ‘ 241).

חינוך לעניית אמן
נוספת  מצווה  שמצינו  לציין  המקום  כאן 
קטן  מגיל  מתחילה  לגביה  החינוך  שחובת 
וכפי  אמן,  עניית  מצוות  היא  הלוא  ביותר, 
הקטנים  בניו  ”וילמד  ז):  (קכד  הרמ“א  שפסק 
שיענו אמן, כי מיד שהתינוק עונה אמן, יש 

לו חלק לעולם הבא“.
מקור דברי הרמ“א בדברי הגמרא (סנהדרין קי 
...תנא  הבא?  לעולם  בא  מאימתי  ”קטן  ב): 
אמן,  שיאמר  משעה  מאיר:  רבי  משום 
גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ’ִּפְתחּו  ב):  כו  (ישעיה  שנאמר 
ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘, אל תקרי ’שומר אמונים‘ 

אלא שאומר ’אמן‘“.
”יחזור  זה:  בעניין  חיים‘  ה‘חפץ  כתב  וכך 
אחרי מלמדים הנודעים למומחים באומנתם 
וידועים ליראי ה‘ ומדקדקים במצוות ובמילי 
שיחנכו  בהם  בטוחים  האבות  שיהיו  דרבנן, 
שמים,  ויראת  תורה  באהבת  בניהם  את 
להרגיל  ושישגיחו  טובות.  ובמדות  במוסר 
את הבנים במשמרת המצוות והמנהגים לפי 
אמן...  ובעניית  הנהנים  בברכת  כגון  דרכם, 
לטבע  בהם  יהיה  מילדותם  שההרגל  באופן 
שני עד שגם כי יזקינו לא יסורו ממנו“ (’חומת 

הדת‘ חתימת הספר אות ב).

שינוי הכתוב מיחיד לרבים
פתח  מה  מפני  תמהו:  מהמפרשים  רבים 
אתם...“  ”ולמדתם  רבים:  בלשון  הכתוב 

ובלכתך...  ”בשבתך...  יחיד:  בלשון  וסיים 
ובשכבך ובקומך“?

יובאו  להלן  לכך,  ניתנו  רבות  תשובות 
מקצתן:

א. המקובל רבי מרדכי הכהן מצפת, תלמיד 
שהורתה  לאחר  פירש:  הקדוש,  האר“י  גורי 
בניכם“  את  אתם  ”ולמדתם  לאב:  התורה 
לתלמידים  וכן  לבנים  המתייחס  ציווי   –
אם  כי  ואמרה,  המשיכה  ’בנים‘.  שנקראו 
יקיים האב ציווי זה, אזי לימודם של הבנים 
ימשיך  וכביכול  לזכותו,  ייזקף  והתלמידים 
”בשבתך  התורה:  בדברי   – בם“  ”לדבר  האב 
בדרך“  ”ובלכתך  הזה,  בעולם   – בביתך“ 
פעם  שבכל   – ”ובשכבך“  עולמך,  לבית   –
שיאמרו דבר בשמך, יהיו שפתותיך דובבות 
לך  תעמוד  זו  וזכות   – ”ובקומך“  בקבר, 

לתחיית המתים.

באה  התורה  ביאר:  (עקב)  סופר‘  ה‘כתב  ב. 
שבאמצעותה  הנאותה  הדרך  את  ללמדנו 
לילדינו:  ונצחי  אמיתי  חינוך  להעניק  נוכל 
אלינו  בסמוך  שבהימצאם  בכך  די  אין 
מאיתנו;  יראתם  מתוך  התורה  בדרכי  ידבקו 
ולחבבה  התורה  את  עליהם  להאהיב  עלינו 
אף  בה  לדבוק  שימשיכו  באופן  ליבם,  על 

כשעינינו אינן צופות בהם.

”ולמדתם  וכתבה:  התורה  דקדקה  כן  על 
אתם את בניכם לדבר בם“, וכיצד תדעו אם 
”בשבתך  גם  אם  הנכון?  באופן  זאת  עשיתם 
 – ובקומך“  ובשכבך  בדרך  ובלכתך  בביתך 
בזמנים שעיניך אינן פקוחות עליהם, גם אז 
ימשיכו להגות בתורה. אם אכן כך, אות הוא 

כי חינכתם אותם בדרך הנכונה.

נוהג  שהיה  מבריסק,  הגר“ח  על  מסופר  כך 
דווקא  שונות  לשליחויות  בניו  את  לשלוח 
וזאת  העיון,  בעומק  שקועים  שהיו  בשעה 
כדי להרגילם שלא להסיח דעת משקיעותם 
הדרך  בטורח  טרודים  בהיותם  אף  בלימוד 

(’חינוך ישראל‘ ח“ב ז ב).

והרי הדברים תואמים למה שהעיר הרמב“ן 
חילוק  מצינו  זה  בפרט  כי  לתורה,  בפירושו 
בין פרשה ראשונה של קריאת שמע לפרשה 
התורה  לנו  מורה  הראשונה  בפרשה  שנייה: 
בדברי  נדבר  עצמנו  שאנו  בם‘,  ’ודברת 
התורה, אולם בפרשה השנייה היא מוסיפה 
בניכם  את  אותם  ”ולמדתם  אותנו:  ומצווה 
לדבר בם“, כלומר, לא די בכך שתלמדו את 
אותה  להאהיב  עליכם  התורה,  את  בניכם 
ירצו  ואהבתם  חשקם  שמרוב  עד  עליהם, 

מאליהם לדבר ולעסוק בה בכל רגע פנוי.

כי  פירש,  התפילות‘)  (’אוצר  תפילה‘  ב‘עיון  ג. 
שאף  לאב,  מיוחדת  הוראה  הינו  זה  פסוק 
אם הוא שוכר לבנו מלמד כמנהגו של עולם, 
ולאלפו  מלחנכו  דעת  יסיח  לא  זאת  בכל 
לעשות  שיוכל  פנוי  זמן  בכל  בעצמו  בינה 
בדרך,  ובלכתך  בביתך,  ”בשבתך  כגון:  זאת, 
הללו  הפנאי  שעות  את   – ובקומך“  ובשכבך 
יקפיד האב לנצל לטובת לימוד עם בנו, כפי 

דרגתו והשגתו.

ובעל ’שבט מיהודה‘ (דרוש לשבת הגדול) הוסיף 
בגמרא  שאמרו  כפי  כי  צחות,  בדרך  ואמר 
בלא  שמע  קריאת  הקורא  ”כל  א):  יד  (ברכות 

תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו“, כך 
כל מי שקורא קריאת שמע, ואינו מלמד את 
באומרו:  שקר  עדות  מעיד  כאילו  תורה  בנו 

”ולמדתם אתם את בניכם“.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
אמן בקול נעיםקריאת שמע – פרשת ’והיה אם שמע‘ (יב)


