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 והודעתם לבניך ולבני בניך 

ֶמר ַרק ִרים ֶאת ִתְשַכח ֶפן ְמֹאד ַנְפְשָך ּוְשֹמר ְלָך ִהשָּׁ אּו ֲאֶשר ַהְדבָּׁ ְבָך יָּׁסּורּו ּוֶפן ֵעיֶניָך רָּׁ ם  ַחֶייָך ְיֵמי ֹכל ִמְלבָּׁ  ְוהֹוַדְעתָּׁ

ֶניָך ֶניָך  ְוִלְבֵני  ְלבָּׁ ַמְד   ֲאֶשר  יֹום  :בָּׁ ם  ֶאת  ִלי  ַהְקֶהל  ֵאַלי  'ה  ֶבֱאֹמר  ְבֹחֵרב  ֱאֹלֶהיָך  'ה  ִלְפֵני  תָּׁ עָּׁ עָּׁ י  ֶאת  ְוַאְשִמֵעם  הָּׁ רָּׁ   ְדבָּׁ

ה ִיְלְמדּון ֲאֶשר ל ֹאִתי ְלִיְראָּׁ ה ַעל ַחִיים  ֵהם ֲאֶשר ַהיִָּׁמים  כָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ  1. (י - ים טפסוק  ד)דברים פרק   :ְיַלֵמדּון  ְבֵניֶהם ְוֶאת הָּׁ

ם  יִתיְבִר   זֹאת  ַוֲאִני ַמר  אֹותָּׁ ֶליָך  ֲאֶשר  רּוִחי'  ה  אָּׁ ַרי  עָּׁ  ֶזַרע   ּוִמִפי  ַזְרֲעָך  ּוִמִפי  ִמִפיָך  יָּׁמּושּו  לֹא  ְבִפיָך  ַשְמִתי  ֲאֶשר  ּוְדבָּׁ

ַמר ַזְרֲעָך ה' ה אָּׁ ם ְוַעד ֵמַעתָּׁ  2)ישעיהו נט כא(.  :עֹולָּׁ

 לבן הלימוד  – ב עמוד כא דף ברכות מסכת

  והודעתם : " שנאמר,  חורב  מהר   קבלה  לויכא  הכתוב   עליו מעלה  -  ורהת   לבנו  המלמד  כל :  לוי  בן יהושע  רבי  אמר

  3."בחורב  אלהיך' ה  לפני עמדת אשר  יום" : בתריה וכתיב, ט(  ד דברים" )בניך ולבני  לבניך

 לבני הבניםהלימוד חובת  – א עמוד ל דף קידושין מסכת

  אביו  אבי   שלימדו ,  דן  בן  זבולון  כגון:  שמואל  אמר  יהודה   רב   אמר  4? תורה  בנו   את  ללמד  אדם  חייב   היכן  עד

)דברים יא    בניכם  את  אותם  םת  ד  מ  ל  ו  :  והתניא?  מיחייב  מי  אביו  ואבי  5. ..  ואגדות  הלכות,  ותלמוד ומשנה  מקרא

  מעלה ,  תורה  בנו  את  המלמד  שכל,  לך  לומר?  בניך  ולבני  לבניך  והודעתם:  מקיים  אני  ומה  ,בניכם  בני  ולא  -  יט(

 
ועד פטירת משה בז' באדר )עפ"י  )על פי המקרא(  מראש חודש שבט  שלושים ושבעה יום  שאמירתו נמשכה    לאורך ספר דברים כולו  1

רים" לאמירות שיא, בהם מתמצית מורשתו והדברים שהיה  הביא את "אלה הדב סופו, מנסה משה לב , בפרט בתחילתו והמדרש(
הפך,  יליבם את תמצית אמנותו שת על לוח   קוקמנסה לח משהארץ בלעדיו.  ייכנס ל הדור ש -  רוצה שיחרטו יותר מכל בלב שומעיו

מדים לעזוב את בית האולפנה  כמו מחנך שהרביץ תורה ודעת בתלמידיו מספר שנים וכעת הם עו  , הם  כך הוא מקווה, לאמונתם
  ועוד ועוד   ע"ב, מגילה כח ע"א   ח ות כ, ברכ)ראו דברי חכמים לתלמידיהם בשעת פטירתם  והוא כבר לא יהיה לצידם   ולצאת "לחיים"

אלה, הניסיון להנחיל את חווית מתן תורה לדורות    הפסוקים בפרשתנו הם אחד מרגעי שיא.  יש לו דף נפרד(שיש להקדנושא    –
שיחזור  מוטיב    –  אם לא כולו, לא נכח במעמד הר סיני  פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" אומר משה לציבור שרובוהבאים. "

מכל הדברים הנכבדים האלה,    .איננו פה עמנו היוםאת אשר ישנו פה ואשר  נצבים ובברית ערבות מואב, ראו דברינו  "כ בפרשת  אח
שלישי,  הדור  ה  עםר  שים לקחת את הציווי של ההודעה לבני הבנים, את הקששמדרשים ופרשנויות רבים נאמרו בהם, אנו מבק

כות ימים  שזוכים לארי  נכדים ונכדות, שזוכה לחיזוק רב ולשכיחות גוברת והולכת "בדורות הללו", בדורות שלנו-נכד, סבתא-סבא
 .     ך השם ברו

שית כא  אבימלך ואברהם: "אם תשקור לי ולניני ולנכדי" )בראפשנו מקבילות לבני בנים ומצאנו את "זרע זרעך". וכן הוא בשבועת  יח  2
  כג, נין הוא בן בתורה(, ובברכת יעקב ליוסף: "והנה הראה אלהים אותי גם את זרעך" )בראשית מח, יא, ושם יש גם דור נוסף, מצא 

קשר לדור שלישי שמעתי אומרים  אותו( וכן אנו אומרים בתפילת כל בוקר: "ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וכו' ". על ה
אין שום בעל חיים שיש   יבוביץ ז"ל שזו תכונה המייחדת יותר מכל את המין האנושי משאר המינים שבטבע.בשם פרופ' ישעיהו לי

 ולד היא בד"כ עד הבגרות והעצמאות(. -ור השני, יחסי אםד ללו זיקה לדור שלישי )גם הזיקה 
אז להתחיל ללמוד וללמד את בניו. כך    מול הר סיני ורקחייב להרגיש כאילו הוא עומד כעת    יכולנו להבין את הפסוק הפוך, שאדם  3

  וכתיב ,  בניך   ולבני  לבניך  םוהודעת:  דתניאלמשל ניתן להבין מהמשך הגמרא בברכות שם, בדיון אם אדם טמא יכול ללמוד תורה: "
  מכאן ; ובזיע וברתת וביראה באימה כאן אף  ,ובזיע  וברתת וביראה באימה להלן מה - בחורב אלהיך' ה לפני עמדת אשר יום בתריה
  . ובאגדות   ובהלכות  וגמרא  במשנה  לשנות,  ובכתובים  ובנביאים  בתורה  לקרות  מותרים  -  נדות  על  ובאין  והמצורעים  הזבים:  אמרו
כתנאי ללמוד תורה.    והופך את הסדר בפסוק. לא צריך להרגיש אימה רתת וזיע   לוי   בן   יהושע   רבי ". בא  אסורים  קריין   ליבע  אבל

ש כאילו הוא עומד לפני הר סיני.  אלא סיבה והתחלה. ישב אדם וילמד תורה עם בנו, וממילא ירגי "והודעתם לבניך" איננו תוצאה,
 תורה  דברי   אין":  אומרה  בתירא  בן   יהודה  י דברי הסיכום של רבאת  ה לטמאים למיניהם,  גם בגמרא שם, בדיון על לימוד תור  ראו

  מקבלין   אינן  תורה  דברי  אף  טומאה   מקבל  אינו   אש   מה  -כט(    כג  ירמיהו)  ' ה  נאם  כאש  דברי  כה  הלא   :שנאמר...    אהטומ  מקבלין
 בר רק על לימוד תורה לבן! ך ולבני בניך", אך מדהפסוק: "והודעתם לבניאך שים לב! ר' יהושע בן לוי אמנם מצטט את  ."טומאה

מפרטת מהן מצוות אלה,    משנה לאמשנה ז: מצוות האב על הבן והבן על האב. ה  גמרא זו היא על המשנה במסכת קידושין פרק א   4
". כאן  אומנות  וללמדו,  אשה  ולהשיאו,  תורה  וללמדו,  ולפדותו ,  למולו   בבנו  חייב  האבאבל הגמרא מביאה שם ברייתא: "תנו רבנן:  

השווה עם שאלת הגמרא    וד תורה בעצמו.שואלת הגמרא עד כמה היא החובה של לימוד תורה לבן, בפרט שיש לאדם גם חובה ללמ 
 שמו".  צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון ודמא בן נתינה": " והתשובהד היכן כיבוד אב ואם?עבהמשך שם: " 

של מה כלול ב"לימוד התורה", רק מקרא? גם משנה? ומה עם  ימוד התורה: "עד היכן" במובן  הגמרא פתחה בשאלה לגבי תכני ל  5
מחדדת הגמרא  בקטע שהשמטנו  אכן היו כלולים בלימוד שלו עם סבו.  שכל אלה  הלכות וכו'? ומביאה ראייה מזבולון בן דן  תלמוד ו

, ובין  רש"י(מסביר  ,  "תלמיד שהיה בימיהם")  בן דן  לוןזבוסבא של  חובת הלימוד לבן בנו, כפי שעשה אותו  עצם  את ההבחנה בין  
  -   דן  בן  כזבולוןרי הגמרא שם: "אבל לא משנה, תלמוד וכו'. וכדב  ;מקראאלא  את הבן    אין חובת האב או הסב ללמד  .תכני הלימוד

אבל לגבי הקביעה   ."לבד  אמקר  הכא   ואילו,  ואגדות   הלכות,  ותלמוד  משנה,  מקרא  התם   דאילו   -  דן  בן   כזבולון  ולא,  אביו  אבי   שלמדו
 שך. שגם הסבא מחויב בלימוד הנכד, אין דיון. ועל כך באה שאלת הגמרא בהמ

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%95-%D7%A4%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%95-%D7%A4%D7%94#gsc.tab=0
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  אותם  ולמדתם:  דתניא;  תנא   האי   כי   דאמר  הוא  6! הדורות  כל  סוף עד  בנו  ולבן ולבנו לו למדו כאילו  הכתוב  עליו 

 7...   "בניך  ולבני  לבניך והודעתם": למוד לומרת ? מנין בניכם בני, בניכם אלא  לי אין -  בניכם את

:  שנאמר,  סיני  מהר  קבלה  כאילו   הכתוב  עליו   מעלה ,  תורה  בנו  בן   את   המלמד   כל :  לוי  בן   יהושע   רבי   אמר

  8. "בחורב  אלהיך' ה לפני עמדת  אשר יום" : ליה  וסמיך, " ניךב ולבני  לבניך והודעתם"

והיה מביא את התינוק לבית הכנסת ללמוד.    9מצאו לרבי יהושע בן לוי שהטיל כיסוי על ראשו   אבא  בר   חייא  רבי

  עמדת   אשר  יוםוך לו: "וסמ,  "לבניך  והודעתם האם דבר קטן הוא שנאמר: ":  מר לוא  10? האי  כולי  מאי מר לו:  א

היה טועם אומצה עד שהיה מביא את התינוק לבית    לא  אבא   בר  חייא   רבי,  ואילך  מכאן?  "בחורב  אלהיך'  ה  לפני 

 11המדרש.

  12הפרשה עם הנכדלימוד  – הלכה ב א פרק שבת ירושלמי

ות של  נס לרחוץ במרחצאפעם אחת שכח ונכ ד לשמוע פרשה מבן בנו בכל ערב שבת.  ּומ רבי יהושע בן לוי היה ל  

רבי    13מה היה?   של ר' חייא בר בא. נזכר שלא שמע פרשתו מבן בנו וחזר ויצא לו.טבריה. והיה מסתמך על כתפו  

: מופשט בגדיו היה. אמר לו ר' חיא בר בא: ולא כן למדתני  אומר  יוסי  רבי   בי   לעזר  רבי   14דרוסאי אמר: כך היה.

  בנו  בן   ן מ  פרשה  השומע  שכל  בעיניך  היא  קלה   ,בני  חייא ו:  ר ל אמ  15רבי: אם התחילו במרחץ אין מפסיקים?

 16". בחורב  אלהיך'  ה  לפני   עמדת  אשר  יום  בניך   ולבני  לבניך  והודעתם? "טעמא  ומה   ! סיני  מהר  שומעה  הוא  לו יכא

  , לאו   ואם  .ּהל  ש  ל  ש    ,משה עד  השמועה   את   לשלשל  ת  א    יכול   אם :יוחנן רבי   בשם  חייא   רבי   ירמיה   רבי   חזקיה   רבי

  אשר   יום  עד  -  "עמדת  אשר  יום  בניך  ולבני  לבניך  והודעתם"  ?טעמא  מה  .אחרון  אחרון  או  ראשון  ראשון  או  תפוש

 
שמעות הפסוק: "והודעתם לבניך ולבני בניך", איננה הוראת חיוב אלא תוצאה  הנה ברייתא שאין חובה ללמד את בני הבנים. מ  6

למד עם הבן שלו(, אתה מקיים בעקיפין גם את ההודעה "לבני  מיוחלת. ברגע שאתה לומד עם בנך )שמן הסתם ימשיך בדרכך וי
 ר' יהושע בן לוי בגמרא ברכות בה פתחנו.  בניך". וזה יכול להסביר גם את דברי

שתי שיטות לפנינו, שתיהן משבחות את לימוד התורה לבני הבנים, שהרי פסוק מפורש הוא בתורה, אלא שהראשונה לא  ר, סוף דב 7
  כל  סוף  עד  בנו  ולבן  ולבנו  לו   למדו  כאילו"  :ם הנכד חובה וציווי קטגורי, רק דבר נאה שכל הזוכה ומקיימורואה בלימוד הסבא ע 

זו מצווה ממש עם חובות  ווה ללמוד תורה עם נכדיו )בפרט אם האב מתקשה בכך( ו , הסב מצ אבל לפי השיטה השנייה  ".הדורות
 להלכה כפי שנראה להלן.גם  וגדרים ברורים. עניין זה נכנס 

מפורש, בעוד שבדברי רבי יהושע  ב"בן בנו"  נזכר  כאן  נראה כאילו חזרנו לדרשת ר' יהושע בן לוי בגמרא ברכות לעיל, אך לא היא.    8
אך עדיין, הזהות המלאה בשתי דרשות אלה של ר' יהושע בן לוי )להוציא את ההבדל של "לבנו" מול  .  בן לוי בגמרא ברכות רק "בנו"

שע בן לוי  "בן בנו" אומר דרשני. האם נמסרו בבית המדרש שתי נוסחאות סותרות בשמו של ר' יהושע בן לוי? האם שינה ר' יהו
  לבניך   והודעתם:  למוד לומרת?  מנין  בניכם  בני,  בניכם  אלא  לי   איןאת דעתו לאור המקור התנאי שמובא בגמרא קידושין לעיל: "

בין לימוד תורה לבן, שלכל מייצגות שתי הבחנות,    ששתי דעות שונות אלה  לפלפל ולדרוש  "? בין כך ובין כך, אפשרבניך  ולבני
ובין לימוד תורה לבן הבן, המוזכר בפסוק  והוא החובה הבסיסית,  ולמדתם אותם את בניכם"  , שנאמר: "הדעות הוא מצווה מהתורה

  שכל "דימה בשרשרת הדורות, הוא העברת הלפיד קדימה:  : "והודעתם לבניך ולבני בניך". הלימוד עם הבן הוא עם הפנים קנובפרשת
בן הבן  עם  נכד,  ה". אבל הלימוד עם  הדורות  כל  סוף  עד  בנו  ולבן   וולבנ  לו  למדו   כאילו  הכתוב  עליו   מעלה,  תורה  בנו  את  המלמד

במעמד הר סיני: לשורשי לימוד התורה שמקורה  לתולדות העם,  ם הפנים אחורה,  עונראה לומר גם בן הבת, כל נכד במשמע, הוא  
ו". ונשאיר לדולי המים, בפר סיני  מהר  קבלה  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה,  תורה  בנו  בן  את  המלמד  כל" לסבתות, להם  ט לסבאים 

 מוקדש בפרט דף זה, להוסיף ולפלפל ולדרוש בנושא זה ולמהר לשגר לנו חידושיהם ורעיונותיהם. 
לא עטף את ראשו באופן נאה אלא מיהר ושם על ראשו: "סדין שאינו ראוי    פירוש רש"י שם שבחפזונו של רבי יהושע בן לוי  ראו  9

 עטף בסודרו". נוסח הגמרא להלן הוא עפ"י תרגום שטיינזלץ לעברית. הספיק להת לעטיפת הראש, אלא כיסוי בעלמא ... ולא
עפ"י ספרי וזאת    508  עמוד (  ןאייזנשטיי)  המדרשים  אוצר   ראומה כל זה שאתה ממהר עד כדי כך שאין לך זמן להתלבש כראוי?    10

 . "עליהם השכינהש מפני ... ובעטיפתן בהילוכן בדיבורן: הן ואלו ניכריםלמידי חכמים ת דברים בשלשההברכה: "
שלשה עשר דברים נאמרו בפת שחרית: מצלת מן החמה, ומן הצנה,  "ב: "קז עבבא מציעא  גמרא  למשל    שחרית. ראו   ל חשיבות פתע  11

השכם ואכול,  וכו' ...    יקין, ומחכימת פתי, וזוכה בדין, ללמוד תורה וללמד, ודבריו נשמעין, ותלמודו מתקיים בידוומן הזיקין, ומן המז
 . סבור שהבאת הילד לבית הספר חשובה יותר אבא בר חייא רבי". אבל בקיץ מפני החמה, ובחורף מפני הצינה

והפעם בסיפור שונה בתלמוד הירושלמי. הנוסח בעברית שהבאנו  שוב אנו עם ר' יהושע בן לוי שתופס מקום נכבד בנושא שלנו.    12
 לקוח מספר האגדה לביאליק )ילקוט נחמני ... (. 

 מה בדיוק קרה שם? כיצד היה המעשה? 13
 ר ויצא. שמיד כשנכנס ועדיין לא התחיל במרחץ, נזכ 14
לא יכנס אדם למרחץ    .למנחה עד שיתפלללא ישב אדם לפני הספר סמוך  : "פרק א משנה ב  ,מסכת שבתמשנה מפורשת היא בראש    15

   ". אין מפסיקים ,ואם התחילו  . ולא לבורסקי ולא לאכול ולא לדין
שיר השירים  המדרש ב  ראו.  מפי בן בנו מי שזוכה לשמוע תורה    לא "כל המלמד תורה לבן בנו", אלא: "כל השומע פרשה מבן בנו".  16

הביאו לי ערבים טובים שתשמרוה ואני  ב"ה: "התורה אמר להם הק  שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבלג שבשעה    רבה פרשה א
את הנביאים כערבים וגם אותם אין הוא    –". בני ישראל מביאים את אבות האומה כערבים והקב"ה לא מקבל אותם.  נותנה לכם
בים טובים על ידיהם אתננה הא ודאי ערב"ה:  הרי בנינו עורבים אותנו, אמר הק  :אמרוים: "ב  את בניהם כער    שהם מביאיםמקבל. עד  

 ". שמיעת התורה, למוד פרשת השבוע מפי הנכד היא הערבות הכי חזקה והכי עריבה. לכם
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לו  יכל האומר שמועה מפי אומרה יהא רואה בעל השמועה כא :  גידול אמר  17."בחורב  אלהיך'  ה  לפני"   –  עמדת

 18]תהילים לט ז[. " אך בצלם יתהלך איש" ?הוא עומד כנגדו. ומה טעמא 

 נכדים לעולםלהביא  – ג פרשה דנזיקין מסכתא משפטים ישמעאל דרבי ילתאכמ

  אימתי   -"  בניך  ולבני  לבניך  והודעתם: " אומר  מהו  אחר  במקום;  קטן  בנו  את  להשיא  אדם   חייב,  אמרו  מכאן

  20. קטנים  בניך משיא שאתה בזמן? בניך בני את  לראות 19זכאי  אתה

 קרויים בנים התלמידים – א פרק תורה תלמוד הלכות ם"רמב

  בנו   ולא".  בניך  ולבני  ניךלב  והודעתם: " שנאמר  ,בנו  בן  את  ללמד  חייב  הוא  כך  ,בנו  את  ללמד   אדם   שחייב  כשם

  ושננתם "  :שנאמר,  בניו  שאינן  פ"אע  התלמידים  כל  את  ללמד  מישראל  וחכם  חכם  כל  על  מצוה  אלא  ,בלבד  בנו  ובן

  אם ". הנביאים בני ויצאו: " שנאמר ,בנים קרויין  ידיםשהתלמ  ,תלמידיך אלו בניך  :למדו  השמועה מפי  ". לבניך

  21. חבירו לבן בנו ובן   בנו לבן  בנו יםלהקד ?בנו בן  ועל בנו על והו נצט  למה כן

 22מעמד הר סיני לבני הבנים הודעת  – י-פסוקים ט ד פרק דברים ן"רמב

,  ונבונים  חכמים  בּוש  ח  ת    ,תתםיאמ  על  ותעשום,  תשכחום  כשלא  אז  -  "הדברים  את  תשכח  פן'  וגו  לך  שמריה  רק"

  מצות  דעתי לפי הזה הכתוב אבל. כלל נכון ואינו 23. י"רש  לשון, שוטים תחשבו, שכחה מתוך אותם תעוותו ואם

  ואמר  חזר,  לעשותם  והמשפטים  החוקים  ונשמור  המצות  בכל   שנזהר  אמר  כאשר  כי,  מאד  בה  הזהיר , תעשה  לא

  הר   מעמד   תשכח  שלא,  המצות   אליך  באו   מאין   לזכור  ד אמ  מאד   עצמך  ולשמור  שמרילה   מאד   מזהירך   אני  רק

  מתוך   שם  שמעת   אשר   ריוודב  גדלו   ואת   כבודו   את  והלפידים  הקולות  :עיניך  שם  ראו   אשר   הדברים  מכל   סיני 

  השם   כי  הטעם  ופירש.  עולם  עד  בניך  ולבני  לבניך  ההוא  הנכבד  במעמד  עיניך  ראו  אשר  הדברים  כל  ותודיע  .האש

  ככה  אתם  עשו  כן  אם,  עולם  לדורות  תלמדון  בניכם  ואת  הימים  כל  אותו  ליראה  למדותש  כדי  ההוא  המעמד  עשה

 24. אותו תשכחו ואל
 

עולם" מהפסוק במגילת אסתר:  יא גאולה ל לומדת את הכלל: "כל האומר דבר בשם אומרו מב  משנה ו מסכת אבות פרק והמשנה ב  17
.  , כמקור או אסמכתא י את הפסוק שלנו: "והודעתם לבניך ולבני בניך"". כאן מוסיף הירושלמותאמר אסתר למלך בשם מרדכי"

כשאומרים שמועה בשם מישהו, אם אפשר לחבר את שרשרת האומרים )לשלשל( עד משה רבנו ולקיים בכך את הקשר למעמד הר  
בדומה   , שנים שבאמצעהאחרון ולא לטרוח בשם כל הדראו /אי אפשר, אז יש לומר את שם הדרשן הראשון ו ה טוב. ואםמ –סיני 

  רבי   חזקיה  רבילסבא ולנכד תוך דילוג על דור הביניים. שים לב לאירוניה הדקה של דרשה זו המובאת בשם כל כך הרבה אומרים:  
 . יוחנן רבי בשם חייא רבי ירמיה

ה מייחס לו את  לחשוב כאילו מי שאת  ה. בשם אומרחשיבות להביא כל אמירה  אחר לאו נימוק  ע נוסח  גידול מצי  רב גידל או   18
השמועה )את האמירה(, עומד כעת לידך. אם תאמר את דבריו במדויק, ישבחך ויאמר: "כפתור ופרח" )בראשית רבה צא ט(. ואם  

 ...  , אוי לךלא דייקת בדבריו 
 זוכה  19
ו? בתלמוד  לעיל(, והפסוק שלנ  4הערה    ראום להשיא את בנו, שהיא אחת מחובות הבן על האב )ובה של האדמה הקשר בין הח  20

  אשה  להשיאושם: " םדבריה ראו "ב לומדים את החובה להשיא את הבן )והבת( מפסוק אחר לגמרי. ע ל הבבלי במסכת קידושין דף 
אלה דברי ירמיהו  .  )ירמיהו כט ו("  לאנשים  תנו  נותיכם ב  ואת  נשים  לבניכם  וקחו   ובנות   בנים  והולידו   נשים  קחו:  דכתיב?  מנלן  -

לפסוק  הוא דווקא קשר שהז(. אבל המכילתא סבור  -ירמיהו כט פסוקים ד ראויכניהו שהתיישבו בבבל ) לגלות החרש והמסגר בימי
". נראה  בניך  ולבני  לבניך   והודעתם -  אשה  להשיאוהלכה ז: "  א  פרק קידושיןשלנו: "והודעתם לבניך ולבני בניך". וכן הוא בירושלמי  

יא את הבנים והבנות צעירים, איך נוכל לקיים את המצווה והחוויה  שהדבר קשור בתוחלת החיים הקצרה של ימיהם. אם לא נש
קצת   הנכדים  וחווית  כ"כ  והבנות ממהרים  מהבנים  חלק  אין  התארכה,  החיים  ובימינו שתוחלת  הנכדים?  עם  ללמוד  הנפלאים 

 . מתעכבת ..
  לבניך   והודעתם  :שנאמר  ,בנו  בבן  כך  , בנו  את  ללמד  חייב   שאדם  כשםהנ"ל: "  קידושין ת הבחירה למאירי בפירושו לגמרא בבי   ראו  21

  שלמדו   ,דן   בן  כזבולון  :משיבו  והוא  ?מדורותיו  כמה  עד  ,כלומר  ?תורה  בנו  את   ללמד  חייב   אדם  היכן  עד  :שאלו  זו   ועל  . בניך  ולבני
  כמו   שבכתב   בתורה  דוקא  הלמוד   שיעור  לענין   אף   .האב   מצד  עזר   לו  אין   אם   , הבת  בבן  ו א  הבן  בבן  אף  שחייב  כלומר  אביו  אבי

  בני   ויצאו  -  כדכתוב  בנים  קרויים   והתלמידים  לבניך  ושננתם  :שנאמר  ,ללמוד   חייב  לאחרים  שאף  התבאר  אחר  ובמקום  .שביארנו
  לא  אבל  ,יודע   הוא  אם  בחנם  שילמדם  אלא  המצו  אינו  םולאחרי  ,בשכר  אף  בלמודם  להשתדל  צריך  בנו  ובן  שלבנו  אלא  .הנביאים
  בבית   בעצמו  הוא  בנו   את  שיוליך   עד  לו  חביבה  זו  מצוה  תהא  ולעולם   .לאחרים  בנו  ובן   בנו   לבן  קודם  בנו  וכן  .שילמד   מי  להם  לשכור
ושולחן ערוך יורה  טור ראום,  ". עוד על חובת לימוד תורה לבנים ובני בנילוי בן יהושע' ר על העידו וכבר בקריאתו וירגילהו הספר

להביא ולהוציא את הנכדים מבית הספר  גם  והעיקר לזכור ש  .עיף חדעה סימן רמה, שולחן ערוך הרב הלכות תלמוד תורה פרק א ס
  הגן זו מצווה!מו

 י. - נעשה אתנחתא בדברי המדרשים וההלכה ונראה איך פרשני המקרא קוראים את פסוקים ט 22
ת מעמד הר  פסוקים שלנו: "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים". שמיר ו הקודם ל רש"י מזכיר לנו את פסוק  23

ואם נשכח את    סיני וחריטתו בלבנו ונפשנו, מעצימה את הערכת אומות העולם לנו. היא העושה אותנו חכמים ונבונים בעיניהם.
 גויים? י? בעיני ההדברים אשר ראו עינינו במעמד הר סיני, נחשב לשוטים. בעיני מ 

רש"י וכן רוב מוני המצוות אינם רואים  התשובה:  ן כלל?  על מה יצא קצפו של רמב"ן כנגד רש"י עד שכינה את פירושו לא נכו  24
בפסוק ט מצווה כי אם הנחיה חשובה, הדרכה והכוונה שהתורה נותנת לנו לזכור את מעמד הר סיני ולהנחילו לדורות הבאים.  

פסוק: "רק הישמר  פירוש אבן עזרא על הכך גם    ראו , את "ההר הבוער באש" ואת ראיית הקולות.  פעמית הזו-לשמר את החוויה החד



 תשס"ט יך ולבני בניך והודעתם לבנ – ואתחנן, שבת נחמושת פר

 4מתוך    4עמ'  

 

 דורות השרשרת  – א עמוד פה  דף מציעא בבא מסכת

  תורה   אין  שוב   -,  חכם  תלמיד  בנו  ובן,  חכם  תלמיד  ובנו,  חכם  תלמיד  שהוא  כל:  יוחנן  רבי  אמר   פרנך  רבי  אמר

  מעתה '  ה  אמר  זרעך   זרע  ומפי  זרעך   ומפי   מפיך  ימושו   לא'  וגו  בריתי   זאת  ואני: "שנאמר,  לעולם  מזרעו   פוסקת 

  אמר   -  עולם  ועד   מעתה   מאי.  זה  בדבר  לך   ערב  אני:  הקב"ה  אמר  - ?  '  ה  אמר  מאיכא(.    נט  ישעיהו" ) עולם  ועד

 25. שלה אכסניא על מחזרת תורה ואילך מכאן : ירמיה רבי

 הנכד הראשון יעקב  – א סימן  תולדות פרשת( בובר) תנחומא מדרש 

  יז   משלי)  "אבותם  בנים  ותפארת   בנים  בני  זקנים  עטרתה שהוא אומר: "ז     -  "אברהם  בן  יצחק  תולדות  ואלה "

 26. (כב  כט  ישעיה)  "אברהם  את  פדה  אשר  יעקב  בית  אל'  ה  אמר  כה"  :שנאמר,  יעקב  ?שנתגדל  לאברהם  גרם  מי(,  ו

  והודעתם "   :שנאמר,  עולמית  ממנו  פוסקת  אינה  שוב,  בנו  ובן  ובנו  הוא  תורה  בן  שיהא  אדם  זכה  שאם  ?ולמה

  , בנו  ובן  לבנו  תורה  27הלמד  כך ,  בטל  אינו  תורה  מתן  יום   מה  -  (י  ד  דברים)  "עמדת  אשר  יום  בניך  ולבני  לבניך

,  התורה  מן  זז  ולא  יעקב  ועמד  ...  בתורה  עוסק  שהיה  לאברהם  ה"הקב  כשראה  וכך  28. ממנו  פוסקת  נהאי  שוב

  ' וגו  התורה  ספר  ימוש  לא? " עמהם  ה"הקב  התנה  מה,  (כז  כה  בראשית)  "אוהלים  יושב  םת  איש  ויעקב: "שנאמר

  בראשית )  "זרע  לך  יקרא  ק ביצח  כי"  :שנאמר,  יצחק  זה  -  (א  י  משלי)  "אב  ישמח  חכם  בן"  :וכתיב(.  ח  א  יהושע)  "

 29. (יב כא
 

 שבת שלום  

 ושנזכה לראות בנחמת ציון, גאולת ישראל ובנין ירושלים 

 מחלקי המים  

 
זהו וכל העם רואים את הקולות". אבל לרמב"ן כל זה    –לך אם תשכח כל דבר. אל תשכח יום אשר עמדת בסיני. אשר ראו עיניך  

ות וכך הוא גם משיג על הרמב"ם בספר המצוות! תרי"ג המצו איננו מספיק והוא רואה בפסוקים אלה מצוות לא תעשה שהיא חלק מ
חלק  "(.  המצוה הראשונה שנמנענו שלא ישכח אחד ממנו אמונת האלהות: "שכחת הלאוין  , מצוות לרמב"םהשגות הרמב"ן לספר ה)

פרט  הפרשנים, ב. כך או כך, נראה שכל  , מעין הגדת הר סיני בדומה להגדת פסחממצווה זו הוא לספר זאת לבנים ולבני הבנים 
התורה, אלא בשימור חווית מעמד הר סיני והנחלתו לדורות.    רמב"ן, הולכים בדרך שונה מחז"ל ואומרים שלא מדובר כאן בלימוד 

חז"ל יאמרו, שעצם לימוד התורה עם הבנים, וביותר עם בני הבנים, הוא השימור הטוב ביותר, הוא הזכירה הטובה ביותר של מעמד  
אבל   לעיל. 3שוב הערה  אור , רק ברחש בית המדרש ובניצוצות ופרחים של חידושי תורה ומדרשים. ות ובברקיםהר סיני. לא בקול

 . ומוני המצוות מבקשים לדקדק בעניין פרשני המקרא מבחינים בין החוויה ללימוד
ד תורה, בשושלת  זור( וללמובשושלת זו יהיה תלמיד חכם וצדיק, אלא הבטחה שכל מי שירצה )לח  דאין זו ערבות שכל מי שייוול  25

  מהן  פוסקת  אין ,  צדיק  בן  צדיק   בן  צדיק,  שלשה  היו   ואם : "נט  מזמור(  וברב)  תהלים   מדרש   ראוזו, ימצא את מקומו בבית המדרש.  
  ודור  צדיק  בן  צדיק  בן  צדיק  פלוני  והלא  :זעירא'  ר  לפני  אמרו.  לא במהרה יינתק )קהלת ד יב(  המשולש  והחוט  :שנאמר,  לעולם 
". ואם תאמר, כך הוא במשפחות  חוזרת  -  פוסקת   ואפילו ,  ינתק  במהרה  לא   :אלא,  ינתק  לא  :שלמה  אמר   לא  :להם  אמר   ! רשעים  רביעי

  רב  אמר   יהודה  רב   אמרבגמרא עצמה מספר שורות קודם: "מצויה  עם שושלת של לומדי תורה, ומה עם שאר כל אדם? התשובה  
  המלמד   וכל.  תעמד   לפני  ואשיבך  תשוב  אם :  שנאמר,  מעלה  של  בישיבה   ויושב   זוכה  תורה  חבירו  בן  את  המלמד  כל:  יונתן   רבי   אמר  ... 

בגמרא שם   ראו". עוד  תהיה כפי  מזולל  יקר  תוציא  ואם:  שנאמר,  בשבילו  מבטלה -  גזירה   גוזר  הקב"ה  אפילו   תורה  הארץ  עם  בן את
הוא שיצר את החוט המשולש. ועוד    ו ר' יוסי,הסיפור על ר' אלעזר בנו של ר' שמעון בר יוחאי שחינוכו לא היה דבר קל, אבל בנ

  . זרעך  זרע ומפי  זרעך  ומפי  מפיך  ימושו  לאשה זו ישב בתעניות הרבה על מנת שיתקיים בו:  שלאחר ששמע את הדר  יוסף  שם על רב
 מה עניין תעניות לכאן. צריך להבין  ו

  לו  שהיה לאחד משל . יעקב של  זכותב  אלא האש  מכבשן ניצל לא  אברהם :אמר  יצחק רב  בר שמואל רביב: " סגבראשית רבה   ראו 26
  נשאת  והיא  בת  להוליד  עתיד  שהוא  ,שלו   באסטרולוגיה  השלטון  אותו   וצפה   .לישרף   השלטון  מלפני   דינו  ויצא   השלטון  לפני  דין

  וצפה,  ף לישר  נמרוד  מלפני  דינו   יצא  אברהם   כך   .למלך   נשאת  והיא ,  להוליד  עתיד   שהוא  בתו  בזכות  נצלילה  הוא   כדאי   :אמר  .למלך
 יעקב  בית  אל'  ה  אמר  כה  לכן. זהו שכתוב:  יעקב  לש  בזכותו  נצלילה  אברהם  הוא  כדאי  :אמר,  ממנו  לעמוד  עתיד  שיעקב  ה"בהק

בפרשת    אברהם, יצחק ויעקבדברינו על שלושת האבות:    ראו  ."אברהם  את  פדה  יעקב   -)ישעיהו כט כב(    אברהם  את  פדה  אשר
 תולדות. 

 מלמד 27
 מדובר באפשרות ולא בערבות. נים. אלא שאבל דא עקא, שאת יום מתן תורה צריכים לשמר ולזכור וזה נעשה ע"י הלימוד עם הב 28
ם ויעקב. הנכד הוא שכביכול פודה את הסבא כי הוא שמעיד שהתקיים: והודעת לבנך  ראשונים לכל הסבאים והנכדים הם אברה  29

א  כאן, חוזר המדרש ומקפיד שלאך  שוב בגמרא שם שר' יוסי נכדו של ר' שמעון בר יוחאי הוא המקיים את השלשלת.    ראו ובן בנך.  
"תולדות יצחק בן אברהם".    –אותו דורשים  יצחק האבא, בין הסבא לנכד הדומיננטים, שהרי הוא התולדות, הפסוק שלקפח את  

  את   צוה.  הארץ  תדשא : "15  עמוד   בראשית  פרשת  רבתי  בראשיתעוד מצאנו מדרש נאה על בני בנים שדומים לצמחים ועצים, ב
  ?בעש  הצדיקים  שנקראו  ומנין(.  ט  ד  דברים )  בניך  ולבני  לבניך  והודעתם   : שנאמר  , רההתו  את   וילמדום  בנים  ובני  בנים   שירבו   ישראל
  שנאמר   כענין  ובניהם  הם  צדיקים   שיהיו  ה"בקה  םו  צ  ,  למינו  פרי   עושה  פרי  עץ(.  טז  עב  תהלים)  הארץ  כעשב  מעיר  ויציצו  :דכתיב

 הנכד הוא עץ פרי עושה פרי למינו.   ."(ל יא  משלי) חיים עץ  צדיק פרי


