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 ילדים במצוות הקהל ובתפילה :וילך פרשת

פסוק מיוחד  1.מעמד הר סיניב" ַהָפָהל יֹום"ל עהיא מעין חזרה בזעיר אנפין ש, הקהלנו מסופר על מצוות תבפרש

תפקידם את ת ארגם בכריתת הברית לאחר מעמד הר סיני התורה מת(. יג, א"דברים ל)מוקדש לחינוך הילדים 

ים לה: "ערי בני ישראלשל נ ָלמִּ ים שְׁ ָבחִּ חּו זְׁ בְׁ ָרֵאל ַויֲַעלּו עֹֹלת ַויִּזְׁ שְׁ נֵי יִּ לַח ֶאת נֲַעֵרי בְׁ שְׁ ים' ַויִּ , (ה, ד"שמות כ" )ָערִּ

ֶאת ָבנָיו ֶאת"ולמעשה כבר אברהם אבינו נצטווה לחנך  מצוות חינוך  שכן, (טי, ח"בראשית י..." )ַאֲחָריו ֵביתוֹ  וְׁ

עמיד אותנו על הבדלים חשובים ישל מצוות הקהל עיון בלשון הפסוקים 2 .הילדים תופסת מקום מיוחד בתורה

 :בין מצוות חינוך הילדיםו יתם של המבוגריםבין חווי
 

 יג, א"דברים ל יב, א"דברים ל
ים ָהָעם ֶאת ַהְקֵהל ים ָהֲאָנשִׁ   ְשָעֶריָךבִׁ  ֲאֶשר ְוגְֵרָך ְוַהַטף ְוַהָנשִׁ
  ֹלֵהיֶכם-א  ' ה ֶאת ְוָיְראּו יִׁלְְמדּו ּולְַמַען יְִׁשְמעּו ְלַמַען

ְבֵרי ָכל ֶאת ַלֲעׂשוֹת ְוָשְמרּו  :ַהזֹאת ַהּתוָֹרה דִׁ

  ָיְדעּו ֹלא ֲאֶשר ּוְבנֵיֶהם
ְרָאה ְוָלְמדּו יְִׁשְמעּו ים ָכל ֹלֵהיֶכם-א  ' ה ֶאת לְיִׁ   ַהָימִׁ
  ָהֲאָדָמה ַעל יםַחיִׁ  ַאֶּתם ֲאֶשר
ים ַאֶּתם ֲאֶשר ְשָּתּה ָשָמה ַהַיְרֵדן ֶאת עְֹברִׁ  : ְלרִׁ

 

רּו" – לידי מעשה המבוגריםהשמיעה והלימוד אמורים להביא את . א ָשמְׁ ֵרי ָכל ֶאת ַלֲעשֹות וְׁ בְׁ , "ַהֹזאת ַהּתוָֹרה דִּ

עּו ֹלא ֲאֶשר"צל הבנים אחסרה  ותוספת זאך  רּו"לא מוטלת החובה המעשית של עדיין ים על הילדכי , "יָדְׁ ָשמְׁ  וְׁ

, אצל המבוגרים השמיעה קודמת לעשייה. הדגש הוא על השמיעה והלימוד בלבד הילדיםבחינוך  ;"ַלֲעשֹות

עּו ֹלא ֲאֶשר"ואילו אצל הבנים   3 .כי הם עדיין אינם מחויבים בקיום המצוות, השמיעהרק נזכרת  –" יָדְׁ
 

ַמַען"היא חלק של קיום המצווה ' את היר המבוגריםאצל  . ב עּו לְׁ מְׁ ַמַען יִּשְׁ דּו ּולְׁ מְׁ לְׁ אּו יִּ יָרְׁ , "ֹלֵהיֶכם-א  ' ה ֶאת וְׁ

אּו)" יָרְׁ עּו ֹלא ֲאֶשר" הבניםאך אצל , (פועל –" וְׁ היראה היא פועל . המצווה היא דווקא השמיעה והלימוד" יָדְׁ

עּו" –יוצא של החוויה החינוכית  מְׁ שְׁ דּו יִּ ָלמְׁ יִּ  וְׁ ָאהלְׁ ָאה" )"ֹלֵהיֶכם-א  ' ה ֶאת רְׁ רְׁ יִּ   (.שם עצם –" לְׁ
 

ַמַען"היא  המבוגריםהשמיעה והלימוד של מטרת  . ג עּו לְׁ מְׁ שְׁ ַמַען יִּ דּו ּולְׁ מְׁ לְׁ והתועלת המעשית הישירה של , "יִּ

רּו" –קיום המצוות  היאמצוות הקהל  ָשמְׁ ֵרי כָל ֶאת לֲַעשֹות וְׁ בְׁ  ֹלא ֲאֶשר" הבניםלכך בניגוד  ". ַהֹזאת ַהּתוָֹרה דִּ

עּו עּו"הם " יָדְׁ מְׁ שְׁ דּו יִּ לָמְׁ ָאה וְׁ יִּרְׁ החוויה של אך , וכאן עדיין אין חובה של עשיית המצוות, "ֹלֵהיֶכם-א  ' ה ֶאת לְׁ

ים ָכל"חינוך הילדים תשפיע לטווח ארוך על עתידו של עם ישראל    ...".ָהֲאָדָמה ַעל ַחיִּים ַאֶּתם ֲאֶשר ַהיָמִּ
 

השתתפותם במעמד הקהל בירושלים אחת . משמשת מקור מאלף למצוות חינוך הילדים במקרא למצוות הקה

בבא )הגמרא בעקבות כך . ומודעות לעתידו של עם ישראל דווקא בירושלים' לשבע שנים מקנה להם יראת ה

מושיבין התקינו שיהו " –חינוך הילדים לתורה וליראת שמים קשור דווקא לירושלים ש, מספרת (א"בתרא כא ע

י'מאי דרוש  בירושליםמלמדי תינוקות  יֹון כִּ ףִּ  4.("ג', ישעיה ב)' תֹוָרה ֵּתֵצא מִּ

 

 

 

                                                                 
1
 להכין חייבין: "...ו, ג ,חגיגה כותהל, ם"ראו גם ברמב. ועוד ,טז, ח"י; ד ,'י; י', ט :סיניבספר דברים פירושו מעמד הר " יום הקהל"  

". בסיני בו שניתנה כיום ברעדה וגילה ויראה באימה לשמוע אזנם ולהקשיב לבם את מצוות " שפת אמת"על פי זה מסביר ה...
ֵפץ" –הקהל  ים ֶשַבע מִּ מֹעֵ  ָשנִּ ַנת דבְׁ ָטה שְׁ מִּ ַחג ַהשְׁ  הר אצל שמיטין ענין וזה: "כחוויה חוזרת של מתן תורה בהר סיני –" ַהֺסכוֹת בְׁ

 ".סיני
2
פרקי עיון בתולדות , יוסף שפרן; קסא' עמ, טז כרך, אנציקלופדיה תלמודית, "חנוך"; יט, ח"לבראשית י" משך חכמה" ורא  

 .ז"ת ארבע תשסיקרי, חינוך והוראה בתלמוד ,יהודה שביב; ח-ז' עמ ,כרך א, ג"ירושלים תשמ, החינוך היהודי
3
ָמע"מאמרי  ורא   שְׁ נִּ ' עמ, [ו"תשנ]ט , עלון בוגריםגם בנדפס ) 03-52 'עמ, ספר שמות ,"דיוקי תורה"משפטים ב רשתלפ" ַנֲעֶשה וְׁ

330-330.) 
היה מכוון לבו יותר ליראת  –הנים עוסקים בעבודה וככי מציון תצא תורה לפי שהיה רואה קדושה גדולה : "תוספות שםראו ב  4

הערה , לעיל)שביב ; ח-ז' עמ, כרך א, (5הערה , לעיל) ראו שפרן -על תרומתו של רבי יהושע בן גמלא לחינוך  ..."שמים וללמוד תורה
שנאמר כי מציון תצא תורה , בירושלים ואחד בכל העולם' ט –עשרה חלקים של תורה בעולם " ובדומה לכך רא. ואילך 20' עמ, (5

 .על פי נוסח ב ,פרק מח ,אבות דרבי נתן –(" ג', ב וישעיה)מירושלים  'ודבר ה



   א"תשע,  לפרשת השבוע" התפילה אוצר"

 
 

www.tefilah.org -  (2)  רשת מורשת"רדיו    – אוצר התפילות"  

 

 :לעניין מצוות חינוך ילדים ומעורבותם בתפילה בציבור נוכל ללמוד מסרים חשובים מפסוקים אלה

 למביאיהם רשכ לתת"יש להביא את הטף למצוות הקהל כדי שלפיה , ל על הפסוק"י מביא את דרשת חז"רש ."

על פי דברי התורה , על המבוגרים מוטלת האחריות לדאוג להמשכיות של לימוד התורה לדורות הבאים

ַמַען: "המדגישה את המחויבות לכלול את הילדים בקיום המצוות כדי להבטיח את הרצף לעתיד יָרא לְׁ ' ה ֶאת ּתִּ

ֹמר ֹלֶהיָך-א   שְׁ ֹוָתיו ֺחֹפָתיו ָכל ֶאת לִּ צְׁ י רֲאשֶ  ּומִּ ַצּוֶָך ָאֹנכִּ נְָׁך ַאָּתה מְׁ נְָׁך ּוֶבן ּובִּ ַמַען ַחיֶיָך יְֵׁמי כֹל בִּ ֺכן ּולְׁ  5".יֶָמיָך יֲַארִּ

 כֹו : "אמר במשלי, החכם מכל אדם, שלמה המלך י ַדרְׁ ין ֹלא יָסּור  –ֲחֹנְך ַלנַַער ַעל עִּ קִּ י יַזְׁ ַגם כִּ

ֶמנָה [( ג]ח "צ מןסי, אורח חיים" )ה ברורהמשנ"לפי יסוד זה פוסק בעל (. ו, ב"משלי כ" )מִּ

כך הוא  לעונוסף , כי הם מפריעים למתפללים, שאין להביא ילדים קטנים לבית הכנסת

ועוד גם כי יזקינו לא יסורו ממנהגם הרע : "ילד עצמומבחינת המעלה שיקול חינוכי חשוב 

וילמדהו  נ"אדרבה יביאנו אתו לבהכ –אבל כשהגיעו לחינוך ... אשר נתחנכו בילדותם

וקדיש ' אמן'ולא יניחנו לזוז ממקומו ויזרזהו לענות , אורחות חיים לישב באימה וביראה

 ...".וקדושה

  כך למשל מסביר בעל  .שוניםהילדים בבית הכנסת גם במנהגים ה לשמיוחד המקום ה התבטאלאורך הדורות

את הילדים הקטנים לבית כך בכדי למשוך , בליל שבת בבית הכנסתעל היין המנהג לקדש  תא" אור זרוע"

שיר "דווקא ילדים לפני גיל בר מצווה קוראים את  בקהילות אחרות6 .הכנסת ולחבב עליהם את התפילה

 .וכך משתפים את הילדים באופן פעיל בתפילה מיוחדת ומכובדת, בשבת" הכבוד
 

אוג בזה להמשכיות עם כדי לחנך אותם לתפילה ולד, מן הראוי לחשוב כיצד לשתף ולערב את הילדים בתפילה

ל הייתה לכרובים "לפי חז: בספרי החסידות מוסברת כך משמעותם של הכרובים אשר על ארון הברית7 .ישראל

הם השומרים בדרך הטובה  –כי דווקא הילדים הקטנים אשר מתחנכים על פי התורה  8 ,צורה של ילדים קטנים

  .ביותר על ארון הברית בקודש הקודשים

                                                                 
ל רצו "אך חז .ינוכית לילדים עצמם ממעמד הקהלכי הרי הפסוק הבא מסביר את התועלת הח, ל מוסברת היטב"בכך דרשת חז  5

לתת שכר " –' הילדים בעבודת ה בצירוףמבוגרים מבחינת התועלת החינוכית לילדים עצמם את החשיבות להדגיש מעבר ל
 ".למביאיהם

' דא משום רחיםאו שאין פי על אף נ"בביהכ מקדשים שאנו שלנו מנהג מקיימים יש(: "...כ מןסיסוף , בלק ח) "זרוע אור"ו רא  6
 כדי זה לפני זה שיריצו' פי. התנוקות בהן לזכות כדי נ"בבהכ מקדשים אמאי סעודה במקום אלא קידוש אין ד"ולמ' פ בירושלמי

  .ראו גם למעלה בסוף העיון על פרשת יתרו; ..."מפרשים שמעתי כך הקידוש ולשמוע לשתות
 .ראיםימים נוי עגנון לספרו "את ההקדמה הנפלאה של שו רא  7
ָיא: "ב"ע ה סוכהראו   8 ַרבְׁ  ". ארבי לינוקא קורין בבבל שכן, כְׁ


