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תובנות לחיים
פרשת ואתחנן

 המסר של שמע ישראל
 מידי בוקר וערב אנו אומרים 
 את תפילת 'שמע ישראל' ולאחריה 
 את 'והיה אם שמוע'. 
מהם המסרים השונים של שתי הפרשיות? 
 ואיך זה קשור לשאלת השאלות:
 מי אחראי על חינוך הילדים 
- בית הספר או ההורים ?
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א. הבורא או המצוות?
מקור 1  ספר דברים, פרק ו', פסוקים ד-ט

ַמע ִישְָׂרֵאל ה' ֱאלֵֹקינּו ה' ֶאָחד.  שְׁ

ָבִרים  ַהדְּ ְוָהיּו  ּוְבכל־ְמאֶֹדָך.  ָך  ּוְבכל־ַנְפשְׁ כל־ְלָבְבָך  בְּ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֵאת  ְוָאַהְבתָּ 
ָך  ְבתְּ שִׁ בְּ ם  בָּ ְרתָּ  ְוִדבַּ ְלָבֶניָך  ם  ְנתָּ נַּ ְושִׁ ַעל־ְלָבֶבָך.  ַהּיוֹם  ָך  ְמַצוְּ ָאנִֹכי  ר  ֲאשֶׁ ה  ָהֵאלֶּ
ם ְלאוֹת ַעל־ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת  ְרתָּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְקשַׁ ֶרְך ּוְבׁשְכבְּ ָך ַבדֶּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכתְּ בְּ

ָעֶריָך. יֶתָך ּוִבשְׁ ם ַעל־ְמֻזזוֹת בֵּ ין ֵעיֶניָך. ּוְכַתְבתָּ בֵּ

מקור 2  ספר דברים, פרק י"א, פסוקים י"ג-ט"ז, י"ט

ְלַאֲהָבה  ַהּיוֹם  ֶאְתֶכם  ה  ְמַצוֶּ ָאנִֹכי  ר  ֲאשֶׁ ֶאל־ִמְצוַתי  ְמעּו  שְׁ תִּ מַֹע  ִאם־שָׁ ְוָהָיה 
ִעּתוֹ  י ְמַטר־ַאְרְצֶכם בְּ ֶכם. ְוָנַתתִּ כל־ְלַבְבֶכם ּוְבכל־ַנְפשְׁ ֶאת־ה' ֱאלֵֹקיֶכם ּוְלעְבדוֹ בְּ
ָך  ִלְבֶהְמתֶּ שְָׂדָך  בְּ ֵעשֶׂב  י  ְוָנַתתִּ ְוִיְצָהֶרָך.  ָך  ְוִתירֹשְׁ ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפתָּ  ּוַמְלקוֹׁש  יוֶֹרה 
ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדתֶּ ם  ְוַסְרתֶּ ְלַבְבֶכם  ה  ִיְפתֶּ ן  פֶּ ָלֶכם  ְמרּו  ִהשָּׁ  . ְושָָׂבְעתָּ ְוָאַכְלתָּ 
ָך  ְבתְּ שִׁ בְּ ם  בָּ ר  ְלַדבֵּ ֵניֶכם  ֶאת־בְּ אָֹתם  ם  ְדתֶּ ְוִלמַּ ָלֶהם...  ֲחִויֶתם  תַּ ְוִהשְׁ ֲאֵחִרים 

ָך ּוְבקּוֶמָך. ֶרְך ּוְבׁשְכבְּ ָך ַבדֶּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכתְּ בְּ

מקור 3  משנה, מסכת ברכות, פרק ב', משנה ב'

ְכֵדי  א  ֶאלָּ מַֹע?  שָׁ ִאם  ִלְוָהָיה  ַמע  שְׁ ָקְדָמה  ה  ָלמָּ ָקְרָחה,  ן  בֶּ ַע  ְיהוֹשֻׁ י  ַרבִּ ָאַמר 
ל ָעָליו עֹל ִמְצוֹת. ְך ְיַקבֵּ ה, ְוַאַחר כָּ ִחלָּ ַמִים תְּ ל ָעָליו עֹל ַמְלכּות שָׁ ַקבֵּ יְּ שֶׁ

מקור 4  מכילתא דרבי ישמעאל כ', ג'

ֵזרוֹת!  גְּ ֲעֵליֶהם  זֹר  גְּ ֲעָבָדיו:  לוֹ  ָאְמרּו  ִלְמִדיָנה.  ְכַנס  נִּ ָוָדם שֶׁ ר  שָׂ בָּ ְלֶמֶלְך  ל  ָמשָׁ
לּו –  ִאם ַמְלכּוִתי לֹא ְיַקבְּ לּו ֶאת ַמְלכּוִתי – ֶאְגזֹר ֲעֵליֶהם; שֶׁ ַקבְּ יְּ שֶׁ ָאַמר ָלֶהם: כְּ

לּו! ֵזרוַֹתי לֹא ְיַקבְּ גְּ
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ב. הלימוד או המעשה?

<< הרבי 
מדוע סדר הדברים שונה?

והנה, השינוי שבין פרשה ראשונה לפרשה שניה הוא לא רק בכללות ענינם, אלא גם 
שהרי  המצוות,  לענין  קודם  התורה  ענין  נאמר  ראשונה  שבפרשה  שבהם,  בהפרטים 
תחילה נאמר ושננתם וגו' ודברת בם, ואחר כך נאמר וקשרתם גו', מצות תפילין, ששייכת 
לכל המצוות, כמאמר רז"ל1 הוקשה כל התורה כולה )דהיינו מצוות התורה( לתפילין. 
גו',2  ובפרשה שניה נאמר ענין המצוות קודם לענין התורה, שתחילה נאמר וקשרתם 

ואחר כך נאמר ולמדתם גו' לדבר בם.3 

מקור 5  ספר דברים, פרק ו', פסוקים ד-ט

ָך  כל־ְלָבְבָך ּוְבכל־ַנְפשְׁ ַמע ִישְָׂרֵאל ה' ֱאלֵֹקינּו ה' ֶאָחד. ְוָאַהְבתָּ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך בְּ שְׁ
ם  ְנתָּ נַּ ַהּיוֹם ַעל־ְלָבֶבָך. ְושִׁ ָך  ְמַצוְּ ָאנִֹכי  ר  ה ֲאשֶׁ ָהֵאלֶּ ָבִרים  ְוָהיּו ַהדְּ ּוְבכל־ְמאֶֹדָך. 
ם  ְרתָּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְקשַׁ ֶרְך ּוְבׁשְכבְּ ָך ַבדֶּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכתְּ ָך בְּ ְבתְּ שִׁ ם בְּ ְרתָּ בָּ ְלָבֶניָך ְוִדבַּ

ָעֶריָך. יֶתָך ּוִבשְׁ ם ַעל־ְמֻזזוֹת בֵּ ין ֵעיֶניָך. ּוְכַתְבתָּ ְלאוֹת ַעל־ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת בֵּ

מקור 6  ספר דברים, פרק י"א, פסוקים י"ג-ט"ז, י"ח-י"ט

ְלַאֲהָבה  ַהּיוֹם  ֶאְתֶכם  ה  ְמַצוֶּ ָאנִֹכי  ר  ֲאשֶׁ ֶאל־ִמְצוַתי  ְמעּו  שְׁ תִּ מַֹע  ִאם־שָׁ ְוָהָיה 
ִעּתוֹ  י ְמַטר־ַאְרְצֶכם בְּ ֶכם. ְוָנַתתִּ כל־ְלַבְבֶכם ּוְבכל־ַנְפשְׁ ֶאת־ה' ֱאלֵֹקיֶכם ּוְלעְבדוֹ בְּ
ָך  ִלְבֶהְמתֶּ שְָׂדָך  בְּ ֵעשֶׂב  י  ְוָנַתתִּ ְוִיְצָהֶרָך.  ָך  ְוִתירֹשְׁ ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפתָּ  ּוַמְלקוֹׁש  יוֶֹרה 
ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדתֶּ ם  ְוַסְרתֶּ ְלַבְבֶכם  ה  ִיְפתֶּ ן  פֶּ ָלֶכם  ְמרּו  ִהשָּׁ  . ְושָָׂבְעתָּ ְוָאַכְלתָּ 
ֶכם  ה ַעל־ְלַבְבֶכם ְוַעל־ַנְפשְׁ ָבַרי ֵאלֶּ ם ֶאת־דְּ ֲחִויֶתם ָלֶהם... ְושְַׂמתֶּ תַּ ֲאֵחִרים ְוִהשְׁ
ם אָֹתם ֶאת־ ְדתֶּ ין ֵעיֵניֶכם. ְוִלמַּ ם אָֹתם ְלאוֹת ַעל־ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטוָֹטפֹת בֵּ ְרתֶּ ּוְקשַׁ

ָך ּוְבקּוֶמָך. ֶרְך ּוְבׁשְכבְּ ָך ַבדֶּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכתְּ ָך בְּ ְבתְּ שִׁ ם בְּ ר בָּ ֵניֶכם ְלַדבֵּ בְּ

1( קידושין לה, א. וראה לקוטי שיחות חלק ט' ע' 79 הערה 3
2( עקב, יא, יח

3( שם, יט
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<< הרבי 
זהו דיון בתלמוד

ומבואר בזה בדרושי חסידות, שהחילוק בין שתי הפרשיות של קריאת שמע הוא על דרך 
שתי הדעות שבגמרא4 אם תלמוד גדול או מעשה גדול, והיינו, שהסדר בפרשה ראשונה 
שענין התורה קודם לענין המצוות הוא לפי הדעה שתלמוד גדול, והסדר בפרשה שניה 

שענין המצוות קודם לענין התורה הוא לפי הדעה שמעשה גדול. 

מקור 7 תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף מ' עמוד ב'

ֲאָלה  לוֹד, ִנשְׁ ָזה בְּ ית ַנתְּ ת בֵּ ֲעִליַּ ין בַּ י ַטְרפוֹן ּוְזֵקִנים ְמסּובִּ ּוְכָבר ָהָיה ַרבִּ
י ַטְרפוֹן  דוֹל? ַנֲעָנה ַרבִּ דוֹל אוֹ ַמֲעשֶׂה גָּ ְלמּוד גָּ ְפֵניֶהם: תַּ ֵאיָלה זוֹ בִּ שְׁ
דוֹל". ַנֲענּו  ְלמּוד גָּ י ֲעִקיָבא ְוָאַמר: "תַּ דוֹל". ַנֲעָנה ַרבִּ ְוָאַמר: "ַמֲעשֶׂה גָּ

ְלמּוד ֵמִביא ִליֵדי ַמֲעשֶׂה". ַהתַּ דוֹל שֶׁ ְלמּוד גָּ ם ְוָאְמרּו: "תַּ ּכּולָּ

4( קידושין מ, ב



7 6

ג. ללמוד וגם ללמד 
 

מקור 8 ספר דברים, פרק ו', פסוק ז'
ָך  ֶרְך, ּוְבׁשְכבְּ ָך ַבדֶּ ֵביֶתָך, ּוְבֶלְכתְּ ָך בְּ ְבתְּ שִׁ ם, בְּ ְרתָּ בָּ ם ְלָבֶניָך ְוִדבַּ ְנתָּ נַּ ְושִׁ

ּוְבקּוֶמָךּ. 

רש"י
ְוַאל  ר  ִעקָּ ֲעשֵׂם   – ם  בָּ א  ֶאלָּ ּבּוְרָך  דִּ ר  ִעקַּ ְיֵהא  א  לֹּ שֶׁ ם:  בָּ ְרתָּ  ְוִדבַּ

ֲעשֵׂם ָטֵפל. תַּ

מקור 9 ספר דברים, פרק י"א, פסוק י"ט
ֶרְך  ָך ַבדֶּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכתְּ ָך בְּ ְבתְּ שִׁ ם, בְּ ר בָּ ֵניֶכם ְלַדבֵּ ם אָֹתם ֶאת־בְּ ְדתֶּ ְוִלמַּ

ָך ּוְבקּוֶמָך.  ּוְבׁשְכבְּ

רש"י
ָלנּו  ה  ִצוָּ "ּתוָֹרה  ֵדהּו  ַלמְּ ר,  ְלַדבֵּ יוֵֹדַע  ן  ַהבֵּ שֶׁ ָעה  ִמשָּׁ ם:  בָּ ר  ְלַדבֵּ
ַמְתִחיל  ינוֹק  ַהתִּ שֶׁ כְּ ָאְמרּו  אן  ִמכָּ ּבּורוֹ;  דִּ ִלּמּוד  ֶזה  ֵהא  יְּ שֶׁ ה"  מֹשֶׁ
לֹא  ְוִאם  תוָֹרה,  דוֹ  ּוְמַלמְּ ֶדׁש  ַהקֹּ ְלׁשוֹן  בִּ ִעּמוֹ  ֵמִשׂיַח  ָאִביו  ר  ְלַדבֵּ
ֵניֶכם  ם אָֹתם ֶאת בְּ ְדתֶּ ֱאַמר ְוִלמַּ נֶּ ָעשָׂה ֵכן ֲהֵרי הּוא ְכִאּלּו קוְֹברוֹ, שֶׁ

ם וגו'. ר בָּ ְלַדבֵּ

<< הרבי 
מי צריך "לדבר" דברי תורה?

 – ויש להעיר על חידוש ושינוי בין פרשה ראשונה של קריאת שמע לפרשה שניה 
בנוגע ללימוד התורה: בשתי הפרשיות מדובר אודות לימוד התורה, אבל יש חילוק 
עיקרי ביניהם – שבפרשה ראשונה נאמר "ושננתם לבניך )ונוסף לזה( ודברת בם"5, 
"ושננתם  זה שנצטווה  )על  ציווי  גם  יש  "ושננתם לבניך",  היינו, שנוסף על הציווי 
לבניך"( שהוא בעצמו צריך לדבר בדברי תורה; ואילו בפרשה שניה נאמר "ולמדתם 

5( ואתחנן ו, ז
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ר בם" מתייחס ל"בניכם". ר בם", היינו, ש"לַדבֵּ אותם את בניכם לַדבֵּ

את  לומדים  ולא  מבחינים  לא  רש"י,  בפירוש  מעיינים  לא  שכאשר  רואים  וכאן 
הפירוש הנכון בכתוב – גם כאשר מדובר אודות פירוש המילות בקריאת שמע )שנוגע 
בכמה ענינים(: רוב העולם – לכל-הפחות מאלו שדברתי עמם – מפרשים ")ושננתם 
לבניך( ודברת בם" ו")ולמדתם אותם את בניכם( לדבר בם" באותו אופן; בה בשעה 
ש"ודברת בם" קאי על האב והרב,6 ואילו "לדבר בם" מתייחס לבן, כפירוש רש"י: 

"משעה שהבן יודע לדבר למדהו תורה כו'".7

גם האב וגם הבנים!

והחילוק בפועל: בפרשה ראשונה – הפעולה של "ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך 
בדרך ובשכבך ובקומך", היא בנוגע לעצמו, אבל בנוגע ל"בניך" – לא יודעים אם אכן 
פעל עליהם; ואילו בפרשה שניה – הנה לא זו בלבד שהוא מתנהג כן, אלא אם רק 
יקיים מה שכתוב "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם", אזי יהיה הדיבור "בשבתך 

בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך" גם אצל הבנים.

והרי זה חילוק מן הקצה אל הקצה: לפעול על עצמו – זהו ענין אחד; אבל לפעול 
על הבנים שהנהגתם תהיה באופן של "לדבר בם" – הרי זו עבודה מיוחדת לגמרי, 

ובשביל זה יש צורך בסייעתא דשמייא והצלחה מיוחדים.

לא לשדר ניגודיות

ובפרטיות יותר: הן אמת שמפני רוב הדאגות וכו' מוסרים את הדרכת וחינוך הילדים 
במדה הכי חשובה למוסדות חינוך, אבל אף על פי כן, בחינוך הילד נוטל חלק חשוב 
לא רק בית-הספר, אלא גם הבית; יש להבטיח שכאשר הילד חוזר הביתה, לא יראה 
שם סתירה חס ושלום לבית-הספר, אלא אדרבה – שיראה שם סיוע לזה, כך, שהענין 
של "לדבר בם" יהיה לא רק בבית-הספר עם ה"מלמד", אלא גם "בשבתך בביתך", 

בבואו לאביו ואמו, יוכל לדבר אודות "תורה צוה לנו משה". 

זמן איכות יהודי עם הילדים 

ידי פרשה שניה אפילו אצל מי שצריך לשלול אצלו הענין של  זה נפעל על  וענין 
"וסרתם ועבדתם גו'". 

ולאידך גיסא, יכול להיות מי שעבודתו "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך", וגם 
עושה כל התלוי בו לקיים "ושננתם לבניך", ואפילו "לבניך אלו התלמידים8, אבל, 

אם אכן יצליח לפעול עליהם "לדבר בם" – הרי זו עבודה בפני עצמה.

6( פירוש רש״י על הפסוק
7( ראה גם שיחת שבת פרשת עקב סעיף י״ג. וש״נ

8( ראה הערה קודמת
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וכידוע מאמר כבוד קדושת אדמו"ר )מהורש"ב( נשמתו עדן9 )אביו של כבוד קדושת 
מורי וחמי אדמו"ר(, שכשם שמצוה בכל יום להניח תפילין, כך מצוה על כל אחד 
תורה  ליהדות,  בנוגע  הבית  בני  עם  לדבר  מסוים  זמן  יום  בכל  לקבוע  מישראל 
ומצוותיה. ומזה מובן, שזהו ציווי ומצוה בפני עצמה, ויש צורך בסייעתא דשמייא 

מיוחדת.

דוגמה חיה 

לכל לראש צריכים האב והאם להראות "דוגמה חיה", כי, אם יאמרו לו דבר אחד 
והנהגתם תהיה באופן אחר, לא יפעל הדיבור על הילד; ילד לא מבין "קונצים"... אם 
האב "דורש נאה", והאם "דורשת נאה" – עליהם להיות גם "נאה מקיים"10, ואם חסר 

אצלם בקיום – אינו מקבל את ה"דרשה".

אך גם בהיותם "נאה דורש ונאה מקיים", צריכים האב והאם לדבר "דברים היוצאים 
מן הלב", כדי שיחדרו הדברים ויפעלו אצל הבן והבת, "לדבר בם", לא רק בבית-

הספר, אלא גם "בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך".

אין זמן להמתין 

וכאשר טוען שצריך עדיין להתייגע עם עצמו כיון שעדיין לא השלים עבודתו, וצריך 
עדיין להבטיח שלא יהיה מעמד ומצב של "וסרתם ועבדתם גו'", כיון שחסר אצלו 
הענין של "בכל מאדך" – אזי אומרים לו: אין זמן להמתין!... עליך אמנם לעסוק עם 
עצמך באופן של "יגעת",11 וכפי שהתורה קובעת מה נקרא "יגעת"... אבל, בבת אחת, 
עליך לעסוק )ובזה תלוי כל הקיום שלך( גם בענין של "ולמדתם אותם את בניכם", 

"משעה שהבן יודע לדבר למדהו תורה צוה לנו משה", לכל בני ובנות ישראל.

גאווה יהודית 

וכדי שכל זה יחדור אצל הילד – הנה לכל לראש עליו לראות "דוגמה חיה" מהוריו, 
ואחר כך צריך לשמוע מהם, מאביו ומאמו, באופן ש"כשהתינוק מתחיל לדבר" אזי 
מספרים לו לכל לראש ש"תורה צוה לנו משה", ולא רק באופן שאביו לוחש זאת 
בחשאי לתוך אזנו, אלא צריכים לדבר עמו כל כך עד שגם כאשר הילד הולך ברחוב, 
"בלכתך בדרך", לא יתבייש לספר שהוא בן לעם שיש לו "תורה" ש"צוה לנו משה".

 מאמר ד"ה והיה אם שמוע, כ"ף מנחם-אב, ה'תשכ"ח, הנחה בלתי מוגה,
 ומשיחת כ"ף מנחם-אב, ה'תשכ"ח, רשימת השומעים בלתי מוגה.
תורת מנחם כרך נ"ג, עמודים, 853 והלאה, ו-593 ואילך

9( ״היום יום״ כב טבת. וראה תו״מ רשימת היומן ס״ע שיג. וש״נ
10( חגיגה יד, ב. וש״נ

11(  מגילה ו, ריש עמוד ב


