
זיכרונו של נח – מפני רעתם של בני דורו
"נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו" (ו ט)

"'ְּבדֹרָֹתיו' – יש מרבותינו דורשים אותו לשבח... ויש שדורשים 
אותו לגנאי: לפי דורו היה צדיק, ואלו היה בדורו של אברהם לא 

היה נחשב לכלום" (רש"י). 

בסדר זיכרונות שבתפילת מוסף של ראש השנה אנו אומרים: 
ורחמים,  ישועה  בדבר  ותפקדהו  זכרת,  באהבה  נח  את  "וגם 
מעלליהם,  רוע  מפני  בשר  כל  לשחת  המבול  מי  את  בהביאך 
על כן זכרונו בא לפניך...". ויש להבין את פשר התוספת: "על 
נח  את  "וגם  ואמרנו:  פתחנו  כבר  הלוא  לפניך",  בא  זכרונו  כן 

באהבה זכרת"?

פירש רבי ברוך אפשטיין מפינסק:

מסדריה של תפילה זו סברו כשיטה השנייה שהובאה ברש"י, 
שתיבת "ְּבדֹרָֹתיו" נדרשת לגנאי, היינו שרק מפני רעתם של בני 
את  לפרש  הוסיפו  ולכן  להצלה,  הראוי  כצדיק  נח  נחשב  דורו 

סיבת הצלתו: "מפני רוע מעלליהם – על כן זכרונו בא לפניך".

'תורה תמימה'

תפילת הצדיק הופכת 'צרה' ל'צֹהר'
ַהֵּתָבה  ּוֶפַתח  ִמְלַמְעָלה  ְּתַכֶּלָּנה  ַאָּמה  ְוֶאל  ַלֵּתָבה  ַּתֲעֶׂשה  "צַֹהר 

ְּבִצָּדּה ָּתִׂשים ַּתְחִּתִּים ׁשְִנִּים ּוְׁשִלִׁשים ַּתֲעֶׂשָה" (ו טז)

רבי גרשון שטרן רבה של מארוש לודאש דרש מפסוק זה רמז 
יכולה  צדיקים  של  שתפילתם  א)  יד  (סוכה  הגמרא  לדברי  נפלא 

להפוך את מידת הדין למידת הרחמים.

כך אמר הקדוש ברוך הוא לנח הצדיק: "צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה" – 
ביכולתך להפוך את תיבת 'צרה' ל'צהר' מאיר, באמצעות: "ְוֶאל 
ַאָּמה (ראשי תיבות: "אלוקים – מידת הדין") ְּתַכֶּלָּנה ִמְלַמְעָלה" – על ידי 
תפילתך שתעלה למעלה, תכלה את מידת הדין שגרמה לצרה 
ותעורר תחתיה את מידת הרחמים. ובכוח תפילתך זו: "ּוֶפַתח 
ַהֵּתָבה ְּבִצָּדּה ָּתִׂשים" – האות צ' הפותחת את תיבת 'צרה' תישאר 
במקומה (שבצד התיבה), ואילו האותיות שאחריה: "ַּתְחִּתִּים ְׁשִנִּים 
והשלישית  שלישית,  תהיה  השנייה  יתהפך;  סדרן   – ּוְׁשִלִׁשים" 

תהיה שנייה, וכך תהפוך ה'צרה' ל'צהר'.
'ילקוט הגרשוני'

סוד התשובה – 'הלוך ושוב'
"ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹו ְוָחסֹור" (ח ה)

בספר  וכולן   ,"ָהלֹו" תיבת  בתורה  הוזכרה  פעמים  ארבע 
בראשית: 

א. "ָהלֹו ָוׁשֹוב" (ח ג); ב. "ָהלֹו ְוָחסֹור" (שם ה); ג. "ָהלֹו ְוָנסֹוַע" 
(יב ט); ד. "ָהלֹו ְוָגֵדל" (כו יג).

את הקשר בין פסוקים אלו ביאר רבי אליעזר פאפו בעל 'פלא 
יועץ' בדרך דרוש:

לבית  ְוָנסֹוַע"   ָהלֹו" בבחינת  הם  ימיו  כל  כי  ומפנים  המבין 
עולמו, זוכה שיקוים בו: "ָהלֹו ָוׁשֹוב" – בתשובה שלֵמה. אך מי 
שסבור כי מטרת חייו היא להיות "ָהלֹו ְוָגֵדל" בעולם הזה, יגלה 
בסוף ימיו כי התקיים בו תחת זאת: "ָהלֹו ְוָחסֹור", והוא עלול 

חלילה לשוב לבית עולמו חסר כול.
'אלף המגן'

שירת היונה – עדות לסיום המבול
"ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה ַוֵּיַדע נַֹח ִּכי 

ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ" (ח יא)

מהיכן הסיק נח ש"ַקּלּו ַהַּמִים", הלוא ייתכן שמצאה היונה את 
העלה צף על פני המים?

פירש רבי הלל ליכטנשטיין מקולומיא:

בפירושו לפסוק זה הביא רש"י את דברי הגמרא בסנהדרין (קח 
ב) שכשהביאה היונה את עלה הזית לפני נח אמרה בכך: "ריבונו 
יהיו  ואל  בידך,  ומסורים  כזית  מרורים  מזונותי  יהיו  עולם,  של 

מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם".

את  מייצגים  אלו  משפטים  כי  הובא  (פ"ד)  שירה  בפרק  והנה, 
שירתה של היונה. ומעתה נבין, כי כשהבחין נח שהיונה אומרת 
מעצם  וזאת  הסתיים.  שהמבול  מכך  הסיק  ה',  לפני  שירה 
ב)  י  (מגילה  בגמרא  שאמרו  כפי  שירה,  אמרה  שהיונה  העובדה 
שירה,  לומר  השרת  מלאכי  ביקשו  בים  המצרים  שכשטבעו 
ידי  "מעשי  ואמר:  זאת  לעשות  מהם  מנע  הוא  ברוך  והקדוש 

טובעין בים ואתם אומרים שירה?!".

'מקרא דרדקי'

השופך דם עצמו כדי להימנע מן החטא
"ְוַא ֶאת ִּדְמֶכם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדרֹׁש ִמַּיד ָּכל ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו" (ט ה) 

"את דמכם אדרוש – מהשופך דם עצמו" (רש"י).

מחלוקת  הובאה  לתורה,  התוספות  בעלי  של  בפירושם 
השמד,  בשעת  נפשו  את  ליטול  לאדם  מותר  האם  הראשונים 
מחשש שמא לא יעמוד בניסיון; יש שהתירו זאת, ויש שסברו 
ה איסור  על  עובר  לדעת  עצמו  המאבד   – זו  בשעה  אף  כי 

המבואר בפסוק שלפנינו.

והנה, בסדר הקינות לתשעה באב, מתארת קינת "אמרתי שעו 
מני" את הצרות שאפפו את ישראל במסע הצלב הראשון (בשנת 
את  ואף  עצמם  את  רבים  יהודים  הרגו  שבמסגרתן  תתנ"ו),  ד"א 
וכך  דתם,  על  לעבור  הצוררים  יכריחום  שמא  מחשש  ילדיהם 
ּכָכִרים  השלים  ילדים  ַלֶזַבח,  רחמיו  האב  "ָכַּבש  אנו:  מקוננים 

לֶטבח, הכין לבניו ַמטֵּבח".

אין  כי  שטרסבורג,  של  רבה  הורוויץ  דוד  אברהם  רבי  כתב  אך 
להסיק מקינה זו כדעת המתירים. שכן ייתכן שאדרבה, על זאת 
והרדיפות  הגזרות  שמאימת  העובדה  על  מקוננים:  אנו  בדיוק 

נהגו ישראל שלא כדין.

שו"ת 'קנין תורה' ח"א סי' קנא אות ז

באותו עניין: במדרש (ב"ר סה כב) מסופר על יקום איש צרורות, 
לדעת  עצמו  שאיבד  שלאחר  יועזר,  בן  יוסי  רבי  של  בן אחותו 
תוך שהוא מקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין כדי לכפר על 
התקבלה  תשובתו  כי  הגדול  דודו  עליו  הכריז  הרבים,  חטאיו 

והוא מזומן לחיי העולם הבא.

ואף כאן יש לתמוה: כיצד זכה לעולם הבא, הלוא בהמיתו עצמו 
עבר על האיסור המבואר בכתוב שלפנינו?

בשו"ת 'שבות יעקב' (ח"ב קיא) הוכיח מכך רבנו יעקב ריישר שאכן 
דין  בית  מיתות  מארבע  אחת  עליה  שחייבים  עבירה  שעבר  מי 
וקיים בעצמו את המיתה שהתחייב בה, לא עבר בכך על איסור זה.

אולם רבי שמואל יפה אשכנזי בעל 'יפה תואר' על המדרש (שם) 
במטרה  לדעת  עצמו  המאבד  אף  ולדעתו  זו,  קביעה  על  חלק 
צרורות  איש  יקום  ואכן  זה.  איסור  על  עובר  בתשובה  לשוב 
שגג ועשה זאת מחוסר ידיעה, ולפי ששב בתשובה מעומק לבו 
התקבלה תשובתו לרצון לפני ה' על אף שחטא בנטילת נפשו.

נאמן בבריתו וקיים במאמרו
ַהַּמּבּול  ִמֵּמי  עֹוד  ָּבָׂשר  ָּכל  ִיָּכֵרת  ְוא  ִאְּתֶכם  ְּבִריִתי  ֶאת  "ַוֲהִקמִֹתי 

ְוא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ" (ט יא)

שכרת  הברית  מלבד  כי  מבואר  שם)  רד"ק  ראה  ט,  (נד  ישעיה  בספר 
הקדוש ברוך הוא עם נח ובניו שלא ישוב לשחת את הארץ, הוסיף 
"ֲאֶׁשר  ט):  נד  (ישעיה  כדכתיב  לעולם.  מבול  עוד  יביא  שלא  ונשבע 
ִנְׁשַּבְעִּתי ֵמֲעבֹר ֵמי נַֹח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ". בגמרא בשבועות (לו א) מבואר 
בה  שנאמרה  בכך  שלפנינו,  בפסוק  היא  אף  נאמרה  זו  שבועה  כי 

פעמיים תיבת "ולא", שהכופל פעמיים לומר 'לא' – הרי זו שבועה.

בכך תתבאר לנו נוסח הברכה הנאמרת בעת ראיית הקשת: "זוכר 
הברית  "זוכר  לשון:  והנה,  במאמרו",  וקים  בבריתו  ונאמן  הברית 

ונאמן בבריתו" מובנת, אך מהו "וקים במאמרו"?

אלא שכאמור, מלבד הברית המפורשת בפסוק הייתה גם שבועה, 
אותה  מכנים  אנו  שבועה,  בלשון  בפירוש  נאמרה  שלא  כיוון  אך 

בברכתנו בלשון 'מאמר'.

'מגלת ספר' [לר"מ דויטש] על התורה

על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא
"ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ" (ט יג)

במסכת כתובות (עז ב) מבואר כי רבי יהושע בן לוי זכה להיכנס 
במבול,  יתחייבו  שלא  דורו  בני  על  שהגן  משום  עדן  לגן  חי 

ומאותה סיבה אף לא נראתה הקשת בימיו.

את  ה'הפלאה'  בעל  הורוויץ  הלוי  פנחס  רבי  דרש  זה  פי  על 
ְלֵעת   ֵאֶלי ָחִסיד  ָּכל  ִיְתַּפֵּלל  זֹאת  "ַעל  ו):  (לב  בתהלים  הכתוב 
החסיד  יינצל  לא  ַיִּגיעּו" –  א  ֵאָליו  ַרִּבים  ַמיִם  ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא 
מ: "ְלֵעת ְמצֹא" – "זו מיתה" (ברכות ח א) אלא אם כן התפלל והגן 

על דורו מן המבול – "ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו א ַיִּגיעּו".

'פנים יפות'

פרשת נח

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
דורו בני ל

פני ם

ברכה על כל מאכל
"ְוַאָּתה ַקח ְל ִמָּכל ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְוָאַסְפָּת ֵאֶלי" (ו כא).

ראשי התיבות של המילים:  "ִמָּכל ַמֲאָכל ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל" הם 
בגימטרייה צ"א כגימטרייה של 'אמן'. מכאן רמז לחובת 

האדם לענות אמן אחר ברכות הנהנין.
'כרם ד"ל' פרשת נח

היה  אם  אדם  כל  ישאל  לבוא  שלעתיד  אמת,  חכמי  כתבו 
הדברים  מכסת  את  יום  בכל  קיים  אם  דהיינו  "צדיק", 

שבקדושה הרמוזים באותיות צדי"ק:
האדם  שאין  ברכות,  וק'  קדישים  י'  קדושות,  ד'  אמנים,  צ' 

'דרך משה' ליום אחד עשרנקרא צדיק אלא אם כן הקפיד על כך.

אמן  עניית  של  הזאת  המדה  "בשביל 
(ישעיה  שנאמר  צדיקים,  ישראל  נקראו 
ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  'ִּפְתחּו  ב):  כב 

'כד הקמח' ערך אמונהׁשֵֹמר ֱאֻמִנים'".

"נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו""ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבֹדֹרָתיו" (ו ט) (ו ט)

"ְוַצִּדיק – ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה" (חבקוק ב ד)
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מוסטפה אבו כביר. כך נקרא הבריון הישמעאלי 
בהזכרת  היה  שדי  השכל,  ורפה  הגוף  גדל 
כל  על  וחלחלה  פחד  להשרות  כדי  בלבד  שמו 
השוד  את  שבחר  זה  מעללים  רע  איש  שומעיו. 
והרצח כדרך חיים, מעולם לא נראה בציבור, ועל 

מעשיו נודעו הכול מפי השמועה.
החל  כבר  מאוד  צעיר  בגיל  כי  אמרו  השמועות 
מהרה  ועד  המפוקפק,  במקצועו  מוסטפה 
שחברו  ופוחזים  ריקים  אנשים  סביבו  התלקטו 
לחבורה  יחדיו  והפכו  והביזה  השוד  למעשי  לו 
מקום  את  הכול.  על  אימתה  את  שהטילה 
במערה  או  צר  בנקיק  תמיד  ששכן  מגוריהם 
לפעם  מפעם  להחליף  הללו  הקפידו  עלומה, 
משחשו כי עומדים לעלות על עקבותיהם. בשל 
כך לא היה אזור מוגדר שבו מיקדו את פעולתם, 

והבהלה מפניהם אפפה את פני כל הארץ.
קרבנותיהם היו בדרך כלל אנשים בודדים שעשו 
את דרכם בדרכים שוממות, אולם לא פעם העזו 
דרכים.  עוברי  של  שיירות  אף  והתקיפו  פניהם 
כרוח סערה הייתה החבורה פורצת מבין ההרים 
חמושה מכף רגל עד ראש, ועוד לפני שהספיק 
הקרבן לזעוק, היה מוטל על האדמה כאבן שאין 

לה הופכין מרוקן מכל ממונו.
כדי  ידה  שלאל  כל  עשתה  התורכית  המשטרה 
להניח יד על השודד האכזר ובני חבורתו, אולם 
חכם  גם  הנראה  וכפי  מהיר,  היה  זה  מוסטפה 
לאחר  שהצליחו  התורכיים  לשוטרים  מהם. 
רק  נותר  מחבואו,  מקום  את  לאתר  רב  מאמץ 
כי  שהעידו  המאכלים  בשיירי  באכזבה  להביט 
זה מכבר שכנו במקום זה הפושעים המבוקשים.
למפקדי  ונשנה  החוזר  הכישלון  היה  קשה  כה 
עצום  סכום  שהקציבו  עד  התורכית,  המשטרה 
של לירות תורכיות כפרס למי שיביא להם מידע 
הצער  שלמרבה  אלא  הבריון.  לתפיסת  שיוביל 
גם פעולה זו לא הועילה, ומיקומו של מוסטפה 

נותר חידה עלומה כמקודם.
*

היה זה בבוקר קיצי שטוף שמש. חבורת אנשים 
הרחבה  אל  יפו  לשער  מבעד  יצאה  צורה  בעלי 
לנוסעים  כרכרות  בעלי  המתינו  שבה  הסמוכה 
סבר  בעל  יהודי  צעד  השיירה  בראש  מזדמנים. 
כל  קודש  בחרדת  צעדו  ואחריו  מלאכיות,  פנים 

בני החבורה.
בידרמן  שלמה  צבי  דוד  רבי  הרה"ק  זה  היה 
לפקוד  תלמידיו  חבר  עם  שיצא  זצ"ל,  מלעלוב 
את קברי הצדיקים שבגליל כמנהגו מפעם לפעם. 
בצאתם מן השער פנו הם לעבר כרכרה שנראתה 
קצר  ודברים  דין  ולאחר  המפרך,  למסע  כשירה 

עם העגלון עלו עליה ופתחו בנסיעה.
הרי  אליהם  נגלו  בטרם  חלפו  ארוכות  שעות 
הגליל במלוא יפעת תפארתם, ורק לקראת ערב 
עצרה הכרכרה לצד חורשת עצים מלבלבת כדי 

שיתפללו הנוסעים מנחה.
ברצונו לייחד את כוונתו, הרחיק הרבי מעט אל 
כשמראהו  בתפילה  שקע  ומיד  החורשה  תוך 
נשמע  לפתע  הדין.  בעלמא  נמצא  אינו  כי  מעיד 
מן  הגיחה  אחת  בבת  העצים.  מבין  רחש  קול 
היער חבורת ישמעאלים חמושים ובראשם ענק 
שניות  תוך  בידו.  שלופה  כשחרבו  אימה  מטיל 
ספורות החלו החסידים להימלט על נפשם מפני 
הרעה. מתי מעט בלבד נותרו להגן בחירוף נפש 

על הרבי, דבר שנראה היה כחסר סיכוי.
הרבי ששקוע היה בשרעפי קודש, לא הרגיש כלל 
כאילו  בתפילתו  המשיך  הוא  שסביבו.  בהמולה 
ופגיונו  הרבי  אל  התקרב  הבריון  אירע.  לא  דבר 
שלוף בידו, והחסידים עצרו את נשימתם... אלא, 
נסתר  כוח  מקומו.  על  הרוצח  קפא  שלפתע 
ותחת  זממו,  את  להפיק  ממנו  ומנע  אותו  בלם 
השקוע  ברבי  קרועות  בעיניים  הוא  התבונן  זאת 

בדבקותו באלוקיו.
עד  המפעים,  המחזה  נמשך  מספר  דקות  משך 
פסיעות  שלוש  ופסע  תפילתו  את  הרבי  שסיים 
לאחוריו. או אז ניגש אליו מוסטפה ביראת כבוד 

ואמר:
המרה:  האמת  את  לך  אגלה  היהודים,  "חכם 
אירע  לא  מעולם  המוות.  ובין  בינך  היה  כפשע 
גרם  מה  יודע  ואינני  מכוונתי,  בי  שחזרתי  לי 

הוא  אני  כי  לך  דע  זאת...  לעשות  עכשיו  לי 
יושבי  כל  על  אימתו  המטיל  השודד  מוסטפה, 
מזמן  נלאתה  התורכית  המשטרה  הארץ. 
נאלץ  אני  כי  מנוחה,  אין  לי  אולם  מלתופסני, 
להחליף מקומות מסתור בתכיפות גבוהה. מוכן 
אני לשלחך לחופשי, אולם מבקש אני בתמורה 
רודפיי  יצליחו  לא  לעולם  כי  שתברכני  לכך 

לתופסני".

מוסטפה  של  בפניו  הנוקב  מבטו  את  נעץ  הרבי 
ולאחר רגע קל אמר:

"מוכן אני לברכך, אך יש לי לכך תנאי: דורש אני 
לא  לעולם  אבל  שלעולם,  נאמנה,  תבטיחני  כי 
תפגע בממונו או בנפשו של בן לעם היהודי. כל 
אולם  תיתפס,  לא  התחייבותך,  את  תשמור  עוד 
את  אקיים  לא  אני  שגם  הרי  עליה,  תעבור  אם 

הבטחתי".

את  ואישר  מוסטפה  של  קולו  הרעים  אתר  על 
הסכמו עם הרב. מיד לאחר מכן פנה לדרכו, תוך 
שהרבי שב ומזכיר לו את התנאי שהציב לקיום 

הברכה.

במעשיו  מוסטפה  המשיך  מכן  שלאחר  בשנים 
חסרי  במאמצים  ממשיכות  הרשויות  בעוד 
הנוכרים  בקרב  שבעוד  אלא  ללוכדו.  תוחלת 
המשיך מוסטפה במעשיו האפלים, יהודי הארץ 
כמו קיבלו ממנו תעודת חסינות ואיש מביניהם 

לא ניזוק. 

לעמוד  מוסטפה  הצליח  ארוכה  תקופה  משך 
את  בו  שעשה  יום  לאותו  עד  בהתחייבותו, 
לו  בחר  יום  באותו  בחייו.  לו  שעלתה  הטעות 
מוסטפה כקרבן הלך שחזותו לא העידה כלל על 
יהדותו. לבוש היה ההלך בבגדים קצרים, ראשו 
צעד  האיש  למשעי.  מגולחות  ופניו  גלוי  היה 
חורשות  בעיניים  הבחין  ולא  העצים,  בין  בנחת 
הרעה שצפו בו, ומשהבחין היה זה מאוחר מדי.

אורח.  עוברי  בידי  גופתו  התגלתה  ערב  לפנות 
מסתבר שהאיש היה יהודי שנשא בתפקיד בכיר 
עת.  באותה  שקמו  החלוצים  מארגוני  באחד 
גילתה  למקום  שהוזעקה  התורכית  המשטרה 
מיד את 'טביעות אצבעותיו' של מוסטפה בזירה. 
המרץ,  במלוא  אחריו  לחפש  מיד  פנו  השוטרים 
אלא שבניגוד לפעמים קודמות שבהן העלו חרס 
המערה  את  במהירות  הללו  גילו  הפעם  בידם, 

שהסתתר בה הרוצח כשהוא ישן מעמל יומו.

והוסע  וברגליו  בידיו  מוסטפה  נכבל  מהרה  עד 
המשטרה  מפקדת  אל  כבד  משמר  תחת 
השמועה  עוררה  ספורות  שעות  תוך  התורכית. 
של  גלים  הבכיר  המבוקש  של  תפיסתו  על 

שמחה בשורות הצבא התורכי.

רבה.  במהירות  נערך  מוסטפה  של  משפטו 
לא  השנים  במהלך  שנאספו  הרבות  העדויות 

הותירו לו סיכוי, ודינו נחרץ למוות בתלייה.

ברחבה  רב  קהל  נאסף  הדין  גזר  ביצוע  לקראת 
התלייה  חבל  הכן,  עמד  התליין  הגרדום.  שלפני 
אחוז בידו והוא עומד לכורכו על ראש הנאשם. 
כנהוג  מילים.  כמה  לומר  מוסטפה  ביקש  אז  או 

מילאו השוטרים את משאלתו.

מוסטפה נתן מבט מצמית בקהל הגדול שנאסף 
ולפתע  ובוז,  כעס  משדרות  כשעיניו  מסביב 

בקעה זעקה מגרונו:

הביאו  גבורתכם  או  כוחכם  לא  כי  לכם  "דעו 
לתפיסתי. אני הוא האשם היחיד בה!

לאידי,  עתה  השמחים  השוטרים  אתם  הלוא 
נלאיתם במשך שנים רבות מלתופסני. גם עתה 
היה  לא  במשימתכם,  סוף  סוף  כשהצלחתם 
משום  אם  כי  גבורתכם,  או  חכמתכם  בזכות  זה 
שבו  ברגע  היהודי.  לרב  הבטחתי  את  שהפרתי 
הצלחתם  עליי,  מלהגן  הרב  של  ברכתו  חדלה 
כאחד  ידכם  על  ונתפסתי  ידכם,  את  עליי  לשים 

הנחשלים..."

על  התלייה  חבל  נכרך  דבריו  את  שסיים  ברגע 
במותו  במקום.  מת  האכזר  ומוסטפה  צווארו, 
ברכתם  כוח  על  וכביר  נחרץ  מסר  אחריו  הותיר 

של צדיקים.

גיליון 'אוהל מועד' שופטים ע''ז, מפי האדמו"ר 
מסטערטין שליט"א

וששים  מאות  שלש  למשה:  לו  נאמרו  מצות  עשרה  ושלש  מאות  שש  שמלאי:  רבי  "דרש 
וחמש לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם... בא 

חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר: 'ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה'" (מכות כג ב; כד א).

בביאור דברי רבי שמלאי כתב הריטב"א (שם): "מצות האמונה התייחדה בכך שהמקיים 
אותה – מקיים את כל התורה. ומהותה היא האמונה בהשם יתברך כראוי בקבלת אלוקותו 

וייחודו ועול מלכותו, כדרך שנצטוינו בפרשת קריאת שמע שכוללת כל התורה".

את  לבטל  הנביא  בא  לא  בוודאי  לג):   פרק  תניא   – אמרים  (ליקוטי  התניא  בעל  וביאר  הוסיף 
חיובן של המצוות האחרות, אלא כוונתו שבקיום מצוות האמונה יבוא האדם לקיים את 
כל תרי"ג המצוות. כי מי שמצליח לפתח בליבו אמונה עמוקה בה' יתברך, תוך שהוא חווה 
שמחה עמוקה על שמצא באמונה זו את תכלית קיומו, יתגבר על כל המכשולים בדרכו 

לקיום מלא של כל שאר המצוות. 

חשיבותה של מצוות קריאת שמע
לאור דברים אלו יובן מפני מה החשיבו כל כך חכמינו זיכרונם לברכה את מצוות קריאת 
ביסוד  זו  מצווה  עמדה  הדורות  כל  לאורך  ואכן,  אמונה.  היא  מהותה  כל  שכאמור  שמע, 
אמונתו של כל יהודי באשר הוא; בעתות שמד כבימים כתיקונם, תמיד שגור פסוק מופלא 

זה על שפתיו: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".

הרה"ק מרוז'ין היה אומר כי חבקוק – אחרון הנביאים כיוון בנבואתו זו במיוחד לדורות 
בה  להיאחז  אחרת  משענת  ליהודי  יוותר  לא  שבהם  המשיח,  ביאת  שקודם  האחרונים 
מלבד האמונה. בימים אלו רק מי שיתחזק במצוות האמונה יהיה ראוי לשאת בתואר צדיק 

('אורות ישראל' ליקוטים ערך צדיק).

זוכים  שאנו  שמע,  קריאת  למצוות  חשיבות  ביתר  להתייחס  עלינו  שומה  בוודאי  משכך 
כתב  וכבר  מלומדה.  אנשים  כמצוות  לקיימה  לא  וחלילה  יום,  בכל  פעמיים  לקיים 
המהרש"א (ח"א, מנחות צט ב) שאפילו עם הארץ – אם יבין את ערכה של מצווה זו בוודאי 
למעלתה  דעתנו  לתת  עלינו  בוודאי  אנו,  וכמה  כמה  אחת  ועל  יותר,  בה  לדקדק  יחוש 

הגדולה.

וכבר משלו על כך חכמים במדרש (תנחומא אמור י): "משל למלך ששלח פרוזדוגמא (איגרת) 
שלו למדינה. מה עשו בני המדינה? נטלו אותה ופרעו את ראשיהם וקראו אותה באימה, 
היא  שמע  קריאת  'בני,  לישראל:  הוא  ברוך  הקדוש  להם  אמר  כך  ובזיע.  ברתת  ביראה, 
פרוזדוגמא שלי, לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי לכם שתהיו קוראין אותה לא עומדין על 
רגליכם ולא פורעין את ראשיכם, אלא 'בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך...'".

במאמרים שלפנינו ננסה למצות לפי קוצר היריעה את עיקרי עניינה. ולו יהי ביריעה זו 
כדי לעורר בליבנו גאווה בקיומה של המצווה הנשגבה – דיינו.

מטרת מצוות קריאת שמע
בפתח הדברים נביא את דבריו של בעל 'ספר החינוך' (מצווה תכ) המבאר את שורש המצווה 

וטעמה:

"שרצה השם לזכות עמו שיקבלו עליהם מלכותו ויחודו בכל יום ולילה כל הימים שהם 
חיים. כי בהיות האדם בעל חומר נפתה אחר הבלי העולם ונמשך לתאוותיו צריך על כל 
וצונו  לזכותנו,  מחסדו  היה  כן  על  החטא.  מן  לשמרו  שמים  במלכות  תמידי  זכרון  פנים 
לזכרו שני העתים האלה בקבע ובכוונה גמורה: אחת ביום להועיל לכל מעשינו שביום, 
כי בהיות האדם זוכר בבקר אחדות השם ומלכותו וכי השגחתו ויכלתו על הכל, ויתן אל 
לבו כי עיניו פקוחות על כל דרכיו וכל צעדיו יספור לא יתעלם ממנו דבר מכל דבריו, ולא 
יוכל ממנו להחביא אחת מכל מחשבותיו, הלא יהיה לו למשמר מחשבתו זאת והודאת 
פיו בדבר הזה כל היום ההוא, ויהיה לו הודאת הלילה בזה גם כן למשמר כל הלילה. ומפני 
שיסוד המצוה מה שזכרנו, חייבונו זכרונם לברכה בה בכוונת הלב, ואמרו שאם לא כיוון 

לבו בה לא יצא ידי חובתו. שאין אדם נזכר בשום דבר אלא אם כן ישים כוונתו בו..." 

שקולה כמצוות תלמוד תורה
אמרה נפלאה שיש בה כדי לבטא את ערכה של מצווה זו אמרו חכמים במסכת ברכות 
(י ב): "גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה". וכך הביא בספר 'מנורת 

המאור' (נ"ג כ"ג ח"א פ"ו) בשם המדרש:

לישראל:  הוא  ברוך  הקדוש  שאמר  לפי  וערבית?  שחרית  שמע  קריאת  התקינו  "למה 
'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה', וחזר ואמר: 'ששת ימים תעשה 
שחרית  שמע  קריאת  להם  תקן  לפיכך  הללו?  מקראות  שני  יתקיימו  היאך  מלאכה'. 

וערבית, וכל הקורא אותה כאלו קרא כל התורה.

משל למלך שנתן לבנו שדות רבות והיה יגע בעבודתם. כיון שראה המלך שהיה מתייגע 
בהן, תיקן לו כרם אחד והביא כל מעדני עולם ושתל בו. כך הקדוש ברוך הוא נתן לישראל 
תורה נביאים וכתובים, ואמר כל מי שמתייגע בהן אין קץ למתן שכרו, וכל מי שאינו יכול 

להתייגע בהן, דיו קריאת שמע שחרית וערבית.

וכשישראל קורין קריאת שמע מלאכי השרת יורדין לשמוע מהן, שנאמר: 'היושבת בגנים 
חברים מקשיבים לקולך השמיעני'; 'היושבת בגנים' – אלו ישראל שיושבין בבתי כנסיות 

ובבתי מדרשות, 'חברים מקשיבים לקולך' – אלו מלאכי השרת".

בהתאם לכך הביא בספר 'יפה ללב' (ח"א בהשמטות) בשם הספר המופלא 'שומר אמונים' 
על התורה לרבי משה מלאנצבורג, כי המילים 'שמע ישראל' [עם הכולל] הינן בגימטרייה 
'תורה צוה לנו משה'. מכאן שהקורא קריאת שמע בעונתה כאילו למד את כל התורה. כמו 
כן הפסוק 'שמע ישראל' [עם הכולל] בגימטרייה תרי"ג, מכאן רמז שכל הקורא קריאת 

שמע, כאילו קיים תרי"ג המצוות.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
 קריאת שמע (א) – הקדמה 

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

ברכה על תנאי


