
עול מלכות שמים 
חיבה יתירה רחשו חכמינו למצות קריאת שמע בכלל, ולחיוב קריאתה בזמנה 
בפרט, כפי שכתב ה'רמב"ם' (בהקדמה לפירוש סדר זרעים) כי לא לחינם בחר רבנו 
הקדוש לפתוח את מסכת ברכות בהלכה 'מאימתי קורין את שמע', אלא משום 

שמצווה זו היא חביבה ביותר כיון שנוהגת בכל יום ויום.
ובאותה משנה תמה הרה"ק בעל ה'אבני נזר' מסוכטשוב, מדוע תולה התנא את 
זמן קריאת שמע דווקא בזמן היטהרות הכהנים מטומאתם ואינו כותב בפשטות 
התורה  שהצריכה  שמה  שכיון  אביו,  בשם  ליישב  וכתב  הכוכבים'.  צאת  'משעת 
אמורה  הייתה  שהטומאה  אף  קדשים,  לאכול  הכהן  שיוכל  בכדי  שמש'  'הערב 
לעבור ממנו מיד אחר שנטהר על ידי הטבילה, הוא משום שאם התחיל האדם 
את יומו בטומאה נשארת בו רוח הטומאה עד סוף היום, ורושם זה יכול לפקוע 

ממנו רק בתחילתו של יום חדש.
לפי זה נוכל להבין את הקשר בין מצות קריאת שמע בזמנה לדין 'הערב שמש', 
שכמו לגבי טהרת הכהנים, הנהגת האדם במשך היום נקבעת על פי פתיחתו, אם 
פותח את יומו בקבלת עול מלכות שמים, אזי נותר עליו רושם זה עד הערב [ואז 
הוא צריך לשוב ולקרוא קריאת שמע כדי לקבל עליו עול מלכות שמים מחדש] 

(הקדמה ל'אגלי טל').

בהיות  כי  תכ)  (מצוה  החינוך  ספר  בעל  כותב  כן  וכמו 
הבלי  אחר  בנקל  הוא  מתפתה  חומר,  בעל  האדם 
זיכרון  הוא  צריך  כן  על  לתאוותיו,  ונמשך  העולם 
תמידי במלכות שמים כדי לשמרו מן החטא. ובהיות 
האדם זוכר בבוקר אחדות ה' ומלכותו על ידי קריאת 
שמע ישראל, ישיב את הדבר אל ליבו, וכך יישמר מן 
החטא במשך כל היום, וכאשר ישוב ויקרא את שמע 

בלילה, יהיה לו הדבר למשמרת למשך כל הלילה.

פגישת יעקב ויוסף
בקריאת  הזהירות  חובת  על  ללמוד  נוכל  בפרשתנו 
המרגשת  פגישתו  את  המתאר  בפסוק  בזמנה,  שמע 
שנה  ושתים  עשרים  אחר  הגדול,  אביו  עם  יוסף  של 
יוסף  "ויאסור  כט):  מו  (בראשית  זה  את  זה  ראו  שלא 
אליו   וירא  גושנה,  אביו  ישראל  לקראת  ויעל  מרכבתו 
ויפול על צואריו ויבך על צואריו עוד". ומפרש רש"י: 
"אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו, ואמרו 

רבותינו שהיה קורא את שמע".
שמע,  קריאת  זמן  שהגיע  משעה  כי  למדים,  נמצאנו 
אהבתו  את  הניח  הוא  לרגע,  אף  יעקב  המתין  לא 
היוקדת לבנו אהובו בצד, ושם את כל מגמתו לקיום 

מצות קריאת שמע של שחרית.
רבותינו בעלי התוספות אף הוסיפו לכך רמז מלשון 

'לקריאת'.  אלא  'לקראת'  תקרי  אל   - 'לקראת'  הכתוב 
[ומכל מקום הביאו שיוסף לא קרא קריאת שמע, כיון שהיה עסוק במצות כיבוד 

אב, ו'העוסק במצוה פטור מן המצוה'] (תוספות השלם שם).

להקדים ככל הניתן
ככל  להקדימה  מיוחד  עניין  ישנו  בשלימות,  שמע  קריאת  מצות  לקיים  בכדי 
שניתן, כפי שמציין רש"י על הפסוק "הן עם כלביא יקום" (במדבר כג כד): "כשהן 
עומדים משנתם שחרית הם מתגברים ...לחטוף את המצוות ...לקרוא את שמע".

המובחר  מן  "ומצוה  לשונו:  וזה  א-ב)  נח  (או"ח  ערוך  בשולחן  נפסקה  זו  הלכה 
שיסיים  כדי  החמה,  הנץ  קודם  מעט  לקרותה  מכוונים  שהיו  כותיקין  לקרותה 
ומי  החמה.  בהנץ  מיד  התפלה  ויסמוך  החמה  הנץ  עם  וברכותיה  שמע  קריאת 
הנץ  קודם  אותה  קרא  לא  ואם  מאד.  מרובה  שכרו  כן  לעשות  לכוין  שיוכל 

החמה יש לו להקדים לקרותה במהרה כל מה שיוכל. 
יתירה מזאת מצינו בדברי חז"ל, שהחמירו עד מאוד במי שאינו נזהר 
לקרוא קריאת שמע בזמנה, ואמרו (קהלת רבה א טו): "הגיע זמן קריאת 

שמע ולא קראה בעונתה, עליו הכתוב אומר (קהלת א טו): "ְמֻעוָּת לֹא יּוַכל ִלְתקֹן".

ריח של קריאת שמע
מעשה נורא הובא בזוהר הקדוש (במדבר קפו א) על התנאים הקדושים רבי יצחק 
להתארח  מקום  מצאו  שם  סכנין,  לכפר  שהגיעו  עד  בדרכם  שהלכו  יהודה  ורבי 
בביתה של אשה אחת, ולה בן קטן שלמד משך כל היום אצל רבו. בהגיע הערב 
הזכות  על  לו  וסיפרה  בשמחה  אמו  אותו  קידמה  ואז  תלמודו,  מבית  הילד  שב 
ורבי  יצחק  כרבי  דגולים  אורחים  בביתם  לארח  היום,  בחלקם  שנפלה  הגדולה 

יהודה, ואף המליצה לו לגשת אליהם ולבקש את ברכת קודשם.
ניגש הילד לחדרם של האורחים החשובים, אולם משאך הביט בפניהם חזר מיד 
לאחוריו ואמר לאמו: איני יכול לגשת אליהם שכן לימדוני רבותיי שמי שלא קרא 
קראו  שלא  בהם  אני  ויודע  היום,  אותו  כל  בנידוי  הוא  הרי  בזמנה  שמע  קריאת 

היום ק"ש בזמנה.
התפעלו החכמים עד מאוד מהילד הטהור, והודו שאכן לא זכו לקרוא היום ק"ש 
לחופתם  וכלה  חתן  הכנסת  במצות  עסוקים  והיו  שהיות  הסבירו  אולם  בזמנה, 
ולא היה מי שיעסוק בצרכיהם במקומם, לא היה להם פנאי לקרוא קריאת שמע 

בזמנה, שהרי 'העוסק במצוה פטור מן המצוה'.
שלא  ידעת  מניין  הילד:  את  הצדיקים  שאלו  כאשר 
זאת  שהריח  הילד  להם  ענה  בזמנה?  ק"ש  קראנו 
מקוצק  מנדל  מנחם  רבי  זאת  וביאר  ממלבושיהם. 
ְולֹא  ה'  ִיְרַאת  בְּ "ַוֲהִריחוֹ  הכתוב  לשון  פי  על  זצ"ל, 
לצדיקים  כי  ג),  יא  (ישעיהו  ּפֹוט"  ִישְׁ ֵעיָניו  ְלַמְרֵאה 
המסוגל  מיוחד  ריח  חוש  ישנו  ולילדים  תמימים 

להרגיש בקדושה ('אמרות חכמה' ואתחנן).

לא לאחר מזמן קריאת שמע
השעה  סוף  עד  מוגבל  שמע  לקריאת  הראוי  הזמן 
נח  (או"ח  ערוך'  ב'שולחן  כמובא  היום,  של  השלישית 
עד  הפליגו  והאחרונים  הראשונים  שגדולי  ומצינו  ז) 
מזמנה  שמע  קריאת  איחור  של  העוון  בחומר  מאוד 

הקבוע:
החיד"א: "רעדה  בשם  כותב  שינה)  (ערך  יועץ'  ה'פלא 
אחזתני איך הותרה הרצועה לאחר זמן קריאת שמע, 
(ח"א  ו'המהרש"א'  בנידוי".  שהוא  חז"ל  אמרו  שהרי 
חרבה  "לא  שם  הגמרא  דברי  על  כתב  ב)  קיט  שבת 
ירושלים אלא משום שביטלו בה קריאת שמע שחרית 
שבתות  במוצאי  המשתכרים  דרך  כן  "כי  וערבית": 
קריאת  שמבטלים  מלכתא,  לוויית  סעודת  לכבוד 
זמן  עוברים  בשחרית  גם  ולמחר  ערבית,  של  שמע 

י". וָּ קריאת שמע ואומרים הוֹי כי עדיין רֹאשי דַּ
הרה"ק רבי שמעון סופר מערלוי העיד על מרן ה'דברי חיים' מצאנז שהדפיס 
בחייו 'קול קורא' ובו פירט את חומר עוון איחור קריאת שמע, ואף ציוה לתלותו 

בכל בתי הכנסת ובתי המדרש בתפוצות ישראל.
שראה  אחר  זה,  נשגב  לעניין  המזרזים  מגדולי  היה  עצמו  סופר  שמעון  רבי  אף 
שהמאחר  להלכה  דעתו  הכרעת  את  ופרסם  בכך,  מזלזלים  דורו  אנשי  כמה  עד 
תשובה  לעשות  ועליו  מדאורייתא,  עשה  מצות  כמבטל  הוא  הרי  שמע  קריאת 
על כך, ואילו היה בית המקדש קיים היה מחויב להביא על כך קרבן עולה כדין 
העובר על מצות עשה, ומי שמזיד לעבור על כך יום אחר יום, הרי הוא כמומר 

לאותו דבר.
בפני מקורביו היה שוטח רבי שמעון במרירות את שאלתו הנוקבת כליות ולב: 

המינים  ארבעת  מצות  את  לקיים  כדי  אנשים  מכרכרים  כרכורים  כמה  הלא 
שהיא  הוצאה  או  טרחה  כל  על  לחוס  מבלי  סוכות,  של  ראשון  טוב  ביום 

- אשריהם ואשרי חלקם, ואילו במצוה זו שהיא חמורה ותדירה יותר, 
מרשים הם לעצמם לזלזל בשאט נפש ('רבי שמעון חסידא' עמ' רכב).

פרשת ויגש
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

סוד הנהגתו של יעקב 
ַחיֶּיָך.  ֵני  שְׁ ְיֵמי  ה  מָּ כַּ ַיֲעקֹב  ֶאל  ְרעֹה  פַּ "ַוּיֹאֶמר 
ים  לֹשִׁ שְׁ ְמגּוַרי  ֵני  שְׁ ְיֵמי  ְרעֹה  פַּ ֶאל  ַיֲעקֹב  ַוּיֹאֶמר 

ָנה" (בראשית מז ח-ט). ּוְמַאת שָׁ

 182 בגימטרייה  הינו  'יעקב'  של  שמו 
כמו  פעמיים.  אמן  של  הגימטרייה  כחשבון 
אל  'פרעה  התיבות  ראשי  של  הגימטרייה  כן, 
פרעה'  אל  'יעקב  התיבות  ראשי  ושל  יעקב' 

היא 91.

על פי זה נוכל לומר בדרך רמז שבשאלת פרעה 
'כמה ימי שני חייך?' התכוון לשאול את יעקב 
– מהי דרך הנהגתך המיוחדת בעולם הזה שעל 
ידה זכית להגיע לדרגתך הגבוהה. ועל כך ענה 
לו יעקב שסוד הנהגתו טמון בסודות העמוקים 
שמו  אף  כאמור,  אשר  'אמן',  במילה  הטמונים 

מעיד עליה.
מאור ושמש בראשית מז ח

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



שלום  רבי  הירושלמי  המגיד  של  ימיו  בערוב  זה  היה 
שבדרון זצ"ל. על מיטתו שכב הצדיק בעיניים עצומות 
כשהוא שקוע בשינה עמוקה, וסביבו עומדים בני ביתו 

בסבר פנים מודאג.

מוחי  אירוע  שלום  ר'  עבר  לכן  קודם  ספורים  ימים 
שהשפיע קשות על תפקודו הגופני שהיה ירוד גם כך, 
מבית  צאתו  אחר  שמיד  להחלטה  אותו  שהביא  מה 

החולים יעבור לגור בבית אחת מבנותיו בבני ברק.

אמש חלפו השעות האחרונות בבית החולים בסידורים 
כשהמסמכים  מאוחרת  ערב  ובשעת  נדרשים,  טכניים 
מבית  הקרובים  משפחתו  ובני  שלום  ר'  יצאו  בידיהם 

החולים, עלו על מונית מזדמנת וירדו לבני ברק.

בהגיעם לבית הבת, טרם פנה לישון על המיטה שהוכנה 
לו מבעוד מועד, נעמד ר' שלום לתפילת ערבית בכוונה, 
של  שינה  עמוקה,  בשינה  שקע  מכן  ולאחר  כהרגלו, 
אישפוז,  של  טרופים  ימים  לאחר  קל,  לא  במצב  חולה 

בדיקות וטיפולים קשים.

כאשר  בשינה,  שקוע  עדיין  שלום  ר'  הבוקר,  הגיע 
קריאת  זמן  סוף  שעת  על  מתריעות  החולפות  הדקות 
מצוות  חביבה  כמה  עד  ביודעם  ובאה.  הקרבה  שמע 
קריאת שמע על סביהם הגדול ועד כמה עמל כל ימיו 
שלא להפסיד ולו פעם אחת את קריאתה בזמנה, נכנסו 

נכדיו אל החדר וביקשו להעירו.

אלא שאז גילו הם כי מדובר במשימה שאינה קלה כלל 
כבר  הייתה  שנראית  בשינה  שקוע  היה  הסבא  ועיקר, 
החדר,  פני  על  שהוסעו  רהיטים  לעילפון.  יותר  דומה 
טלטול  ניסיונות  קולניות,  קריאות  כפיים,  מחיאות 
ונשיפות - כל אלו לא הועילו כלל, ר' שלום לא הראה 

סימני התעוררות.

על  בדיבורים  החלו  וכבר  ייאוש,  לפני  עמדו  הנכדים 
באמת  אולי  המצב,  את  שיבדוק  רופא  בהזמנת  הצורך 

מדובר בעילפון כבד...

הופיעה  בפתח  באחת,  הדלת  נפתחה  שאז  אלא 
בעלת הבית, בתו של ר' שלום, מי שהכירה אותו 
יותר מכל. היא הביטה בהמולה הסובבת את 
הנכדים  פני  שעל  בלחץ  הבחינה  המיטה, 

והתעניינה לפשרם של דברים.

'סבא לא קם' - הסביר אחד מהם, 'וכבר עומד לעבור 
זמן קריאת שמע' - הוסיף משנהו בחרדה.

את  היטב  הכירה  שכבר  הבת,  הגיבה   - בעיה'  לא  'זו 
אדם  מעירים  כיצד  לכם  ואראה  'בואו   - הדגול.  אביה 

גדול כמו אבי'.

למיטת  הבת  ניגשה   - 'אבא!' 
אביה וקראה ללא מאמץ, 'זמן 

קריאת שמע!!!'.

שלום  ר'  היה  לא  מכך  ליותר 
בתו  הספיקה  טרם  זקוק. 
וכבר  המשפט,  את  לסיים 
באחת  הצדיק  לו  הזדקף 
והניח  ידיו  נטל  מיטתו,  מעל 
הרצפה  על  הזקנות  רגליו  את 
את  מעצמו  והשליך  הקרה 

השמיכה באחת. 

הוא   - שמע??'  קריאת  'זמן 
שאל כלא מאמין, ופניו שעדיין 
השינה  בקורי  היו  אחוזות 
 - 'אוי!'  עמוק,  זעזוע  הביעו 
לא  'למה  בחרדה,  קרא  הוא 

הערתם אותי קודם?!'.

ידיו  שוב  את  נטל  שלום  ר' 
כלא  בשעונו  והביט  בזריזות 
ספורות  דקות  'בעוד  מאמין. 
סוף זמן קריאת שמע, מי יודע 
אם אספיק'. ניכר היה כי הוא 
מתחלחל מן המחשבה, אולם 
'סבא,   - הרגיעוהו  הבית  בני 
קודם כל נותר עוד די זמן כדי 
לפני  שמע  קריאת  להספיק 
מדובר  שנית,  הזמן.  שיעבור 
של  שמע  קריאת  זמן  סוף  על 
סוף  עד  אולם  אברהם',  'מגן 
הגר"א  של  שמע  קריאת  זמן 

נותר עדיין זמן רב.

הצדיק  לעצמו  הרשה  אז  או 

ובטרם  הנצחי  חיוכו  את  לסובביו  חייך  הוא  להירגע, 
שמע,  קריאת  בדבקות  קורא  והחל  רגליו  על  נעמד 
עוד הספיק להודות להם בכל פה: 'הצלתם אותי, תזכו 

למצוות!'. 
('אור דניאל' ויגש)
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

מה העיר את הצדיק

להיזהר שלא לבוא לידי אונס
היה אומר המשגיח רבי ירוחם הלוי ממיר, כי מי ששקע בשינה ולא 
התעורר קודם זמן קריאת שמע, אף שבפעם הראשונה נחשב לו הדבר 
נזהר  שלא  על  כפושע  כבר  נחשב  הוא  השנייה  בפעם  מקום  מכל  כאונס, 
למצוא עצות ותחבולות שימנעו הישנות מקרה זה, שהרי כבר הכיר בעובדה 
השני  שבלילה  ובנותיו,  לוט  מעשה  לגבי  מצינו  כן  וכמו  עליו.  מושלת  שהשינה 
נחשב היה לוט לפושע בדבר, כיון שכבר ידע את תוצאות שכרותו מאמש [כפי 
שדרשו חז"ל מלשון הכתוב (בראשית יט לג) "ולא ידע בשכבה ובקומה"] ובכל זאת 

לא נזהר מלשתות.
אישון  עד  בהתמדה  לומד  היה  עלומיו  שבימי  זצ"ל  הסטייפלר  מרן  על  וסיפרו 
עליו,  וישן  הרבים  לרשות  ספסל  הוציא  שמע  קריאת  יאחר  פן  ומחשש  לילה, 
כדי שהעוברים ושבים בבוקר יעירוהו משנתו. עד כדי כך גדל פחדו מאיחור זמן 

קריאת שמע ('לשכנו תדרשו' ח"א עמ' פב).

כשטרות ישנים שאין להם ערך
בייחודים  אליה  להתכונן  שמבקש  כיון  ק"ש  זמן  את  האדם  מאחר  לעתים 
ובכוונות, אולם ה'חפץ חיים' המשיל זאת לאותו אדם שבמשך שנים היה אוגר 
לו  כשבא לבנק להפקידם הוסבר  שנים  ערך, ולאחר  רבי  בכספתו שטרות כסף 

שכבר הוחלף המטבע ומעתה אין הם שווים אלא כניירות בעלמא.
בלויים  שטרות  עם  הגיע  בתור  לפניי  שעמד  שפלוני  ייתכן  כיצד  האיש  תמה 
אתם  ממש  כחדשים  נראים  ששטרותיי  אותי  ואילו  בשמחה,  אותם  וקיבלתם 

דוחים בטענה שהם כבר ישנים?
אתה  ואילו  בתוקפם,  הם  עדיין  אולם  בלויים,  שטרותיו  אמנם  הלה  לו,  אמרו 
שטרותיך נאים ונוצצים אולם עד שהשתמשת בהם ערכם פג. ואת הנמשל אין 

צורך להסביר ('חפץ חיים' על התורה פר' ואתחנן).
שהקורא  ז)  נח  (או"ח  ערוך'  ה'שולחן  פסק  בקיום  העיקרי  החיסרון  מלבד  ואכן, 
קריאת שמע אחר זמנה הפסיד שכר מצוה בשעתה [ראה ב'פרי מגדים' (משב"ז 
סוף סי' נח)], חסרונות נוספים יש לקורא קריאת שמע אחר זמנה או סמוך לזמנה, 
כגון פסק ה'שולחן ערוך' (שם ובמ"ב) שהקורא קריאת שמע אחר שעה רביעית, 

אינו מברך לפניה ולאחריה, ואם ברך הרי זו ברכה לבטלה. וכך 
מספיק  אינו  כלל  בדרך  לזמנה,  בסמוך  שמע  קריאת  הקורא  גם 

לאומרה במתינות עם הברכות.
במהירות  זאת  לעשות  נאלץ  לזמנה,  סמוך  שמע  קריאת  שהקורא  ועוד, 

וללא תפילין, וידועים דברי הגמרא (ברכות יד ב): "כל הקורא קריאת שמע בלא 
תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו".

מקריאת שמע בזמנה אין מפסידים
מעשה ופעם שהה המשגיח מקמניץ, רבי משה אהרן שטרן זצ"ל בשווייץ לצרכי 
צדקה, וכאשר נכנס לאחד מבתי הכנסת המרכזיים שם בכדי להתפלל שחרית 
יצא  כן  על  בזמנה,  שמע  קריאת  יפסיד  זה  במניין  להתפלל  יישאר  אם  כי  הבין 

משם ופנה להתפלל בבית כנסת צדדי.
שם  עשה  הוא  שאף  אחר  משולח  אהרן  משה  ר'  פגש  מכן  לאחר  מספר  שעות 
יהודי  התפלל  עזב  אותו  הכנסת  בבית  כי  ממנו  לשמוע  והופתע  צדקה  בענייני 
עשיר מצרפת שחילק לכל אחד מהמשולחים שהתפללו עמו סכום נאה של מאה 

פרנק.
ר' משה אהרן שמע, אך לא התחרט לרגע ואמר בביטחון: אין לי כל ספק שלא 

הפסדתי כלום מהקפדתי על ההלכה!
ואכן, כאשר שבו השניים ונפגשו בסוף היום סיפר המשגיח לידידו את הבלתי 
עשיר  באותו  הבחנתי  מנחה,  לתפילת  הכנסת  לבית  הערב  הגעתי  כאשר  יאמן: 
עליו סיפרת לי, ניגשתי אליו וביקשתי את נדבתו עבור ישיבת קמניץ ועל אתר 

הוא הוציא מאה פרנק מכיסו ונתן לי.
אך בזה לא הסתיים הסיפור. בין מנחה לערבית התיישבתי ללמוד, ופתאום ניגש 
אליי  ניגש  שוב  ערבית  לאחר  פרנק.  עוד 300  נדבתו  על  לי  והוסיף  העשיר  אלי 
והושיט לי אלף פרנק, כשהוא מסביר לי כי הגיע לשווייץ עם סכום גדול לחלק 
לצדקה, וכעת עומד הוא לשוב לצרפת אלא שהבחין כי נותרו בידו אלף פרנק 

שלא הספיק לחלק, וכיון שעשיתי עליו רושם של אדם ישר החליט ליתנם לי.
'הרואה אתה' - סיים המשגיח, 'לא רק שלא הפסדתי מקיום המצוה, אלא אף 

הרווחתי בכפל כפליים' ('המשגיח דקמניץ' עמ' 813).
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גם אני אומר ברכות השחר בחברותא 

‰ר‰"˜ רבי 
יחזקאל שרגא 
משינאווא זי"ע 

נלב"ע 
בו' טב˙ ˙רנ"ט 

"רבינו השתדל לשמוע בכל יום 
השחר  ברכות  אנשים  מכמה 
הברכות"  על  אמן  לענות  בכדי 
„ברי יחז˜‡ל [˘ינ‡וו‡] עמ' ˘יט


