
אלוקים ניצב בעדת קל
”ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל" (יח א)

”‘יֵֹׁשב‘ כתיב, בקש לעמוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא: ’שב ואני 
אעמוד. ואתה סימן לבניך שעתיד אני להתיצב בעדת הדיינים 

והן יושבין‘“ (רש“י, ע“פ ב“ר מח ז).

לפני  לשבת  אסור  כי  נפסק  תפילה  לגבי  מדוע  להבין  יש 
קב  או“ח  (שו“ע  כנגדו  הניצבת  השכינה  כבוד  מפני  המתפלל 
ניצבת  שהשכינה  אף  יושבים  שהדיינים  מצינו  כאן  ואילו  א), 

במחיצתם?

פירש רבנו יהונתן אייבשיץ:

המתפללים,  בוא  לפני  עוד  לשרות  השכינה  מקדימה  בתפילה 
כדברי הגמרא (ברכות ו א): ”עשרה – קדמה שכינה ואתיא“, אך 
רק  ביניהם  שורה  שהשכינה  (שם)  חכמים  אמרו  הדיינים  לגבי 
הלכה  שהרי  לעמוד.  צריכים  אינם  כן  ועל  לדון,  שישבו  לאחר 
מפורשת היא ב‘שולחן ערוך‘ (או“ח קב ג) שאדם שהקדים וישב, 
אינו   – אמותיו  ארבע  בתוך  להתפלל  חברו  נעמד  מכן  ולאחר 
הקדימו  הדיינים  גם  כך  בגבולו“.  בא  זה  ”שהרי  לקום,  צריך 

לשבת לפני בוא השכינה, ועל כן אינם צריכים לקום.

לפני  ישב  שאברהם  כיוון  בפירושו:  רש“י  כיוון  לכך  כי  נראה 
הוא  ברוך  הקדוש  מנעו  בגבולו“,  ”בא  הוא  ברוך  שהקדוש 
הם  אף  הדיינים:  את  זאת  להנהגה  סימן  לו  נתן  ואף  מלעמוד, 
אינם צריכים לעמוד מפני כבוד השכינה, כיוון שהקדימו לשבת 

וכביכול היא ש‘באה בגבולם‘.
’יערות דבש‘ ח“א סוף דרוש ט

אברהם התחכם בתפילתו
 ְּבתֹו ַצִּדיִקם  ֲחִמִּׁשים  ֵיׁש  אּוַלי  ָרָׁשע;  ִעם  ַצִּדיק  ִּתְסֶּפה  ”ַהַאף 
ָהִעיר ַהַאף ִּתְסֶּפה ְוא ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר 

ְּבִקְרָּבּה" (יח כג-כד)

צדיקי  ימותו  שלא  מועטת,  בבקשה  אבינו  אברהם  פתח  מדוע 
סדום עם רשעיה, ורק לאחר מכן הגדיל לבקש שיגנו הצדיקים 

על הרשעים שבקרבה.

ביאר ה‘כתב סופר':

הרשעים  על  להתפלל  יקדים  שאם  אבינו  אברהם  חשש 
לצדיקים,  אלא  תפילתו  תועיל  לא  הצדיקים,  בזכות  שינצלו 
ואמר:  הקדים  לפיכך  ה).  י  (ויק“ר  מחצה‘  עושה  ’תפילה  שהרי 
צריך  איני  הצדיקים  על  כלומר:  ָרָׁשע“,  ִעם  ַצִּדיק  ִּתְסֶּפה  ”ַהַאף 
שינצלו  סדום,  העיר  רשעי  על  רק  מכוונת  ותפילתי  להתפלל, 

בזכות הצדיקים שבקרבה.

תשובה הופכת ’רשע‘ ל‘צדיק‘
”ַוּיֹאֶמר ה' ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹו ָהִעיר ְוָנָׂשאִתי 

ְלָכל ַהָּמקֹום ַּבֲעבּוָרם" (יח כו)

מפני מה נאמר: "ִאם ֶאְמָצא“ בלשון עתיד, והרי בוודאי גלוי לפני 
ה‘ אם קיימים חמישים צדיקים בסדום?

פירש רבי אייזיק אזבנד ראש ישיבת טלז קליבלנד:

ברוך  הקדוש  הפך  טרם  כי  מובא  כד)  (יט  להלן  יונתן‘  ב‘תרגום 
הוא את סדום ועמורה, הקדים והוריד עליהם גשמי רצון כדי 

לעוררם לתשובה, וכיוון שהתעלמו מכך עמד והפכם.

לפי זה יש לפרש כי כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם: אף כי 
עתה אין צדיקים בסדום, ”ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם“ – 
שישובו בתשובה מיראת העונש, די יהיה בכך כדי שאשא לכל 

המקום בעבורם.
’לקח דעת‘

תפילת הנביא אינה מועילה לאחר שהתנבא
”ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי ָנִביא הּוא ְוִאם ֵאיְנ ֵמִׁשיב ַּדע ִּכי מֹות 

ָּתמּות" (כ ז)

דרש רבי שמואל פייבוש כהנא נכד הסמ“ע:

במסכת מועד קטן (כא א ד“ה דאי) כתבו בעלי התוספות שנביא 
שהתנבא על אדם שימות, הרי אותו אדם חשוב כמת, שכן אף 

אם לאחר מכן יתפלל עליו הנביא שיחיה, לא תועיל תפילתו.

הוא  ברוך  הקדוש  אמר  כך  כי  לפרש  נוכל  דבריהם  פי  על 
לאבימלך:

”ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש – ִּכי ָנִביא הּוא“, וכל זמן שלא התנבא 
 ֵאיְנ ”ִאם  שכן  שתחיה.  בעדך  להתפלל  יוכל  שתמות  עליך 
ֵמִׁשיב“ – ומתוך כך תתחייב מיתה ויתנבא על כך, ”ַּדע ִּכי מֹות 

ָּתמּות“ ואפילו תפילתו לא תגן בעדך.
’דרוש שמואל‘

המתפלל על חברו נענה תחילה
”ִּכי ָעצֹר ָעַצר ה' ְּבַעד ָּכל ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶל ַעל ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת 

ַאְבָרָהם" (כ יח)

תיבות: "ַעל ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם" נראות לכאורה כמיותרות, 
שהרי כל הפרשה כולה מדברת על חטא זה של אבימלך?

ביאר רבי עזריה פיג'ו בעל 'גידולי תרומה':

של  תפילתו  את  המתאר  הפסוק  את  התורה  שהסמיכה  מכך 
יז)  פס‘  (לעיל  ושפחותיו  אבימלך  נשות  של  פקידתן  על  אברהם 
לפסוק המבשר על פקידתה של שרה (להלן כא א), למדו חכמים 
(ב“ק צב א): ש“כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו 

דבר – הוא נענה תחילה“.

לפי זה נבין כי לכך רמז הכתוב שלפנינו: מפני מה ”ָעצֹר ָעַצר 
ה‘ ְּבַעד ָּכל ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶל“? ”ַעל ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם“ 
– כדי שמתוך שיתפלל אברהם על כך, תיפקד אף שרה אשתו 

בדבר ישועה ורחמים.
’בינה לעיתים‘ דרוש סב

תלמיד חכם אינו מתפלל על עצמו
”ִּכי ָׁשַמע ֱאִקים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם" (כא יז)

וברש"י: "מכאן שיפה תפלת החולה מתפלת אחרים עליו, והיא 
קודמת להתקבל" (ב"ר נג יד).

הקשה רבנו אליהו מזרחי:

יוחנן  רבי  נפל  כאשר  כי  הגמרא  מספרת  ב)  (ה  ברכות  במסכת 
לו  הגיש  בייסוריו  ומשראה  לבקרו,  חנינא  רבי  הגיע  למשכב 
הקים  לא  מדוע  הגמרא:  תמהה  מחוליו.  הקימו  ובכך  ידו,  את 
מבית  עצמו  מתיר  חבוש  ”אין  ותירצה:  עצמו?  את  יוחנן  רבי 
האסורים“. אם כן מפורש בדברי הגמרא כי תפילת אחרים על 
החולה יפה מתפילתו על עצמו, וכיצד יתיישבו דברי המדרש 

לעיל?

יישוב נפלא לכך תירץ רבנו ה‘חתם סופר':

עליו,  אחרים  מתפילת  עדיפה  עצמו  על  החולה  תפילת  אכן, 
אך שונה הדבר בתלמיד חכם, שמתוך שאינו מוצא עניין בחיי 
על  כלל.  עצמו  על  מבקש  אינו  חוליו  מתוך  אף  הזה,  העולם 
מתיר  חבוש  ”אין  ואמרה:  ברכות  במסכת  הגמרא  דקדקה  כן 
בית  ספסלי  את  החובש  חכם  תלמיד  דווקא  כלומר:  עצמו", 
המדרש (ראה שבת קב א), הוא זה שאינו מתיר את עצמו מחוליו 

’חתם סופר‘ ויגש (עמ‘ רכז)ונזקק לתפילת אחרים.

התפילה המרסנת את בני ישמעאל לבל יפגעו בישראל
”קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת ָיֵד ּבֹו" (כא יח)

ירי  קולות  לפתע  נשמעו  תש"ח,  שנת  של  החורף  מימי  באחד 
צלפים מכיוון השכונות הערביות. פתח הרבי בעל ’בית ישראל' 

מגור ואמר:

"רבנו בחיי (לעיל פס' יד) כותב: ’שאין אומה בעולם שיהיו שונאים 
לישראל כבני ישמעאל‘. ופלא הדבר שכתב כן לפני מאות שנים 
לרווחה,  זכו  ישמעאל  בני  בארצות  שחיו  היהודים  כשדוקא 
למצוא  שניתן  אפשר  אדום.  בני  בקרב  שחיו  ליהודים  יחסית 
רמז לדבריו בפסוק שלפנינו, שניתן לפרשו כתחינה המופנית 
מקרב בני ישראל אל השכינה הקדושה: ”קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער“ 
שלא  לרסנו,  ּבֹו“ –   ָיֵד ֶאת  מתוכנו, ”ְוַהֲחִזיִקי  ישמעאל,  הוא   –

יוכל להרע כלל“.

הירי.  קולות  נדמו  ומיד  תחינתו,   – אמרתו  את  הרבי  סיים  אך 
’פאר ישראל‘ עמ‘ רסויהי לפלא.

חמשת הימים שבהם אנו משכימים לתפילה
”ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר" (כב ג)

דרש רבי משה מאט תלמיד המהרש"ל:

בחמישה ימים בשנה מדקדקים ישראל להשכים לבית הכנסת: 
בראש השנה, ביום הכיפורים, בהושענא רבה, בפורים ובתשעה 

באב.

ַאְבָרָהם  ”ַוַּיְׁשֵּכם  שלפנינו:  בפסוק  למצוא  נוכל  לדבר  סימן 
אנו  שבהם  הימים  של  התיבות  סופי  הינו  ’אברהם‘  ַּבּבֶֹקר“; 
משכימים בבוקר: הושענא (רבה), תשעה באב, יום כיפור, ראש 

השנה ופורים.
’מטה משה‘ עניין הוש“ר סי‘ תתקנ“ח

פרשת וירא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

לוט ניצל בזכות דוד שהיה מצאצאיו
”ְוכֹל ֲאֶׁשר ְל ָּבִעיר הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום" (יט יב)

"הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום" – סופי תיבות: ’אמן‘, וכמו כן במילים: 
ללמוד  נוכל  מכאן  ’אמן‘.  המילה  טמונה  ִמן",  ”הֹוֵצא 
(כמבואר  מצאצאיו  שהיה  המלך  דוד  בזכות  ניצל  שלוט 
ברש“י גיטין ס ב ד“ה כתוב), והרבה להלל את הקדוש ברוך 

הוא בעניית אמן (ראה תהלים מא יד; עב יט; פט נג; קו מח). 
’ויקח משה‘

הרמב“ן בפרשתנו (יח טו) פירש, כי שרה אימנו נתבעה על שצחקה 

ממנה  שנבצר  אף  על  כי  שתלד,  המלאך  ברכת  לשמע  בקרבה 

לדעת כי מלאך ה‘ הוא, היה עליה לענות ’אמן‘ על ברכתו.

על  זצ“ל:  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון  מרן  מכך  למד  נוקב  מוסר 

בדרך  אם  גם  אותו,  שמברכים  ברכה  כל  על  ’אמן‘  לענות  האדם 
הטבע אין סיכוי שהברכה תתקיים.

       (שו“ת ’אגרות משה‘ ח“ח, בקונט‘ ’מאן מלכי רבנן‘) 

אמן. על כל ברכה. 
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בית הכנסת נשוא סיפורנו שוכן במרכזה של בואנוס איירס, ארגנטינה. על הבמה ניצב מזכה הרבים הנודע, המגיד רבי 
מאיר מיכאל גרינוולד שליט“א, בעיצומה של דרשה סוחפת בנושא תפילה, ברכות ואמן. 

היה זה במסגרת אחד ממסעות החיזוק הרבים שאותם נוהג הרב גרינוולד לערוך במסירות נפש בקרב תפוצות ישראל. 
הפעם נחת במדינת ארגנטינה הרחוקה, תחנה שכבר פקד פעמים מספר במסעותיו.

בית הכנסת היה מלא מפה לפה. קהל השומעים הקשיב מרותק לאמרות הקולחות מפי הדרשן, משלבות בתוכן פנינים 
מדברי חז“ל, ציטוטים נפלאים מספרי רבותינו וסיפורים מרתקים מכלי ראשון, והלבבות נפתחו להתחזקות. גם בעזרת 

הנשים שרר שקט של הקשבה, והרב גרינוולד כדרכו חיזק וחימם את לבבות כולם.

הדרשה הסתיימה בקריאה למשתתפים שלא להותיר את הדברים תלויים ועומדים בחלל האוויר אלא לקבל על עצמם 
להתחזק בדבר מה. כל אחד מהשומעים השתדל למלא את בקשת הרב, וכך גם הגב‘ ד., אחת המשתתפות. דבריו של 

הרב גרינוולד חדרו לליבה והיא שבה לביתה בהחלטה נחושה להשתנות ולשנות.

מזה זמן רב העיקה עליה העובדה כי הברכות נאמרות בביתם כהרגל, ללא שימת לב יתירה, ועתה ראתה היא בשמיעת 
הדרשה הזדמנות לשנות את המצב.

ההחלטה התקבלה בהתלהבות רבה בין בני המשפחה. אב המשפחה אף החליט לערוך מבצע לטובת העניין, והמשפחה 
כולה הצטרפה אליו בהתלהבות.

*

שנתיים אחרי. שוב פקד המגיד את ארגנטינה, כששומעי לקחו ממתינים לו בכיליון עיניים. המודעות שפורסמו משכו 
קהל רב, וגם הפעם ניכר היה כי הדרשות הנלהבות פועלות את פעולתן.

בסיום ההרצאה, רגיל הרב גרינולד להתעכב מעט, כשהוא מפנה מזמנו למען אי אלו מן השומעים החפצים לדון אתו על 
נושא הדרשה, או לקבל עצה וברכה. הרב הקשיב בסבלנות לשאלות ולבקשות והגיב בהתאם.

מזווית עיניו הבחין הרב ביהודי מכובד לבוש בהידור הממתין לו בקוצר רוח, ומיהר להתפנות אליו. האיש ביקש לספר 
את סיפורו, והרב גרינוולד היטה אוזן ברצינות. רגיל הוא מפעם לפעם לשמוע סיפורי ישועות שכאלו, אולם סיפורו של 

היהודי שלפניו עלה על כל דמיון.

”לפני כשנתיים הייתם כאן“, הזכיר האיש לרב גרינוולד שהנהן בראשו. הוא זכר היטב את הביקור ההוא, ”הפלאת לדרוש 
בנושא הברכות וה‘אמן‘, וכולנו יצאנו מחוזקים מהדרשה. לנו נגעו הדברים במיוחד, ויצאנו מכאן בהחלטה להתחזק 

באמירת הברכות וה‘אמן‘ בכוונה יתירה.

שמים.  ויראת  קדושה  ספוגת  לאווירה  מקומה  את  פינתה  תמיד  בו  ששררה  החולין  אווירת  מאז.  השתנה  שלנו  הבית 
הילדים התחזקו גם הם, ואווירת ההתחזקות השפיעה אף על הישגיהם בלימודים.

אז ראשית, מגיעה לרב על כך תודה עצומה!

אלא שהסיפור לא הסתיים: למעשה הוא לא הסתיים עד עצם היום הזה, אולם המשכו המפתיע התרחש לפני כשבועיים.

לפרנסתי, כבוד הרב, אני עוסק במסחר באבני חן. השכונה שבה אנו דרים מוקפת בשכונות פשע, מה שמביא לכך כי 
ומחובר  משוכללות  במצלמות  מרושת  חומה,  מוקף  הבית  למבצר.  נכנס  כאילו  ייראה  כתיקונם,  בימים  לביתנו  לנכנס 

במשך עשרים וארבע שעות ביממה למוקד חירום.

והנה ’אם ה‘ לא ישמור עיר שוא שקד שומר‘. כל ההגנה שבנינו לא עמדה בפני שני שודדים מתוחכמים ונחושים במיוחד 
שהצליחו להערים על כל המערכות ולפרוץ פנימה. היה זה בשעת ערב מוקדמת יחסית, זמן לא שגרתי לביצוע ’עבודות‘ 

שכאלו, ומבחינתם היה זה זמן מצוין להפתיע...

ליבה  תשומת  את  לצוד  מנסה  אחד  כשכל  סביבה  כרכרו  הילדים  הערב,  ארוחת  הכנת  של  בעיצומה  הייתה  אשתי 
בסיפורים כאלו ואחרים. שעה מתישה למדי.

בשלב מסוים היא חשה צמא, ומזגה לעצמה כוס מים קרים מהמתקן החדיש שעל השיש. כבהרגל התכנסו הילדים 
סביבה, ממתינים לברכה שתיאמר בכוונה כדי לענות אמן אחריה. לפתע התפרצו שני ברנשים רעולי פנים אל המטבח, 

חמושים באקדחים שלופים באיום, והבהלה שיתקה את כל בני משפחתי.

כמה שמתכוננים לרגע כזה, ובאזור כשלנו ערוכים ומתודרכים לכך, רגע האמת תמיד מכה בהפתעה. נשימתם של אשתי 
וילדיי קפאה, והצבע התרוקן מפניהם באחת.

כוס המים כמעט ונשמטה מידיה הרועדות של אשתי, אולם בהחלטה של רגע, כמתוך הארה שמימית, פרצה הברכה 
מפיה. הרב יכול רק לדמיין כיצד נשמעת ברכה במצב שכזה, הילדים ענו ’אמן‘ בזעקה כפי שלא זעקו בחייהם.

על  סבו  פשוט  השודדים  כי  כך...  על  הסבר  לבקש  ממי  גם  לי  אין  וגם  להסבירו,  דרך  כל  לי  שאין  נס  הנס,  אירע  ואז 
עקבותיהם ונמלטו מהמקום באימה ובפחד.

”אין לי, כאמור, כל דרך להסביר את הנס, אולי לכבוד הרב תהיה דרך לעשות זאת“, סיים האיש את סיפורו והשתתק.

הרב גרינוולד שם לב כי בינתיים התקבצה סביבו חבורה לא קטנה. היה מן המתבקש שהוא יגיב, ואז עלו במוחו דבריו 
של ה‘אור החיים‘ הקדוש, שנוהג הוא מפעם לפעם להשמיע באוזניהם של שומעי לקחו.

כך כותב ה‘אור החיים‘ הקדוש בפרשת בחקותי (כו ח): ”אמרו חז“ל (במדב“ר יח כא) שדוד המלך תיקן אמירת מאה 
ברכות בכל יום, כדי להסיר את המגפה שחוללה שמות בקרב בחורי ישראל. רמז נפלא לכך נוכל ללמד מפסוק זה: 
’ּוֵמָאה ִמֶּכם‘ – מאה הברכות שאתם מברכים בכל יום, ’ְרָבָבה ִיְרּדֹפּו‘ – ירדפו ויכריעו את רבבת המזיקים המקיפים את 

האדם תמיד, ככתוב (תהלים צא ז): ’ִיּפֹל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנ ֵאֶלי א ִיָגּׁש‘“.

”אם כך גדול הוא כוחה של ברכה“, חתם הרב גרינוולד, ”על אחת כמה וכמה גדול כוחה של אמן, שהרי גדול העונה 
יותר מן המברך“.

וכשדבריו הנפלאים של הרב מהדהדים באוזני ציבור הנאספים, עזבו הם את המקום בתחושה עילאית, ובהרגשת ביטחון 
מופלאה:

וכי יש בעולם חברת שמירה טובה משלהם?!

*

בכך לא הסתיים הסיפור:

זמן מה לאחר מכן ביקר הרב גרינוולד בארץ ישראל, והוא נקרא לדבר בכינוס חיזוק שנערך באחת מקהילות הקודש, 
לזכרו של בן הקהילה, אברך יקר שנרצח על קידוש ה‘. רושמו של הסיפור ששמע זה מכבר עדיין פעם בתוכו, ומובן 

היה שישתף בו את קהל שומעיו.

בעיצומה של הדרשה הבחין הרב גרינוולד באותות התרגשות שניכרו על פניו של בחור צעיר מקרב המשתתפים. עם 
סיומה של הדרשה ניגש אליו הבחור ואמר:

”אני הוא בנו של הנפטר שלזכרו נערך הכינוס. דע לך כי מאז האסון לא העזתי לצאת לרחוב מרוב פחד. והנה באת עתה 
כמלאך משמים עם סיפורך... כעת אני מרגיש כי אהיה מסוגל להסתובב ברחוב ללא פחד, הן יש לי ערכת הגנה אישית 

שאין כמוה – הקפדה על ברכות ואמן“.
(מפי המגיד רמ“מ גרינוולד)

חשיבות אמירת קריאת שמע בכוונה
על הפסוק בשיר השירים (ח יג): ”ַהּיֹוֶׁשֶבת ַּבַּגִּנים ֲחֵבִרים ַמְקִׁשיִבים 

ְלקֹוֵל ַהְׁשִמיִעיִני“ דרשו חכמים במדרש (שהש“ר שם):

”כשישראל נכנסין לבתי כנסיות וקורין קריאת שמע בכיוון הדעת, 
להם:  אומר  הוא  ברוך  הקדוש  אחד,  וטעם  בדעה  אחד  בקול 
שלי,  ופמליא  אני   – ’ֲחֵבִרים‘  קורין,  כשאתם   – ַּבַּגִּנים‘  ’ַהּיֹוֶׁשֶבת 
’ַמְקִׁשיִבים ְלקֹוֵל ַהְׁשִמיִעיִני‘. אבל כשישראל קורין קריאת שמע 
בטירוף הדעת, זה מקדים וזה מאחר ואינם מכוונין דעתם בקריאת 
’ְּבַרח ּדֹוִדי ּוְדֵמה ְל ִלְצִבי‘ (שם  שמע, רוח הקדש צווחת ואומרת: 
יד) – לצבא של מעלה הדומים לכבודך בקול אחד ובנעימה אחת“ 

(שה“ש רבה ח יב).

הכוונה  חשיבות  על  ללמוד  נוכל  האמורים  המדרש  מדברי 
והדקדוק הנדרשים בקריאת שמע. ואכן, יותר מכל חלקי התפילה 
וכך  ודקדוק,  ראש  כובד  של  עטרת  שמע  קריאת  מצוות  לובשת 
שהקדיש  המיוחד  הסימן  בפתיחת  סא)  (סי‘  ערוך‘  ה‘שולחן  כתב 

להלכה זו:

”יקרא קריאת שמע בכונה, באימה, ביראה, ברתת וזיע. ’ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ְמַצְּו ַהּיֹום‘, היינו לומר – בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ולא כמי 

שכבר שמע אותו הרבה פעמים שאינו חביב אצלו“.

קריאת שמע בכוונה – סגולה לרפואה 
יש  ובכוונה,  בדקדוק  שמע  קריאת  לקרוא  ההלכתי  החיוב  מלבד 
בקריאתה אף משום סגולה מיוחדת לרפואה, כפי שאמרו חכמינו 

זיכרונם לברכה (זוה“ח רות דף ל ב):

 ?“ְלַעְצמֹוֶתי ְוִׁשּקּוי   ְלָׁשֶּר ְּתִהי  ”ִרְפאּות  ח):  ג  (משלי  שכתוב  מהו 
התורה היא רפואה לגוף ולעצמות בעולם הזה ובעולם הבא. ומהי 
של  איבריו  כמניין  תיבות  רמ“ח  יש  שמע  בקריאת  רפואה?  אותה 
תיבה  נוטל  כל איבר ואיבר  שמע כתיקונה,  אדם. והקורא קריאת 

אחת ומתרפא בו.

לתפילת  הגיע  אחת  פעם  כי  אש‘,  ’עמודי  בעל  הגאון  על  מסופר 
רבי חיים  בכך הגאון  עד מאוד. כשהבחין  שחרית כשלחיו נפוחה 
לייב מסטאוויסק נחרד ביותר ושאלו לפשר הדבר. השיב ה‘עמודי 
הצורך  די  לדקדק  זכיתי  לא  אמש  ”לצערי,  ואמר:  לשאלתו  אש‘ 
בקריאת שמע של ערבית, מה שגרם לכך שִשַּני כאבו במשך כל 

הלילה עד שלחיי התנפחה“.

והנה, ראו זה פלא, לאחר שבתפילת שחרית הקפיד ה‘עמודי אש‘ 
הטבעי  לגודלה  לחיו  חזרה  מיוחד,  באופן  שמע  בקריאת  לכוון 

כמקודם ('נטעי איתן' חלק ז אות א).

הקורא שמע בכוונה ניצול מן החטא
בכוונה  שמע  קריאת  אמירת  כי  ב)  טו  (ברכות  בגמרא  מבואר  עוד 
קריאת  הקורא  כל  חנינא:  בר  חמא  רבי  ”אמר  העוון:  מן  מצילה 
יוסף‘  ה‘בית  וביאר  גיהנם“,  לו  מצננין  באותיותיה  ומדקדק  שמע 
שהוא  שמאחר  הוא,  גיהנם  לו  שמצננים  הטעם  ”אולי  סב):  (או“ח 

מעורר עצמו בזה ומניע חום טבעי לדקדק באותיותיה, בשכר זה, 
החום הטבעי, מצננים לו חום אחר שהוא בגיהנם“.

הוסיף וביאר רבנו יהודה החסיד: בקריאת שמע יש רמ“ח תיבות 
– כנגד רמ“ח איברים שבאדם. והנה, ’ָעוֹן‘ במילוי האותיות (עי“ן, ו“ו, 
נו“ן) הן בגימטרייה רמ“ח, וכנגד ה‘עון‘ המשפיע על רמ“ח אברים 
ַעְצמֹוָתם“,  ַעל  ֲעוֹנָֹתם  ”ַוְּתִהי  כז):  לב  (יחזקאל  שנאמר  כמו  שבאדם, 
איברי  ברמ“ח  היא  אף  הנעשית  שמים  מלכות  עול  קבלת  באה 
 .“האדם, כפי שנאמר (תהלים לה י): ”ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ה‘ ִמי ָכמֹו
ולפיכך אמרו חכמים כי כל הקורא את שמע בכוונה ניצול מן העוון 

(’שבלי הלקט‘ סי‘ טו).

כוונה בקריאת שמע – מפתח לכוונת התפילה כולה
בנוסף לסגולות האמורות, נראה כי לקריאת שמע בכוונה קיימת 

גם סגולה מיוחדת, שמכוחה יזכה האדם לכוון בתפילה כולה.

שלפי  המקובלים,  ”כתבו  שמע):  קריאת  (ערך  יועץ‘  ה‘פלא  כתב  כך 
כוונת  וזהו  בתפלה.  לכוון  יוכל  כך  שמע  בקריאת  שיכוון  הכוונה 
קריאת  הקורא  ”כל  א):  ה  (ברכות  לברכה  זיכרונם  רבותינו  מאמר 
נזק  הגורמים  הם  המזיקין  עיקר   – הימנו“  בדלין  מזיקין  שמע... 
כתקונה,  שמע  קריאת  ובקראו  בתפלתו,  דעתו  ומערבבים  לאדם 

הנך מזיקין בדלין הימנו“.

הארות בסדר התפילה  האאאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים ססייפפמעלה  ם
 קריאת שמע הקדמה (ג) 

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

הברכה שהבריחה 


