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פרעה פעם בפעם מבקש  במכות ידעו כולם כי ה' הוא האלוקים בשמים ובארץ.  למען  , מכות המופלאות אשר ה' הכה את מצריםה לו החבפרשתנו 

  בתשובה  חוזרים אינם גיהנם של  פתחהעל  אפילו רשעים אלא ש ,ואכן נעתר ה' לתפילתו .ומשה מתפללממשה רבנו שיתפלל לה' שיעצור את המכה 
 ופרעה שוב חוזר לסורו, וחוזר חלילה.

", ולאחר  הרשעים ועמי ואני  הצדיק ' ה , הפעם חטאתי " :לכאורה חוזר בתשובה ואומרפרעה  כאן כבר לנגוף את מצרים במכת ברד כאשר כבר החלה 
  יחדלון  הקלות ' ה אל כפי את  אפרש העיר את  כצאתי  משה אליו  ויאמר"משה עונה לו: כאן מכן מבקש שוב ממשה שיתפלל לה' שיעצור את המכה, ו

 . "הארץ' לה  כי תדע   למען עוד  יהיה  לא והברד

 בפסוק זה התקשו הראשונים, מדוע משה הוצרך לצאת מן העיר כדי להתפלל לה', מאי שנא משאר המכות שבהם לא נאמר זאת? 

הרמב"ן ועוד ראשונים מקשים לפרוש   ".גלולים  מלאה שהיתה  לפי , התפלל לא  העיר בתוך אבל , העיר מן  - "את העיר  רש"י מסביר זאת ע"פ המכילתא: 
 שאר המכות? מזה, והרי גם בשאר המכות משה התפלל שיסורו וא"כ מאי שנא מכת ברד שהוצרך לצאת מן העיר 

הראשון מתרצים, שאכן גם בשאר המכות משה התפלל מחוץ לעיר, אלא שכאן הכתוב הזכירו משום שפרעה ביקש   ווהשפתי חכמים בהסבר ,ן"הרמב
שצריך הוא להמתין עד שיצא   ,והשיב לו משה .וברד" אלהים קולות  מהיות  ורב' ה אל "העתירוכתוב ש וכפי  , ממשה שיתפלל שהמכה כבר עתה תפסק

 צורך לגלות לפרעה "כצאתי מן העיר".  , וממילא לא היהמכות שהיה לו שהות להתפלל, שכן התפלל על למחר"כ בשאר הא מן העיר. מש

ע"ז של  ה, וזאת משום שכידוע שאכן רק במכת ברד משה הוצרך לצאת מן העיר לעומת שאר מכותבביאורם השני,  תרוץ נוסף הובא בשפתי חכמים
משא"כ במכת ברד שבה   . משה להתפלל תוך העיר היה  ל וולכן יכ , אנם מצוי מחוץ לעיר בשדותהלכך בכל שאר המכות היה צ  .ה צאנםתים היהמצר

   . 1גילוליהם בתוך העיר  ו הי כי מקנהו אל הבתים, וממילא במכה זו הוצרך לצאת מן העיר  את נאמר שהירא את דבר ה' הניס  

 מדין איזה איסור יש בעיה בכך? ויש לבאר  .2ע"ז  ה פלל במקום בו מצויתבעיה לה  קיימת עולה ש , ליה אית מר כד לו ליה  איתלמר כד

  בך  יראה ולא  קדוש מחניך  והיה  לפניך איביך ולתת להצילך מחנך בקרב מתהלך אלהיך' ה כי : צאתך את  וכסית  ושבת"... :טו(-דברים כג, יד)בתורה נאמר 
ינו מתהלך עמנו, דהיינו כשאנו עוסקים בק"ש ובתפילה או בדברי תורה  הל-שבכל מקום שה' א )ברכות כה ע"ב( ולמדו חז"ל .מאחריך" ושב דבר ערות
 .ויש לבאר את טעם האיסור שבדבר .3ושלא יהיה בו צואה או ערווה ושאר דבר טינופת  ,קדושלהיות המחנה צריך 

 שואל: (תקיעות' ט שמעסימן תקפח ד"ה ) הלכה  הביאור

  כשגופו  כנפות' ד של  טלית ללבוש אסור האם ?נקי שאין במקום  או נקי אינו  כשגופו מצוה לקיים שאסור מצינו והיכן
  המצוה  ידי  לצאת  כונה  דצריך  ל "דקי  דכיון  הוא שהטעם ואפשר  . ע"וצ  . מקום בשום  כן מצינו  לא  , נקי אינו  המקום  או 

  מהרהור  גרע  ולא  [המרחץ בבית אמן לענות דאסור ד"פ סימן  א"הרמ דפסק ודומיא] תורה כדברי חשיב כ"ג  גופא זה י"הש  שציונו
  ביזה  בכלל דהוא  בזיון  דרך ' ד  עבודת  לעשות ואין עבודה הוא בפועל מצוה  שמקיים דבשעה  בפשיטות  ל" י  וגם. ת " בד 

  מצוה  הכשר רק והוא הכבוד מפני רגלים  במי ה" ר של  שופר לצחצח דאסור ג" ל דף  ה"בר  אמרו מזו וגדולה. מצוה
 . עצמה המצוה ש "וכ

ואי אפשר לומר  תפילה ודברי תורה.  ,כק"ש ן מצוות שה -הזכרת שם ה' ודיבור קודש  א. חילוקים בעניין:נמצא שיש שני 
 ללא ברכה או הזכרת ה'. ,גרידא הומצוזה שייך גם במעשה  –ביזוי המצווה  ב. .4לא נקי וטמאדבר שבקדושה במקום 

  והן משום ביזוי המצווה.  הקדוש  משום הזכרת ה'  הןת,  ע"ז או טומאה וטינופע"פ זה מבואר טעם איסור התפילה במקום  
 

 
 על ' ה אל משה ויצעק פרעה מעם ואהרן משה "ויצא :וככתוב ,נענה משה לבקשתו ,כאשר ביקש פרעה ממשה שיתפלל לה' שיסיר את הצפרדעים ,במכת הצפרדעים ,חס' ח פרק בפ 1

המתפלל שמא לן יהשפתי חכמים מבאר ע"פ מה דקי .ויעתר אל ה' "כאן נאמר לשון צעקה לעומת שאר המכות בהם נאמר "והקשו המפרשים מדוע  .לפרעה" שם אשר הצפרדעים דבר
ל ה משמע שמשה היה מתפל ז קולו להשמיע תפילתו לאוזנו. ומפרוש  םלפיכך משה היה מריו ,צריך להשמיע לאוזנו מה שמוציא מפיו, ובמכה זו הצפרדעים היו מקרקרים ברעש גדול

 ורק במכת ברד שהיו בבתים הוצרך לצאת מן העיר. ,שכן גילוליהם היו בשדות ,לא קשה מידי הנ"להסבר הלפי  ךא .וא"כ קשה כיצד התפלל במקום גילוליהם ,בתוך העיר
מכה זו משה הבטיח לפרעה שיסורו הצפרדעים על ויצעק" כפירושו של האבן עזרא, שבלהסביר שנאמר במכת צפרדע " ניתן ,גם בשאר המכות התפלל מחוץ לעירולשיטת הרמב"ן ש

     ישהו לכן הוצרך לצעוק לה' והתפלל חזק יותר שה' יענהו )להסבר נוסף ראה פירושו של הספורנו(. ידעת עצמו בלא רשות ה', לפי שבטח בה' שלא יב
 שבקדושה  דבר לשם להכניס ואין ותועבות גילולים בו יש שבודאי" :וכהסבר המ"ב ,כוכבים" עובדי של במלון יתפלל ולא" :ט סעיף צד סימןבאו"ח  ,וכך פסק הרמ"א ע"פ תרומת הדשן 2

 ".גילולים מלאה  שהיתה  לפי במצרים להתפלל רצה  ולא' וגו העיר את כצאתי אמר ה "מרע שהרי
 אולם הרמב"ם והחינוך לא מנוהו במנין הלאוים.שו"ע הרב פסק שאיסור זה מן התורה, והרמב"ן היראים והסמ"ק מנו לאו זה.  3
  לאמרו  ולא, חול בלשון  אמרו ואפילו הכסא ובבית המרחץ בבית לאומרו אסור הקדש מדברי שהוא ענין כל אלא בלבד שמע קריאת ולא": ה"ד פ"ג שמע קריאת הלכות ם"הרמב וכ"פ 4

 .אסור" רגלים ומי צואה בו שיש המקום והוא הטנופת ובמקום המרחץ ובבית הכסא בבית תורה בדברי בלבו להרהר אפילו אלא בלבד

 לחנן כהןר' א // והיה מחניך קדוש
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 [ המשך המאמר מעמוד השער  /  וש"מחניך קדוהיה  "]

שאם התפלל בלא כוונה   ,פסק ו "טבפ"ד ה בהלכות תפילה. רמב"ם דברי ההגר"ח מקשה סתירה ב  מבריסק: הגר"ח  ל יסוד שה ידוע  ,ובעניין התפילה
,  י ה"אפ"ב"ם בכתב הרממה שוהעיר מ זה מיירי על כל תפילת שמונה עשרה.חוזר ומתפלל בכוונה. ומדייק הגר"ח דמסתימת הרמב"ם משמע שדין 

האחת כוונה של   נות בתפילה:וכוסוגי שתי  ן ומתרץ, שישנ רק בברכה ראשונה. ינה הווושאם כיון לבו בברכה ראשונה שוב אינו חוזר. ומשמע שדין כ
לא אם אין  ימומ, אלא היא מעצם מעשה התפילה ,'דין כוונה'וכוונה זו אינה מ .1ן בתפילה שהינו עומד לפני ה' יתברךיוהשנייה שיכופירוש הדברים, 

. משא"כ בכוונת  2חיסרון מדין מצוות צריכות כוונה   בזה חשב הוא למתעסק דאין בו דין מעשה, ועוד שיש ן שעומד לפני ה' אין זה מעשה תפילה, ונ ימכו
 .3רכה ראשונה ברק ב מעכבשזה דין נוסף בתפילה ש ,פירוש הדברים

קדושת  עניין ולנתינת נופך ב .4מעשה התפילה וזה עיקר  , וקירבה אליונה עמידה לפני הקב"ה י שה , יסוד במהות התפילהגר"ח למדנו לפי דברי ה
 :(ג)או"ח קב, סק" נביא את דברי הט"ז  , התפילה

  א " ד  תוך דהיינו  מקום  באותו  שהוא  לאותו  צריך כ" וע , מתפלל שהוא  ז "כ הוא  קודש  אדמת  עומד  שהמתפלל  דהמקום  חר עם אט לומר  ואפשר 
  שיש  להראות שיעמוד צריך  כ "ע שבבית  מקומות  כשאר והוה  שם  קדושה לאו כאלו  הוי קדוש בדבר כ" ג עוסק ואינו שיושב  וכל  כבוד בו לנהוג

 . קדושה   כ" ג  עליו הוי  יושב אפילו   ת"בד   או  בתפלה עוסק אם   אבל'  קדוש כאן

שעומד לפני  ן בכוונת האדם וכ ,הצורך שיהיה המקום נקי וטהור שהינו הכשר לקדושה וקיום המצווה בכבוד ,במעלת וקדושת התפילה נו למדים נמצא 
". ולכך  קדוש מחניך והיהואז " צאתך... את וכסית ושבתוככתוב  " ן בחלות הקדושה והשכינה השורה באותו מקום,יקר במעשה התפילה, וכשזה ע  ,ה'

 משה הקפיד בתפילתו שלא יהיה במקום טומאה ועבודת גילולים. 

 . בשמך" יקראון עולם במלכות שדי. וכל בני בשר ...לתקלהעביר גילולים מן הארץ" :'לשבח נוי לע'תפילה בונזכה לנאמר ב
 

 
 ז."טהמהל' תפילה וכ"פ הרמב"ם פ"ד  ע"א. סנהדרין כב 1
 לעיכובא. ינהאבלחם משנה ברמב"ם שם מבאר שכוונה זו  2
 ע"א. כבסוגיא בברכות לד 3
 "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה". בזכריה )ג, ז(: שאנו כמלאכים לפני ה' שבהם נאמר –שלכך נקראת תפילת עמידה  ,ראה שפת אמת פרשת במדבר 4

 

 
 

 : שמותתשובות לפרשת  

והיה העלמה היוצאת לשאוב, ואמרתי אליה  " :עבד אברהם ביחס לרבקהלבד על בת פרעה, מוזכר גם בדברי אליעזר , מ'העלמה'הכינוי  .א
 . "אל נו הנה העלמה הרה ויולדת בן, וקראת שמו עמ "  :אחז מלך יהודה  אל )ז, יד( וכן בדברי ישעיהו  .)בראשית כד, מג(קיני נא מעט מים מכדך" הש

ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום... ה' יהיה ביני וינך  " – א. דוד ויונתן  הם:  , 'לך לשלום'שנפרדו במילים  ( ויתרו )מלבד משהאנשים נוספים זוגות שני  .ב
 .(מ"ב ה, יט) כברת ארץ" ויאמר לו לך לשלום, וילך מאיתו  " –. ב. אלישע ונעמן כ, מב( )ש"אובין זרעי ובין זרעך עד עולם" 

 .כז()מ"ב ה,  ויצא מלפניו מצורע כשלג" " –גיחזי, באותו סיפור דלעיל , ו)במדבר יב, י( מרים  – גים כשלעמצורהאיש והאשה שהיו   .ג

גדעון היו שבעים  ולגם על גדעון: "מר נא ,)שמות א, ה(וכן "יוצאי ירך יעקב שבעים נפש"  ,ו, כו(אשית מ)ברנאמר 'יוצאי ירכו'  עליושמלבד יעקב  .ד
 . שבעים. הקשר הנוסף בין יעקב לגדעון הוא המספר )שופטים ח, ל(" יוצאי ירכובנים  

 : ואראשאלות לפרשת  

, ובעד זה ישלח  ואהרן להפסיק את המכה ממשה  באלו מכות פרעה מבקשבפרשה מוזכרות חלק גדול ממכות מצרים. מתוך עשרת המכות,  .א
 מכות(  5)את העם? 

ִרים"  יאיפה מוזכר הביטוש הארץ".  ותבא חמרים חמרים צפרדע נאמר "ויצברו אותם במכת  .ב ה ֳחמָׂ רָׂ  ? "ֲעשָׂ

 בשחין? . על אלו שני אנשים נוספים מסופר שהוכו שחיןהמכה השישית היא מכת   .ג

 "? ב השכם והערנ"ך הביטוי "זה הקשר הוזכר בת". באי קר השכם בבו וברד, הקב"ה אומר למשה ללכת אל פרעה "  ערובת ול מכבהתראות ע .ד

  )פעמיים נוספות(? 'כבשן'לה . איפה עוד מוזכרת המי'פיח כבשן'יני פרעה מלא חפנים במכת שחין הקב"ה מצוה על משה ואהרן לזרוק לע .ה

 ": ִהְקִשיתָׂ ִלְשאֹול"

 "? וישכם... בבוקראנשים נאמר "  השבע על אלו  בבוקר".  לעיל הזכרנו את הביטוי "השכם  . ו

 

  אביעד וינברג ואיתן שיר // מונחים בתנ"ך



 

 

 
 

ְרתָׂ כתוב בפרשה: "ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה בֹּא ֶאל ַפְרעֹּה  ֵאָליו... ִהֵנה ַיד ה'   ְוִדבַּ
 ."הֹוָיה ְבִמְקְנָך... ֶדֶבר ָכֵבד ְמאֹּד 

ורק במכת דבר   , כתוב "ואמרת אליו" ,יש התראה לפרעה ן בכל המכות בה 
 ג( )שמות ז,כתוב "ודברת אליו". ונראה לבאר זאת ע"פ דברי הרמב"ן 

שבחמש המכות הראשונות היתה לפרעה בחירה, אך באחרונות ה' לקח  
  , מפרעה את הבחירה כדי להעניש אותו ולגרום שיתקדש שם ה'. א"כ

לכן ה' אמר   .1המכה האחרונה שבא היתה לפרעה בחירה היא מכת דבר
כי זאת ההזדמנות   ,)עי' מכות יא ע"א(בלשון קשה  – למשה שהפעם "ידבר"

פרעה, ומשה מתרה בו שה' אשר בידו נפש כל חי, יכול  האחרונה של 
לקחת גם את נפשו. ע"פ זה יתבאר מה שנאמר לפני מכת הברד: "ִכי ַעָתה  

ָוַאְך אֹוְתָך ְוֶאת   )כשלא ניצלת את ההזדמנות שהייתה לך בחירה(ָשַלְחִתי ֶאת ָיִדי 
)ולקחתי ממך ַעְמָך ַבָדֶבר  ַוִתָכֵחד ִמן ָהָאֶרץ:  ְואּוָלם ַבֲעבּור זֹּאת ֶהֱעַמְדִתיָך 

 . ַבֲעבּור ַהְראְֹּתָך ֶאת כִֹּחי ּוְלַמַען ַסֵפר ְשִמי ְבָכל ָהָאֶרץ" את הבחירה(

ר על מעלתה  מדב )או "שימו לב על הנשמה"( ל לבב חוקר" -הפיוט "אודה לא
הגדולה של הנשמה המופקדת בגוף האדם ועולה בלילה אל יוצרה לתת  

שנה.   500-לפניו דין וחשבון. הפיוט נכתב ע"י משורר ספרדי שחי לפני כ
)י( לפי החתימה בראשי הבתים שמו הוא "שמעי

הו", ובסידורי הספרדים  2
ית  ועל פי חתימתם שמו הוא "שמעיה קוסון". לכל ב , יש בתים נוספים

בפיוט יש חרוז משלו והוא מסתיים במילה "בוקר". בסידור בית יעקב וכן  
ירגיל לומר הזמר הזה   3"ַהָיֵרא ֶאת ְדַבר ה' :בסידור אוצר התפילות כתוב

בכל בוקר". בישיבתנו נהוג לשיר פיוט זה בבוקרו של חג שבועות לפני  
 תפילת שחרית בניצוחו של הרב בנימין בארי שליט"א.

 ,ירמיהו יז, י( .בֵֹּחן ְכָליֹות" חֵֹקר ֵלב)"ֲאִני ה'  ֹוֵקרֵלָבב ח אשר הואאֹוֶדה ָלֵאל 

ָרן והזמן שאודה לו הוא ֵבי בֹ -"ב ְּ ֹוכְּ  .ַוָיִריעּו ָכל ְבֵני ֱאֹלִהים" )איוב לח, ז( ֶקרַיַחד כ 

 כלומר בזמן הבוקר כאשר מערכות השמים והמלאכים מרננים לה'.

ש ָ  ֶאל/ימו  ֵלב ַעלִש   ,ָמהַהנ ְּ

לָ  שהיא יקרה כמו ַאחְּ בֹו וְּ ם ש ְּ ֶ  ,)מאבני החושן( 4"ָמה"ֶלש 

אֹוָרה אֹור ַהחַ  של הנשמה הוא וְּ ה"כ ְּ ָ  ,)בצהרים(" מ 

אֹור  שהוא ם כ ְּ ָעַתיִׁ בְּ ֶֹקר'ש ִׁ  . שיש בבוקר()פי שבע מהאור  5'ב 

א ָכבֹוד ֻחצ ָ  ֵ ס  כ ִׁ  ,(6)הנשמה נחצבה מכסא כבודו של ה' ָבהמִׁ

ֶאֶרץ ֲעָר  על מנת  ,שהוא שמם מזיו השכינה( ה"ז )בארץ מדבר, כלומר בעו 7ָבה ָלגו ר ב ְּ

הָ לכן שימו לב אל הנשמה  ֶ ל  יָלה  מִׁ ַהצִׁ  ,)מגהינם/מאשו של היצר הרע( ָבהלְּ

נֹות  פְּ יָרה  "לִׁ ָהאִׁ ֶֹקר"ו לְּ . ויש לבאר עוד שהכל מדבר בזמן הגאולה 8)לקראת הגאולה ב 

וצריך להציל הנשמה מאש השמש שתבער באותו זמן ברשעים, ולהאיר אותה באורּה 
 

 
 אולי זה נרמז בכך שהשורש ד.ב.ר מופיע חמש פעמים במכה זו. 1
יש אומרים שהבית "ימצאוה" השני נועד להאמר בשבת ויו"ט במקום הבית הקודם, ויש  2

 אומרים שבית זה הוא תוספת מאוחרת.
ר ה'לשון הפסוק בפרשתינו " 3 ֵרא ֶאת ְדבַּ יָׂ ס ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל ֵמַעְבֵדי ַפְרעֹּה ֵהִני הַּ

 ַהָבִתים" )שמות ט, כ(.
ה ְוַהּטּור ַהְשִליִשי 4 מָׂ ְחלָׂ  )שמות כח, יט ושם לט, יב(. ֶלֶשם ְשבֹו ְואַּ
ה"ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה  5 מָׂ חַּ ִים ְכאֹורְואֹור ַהַחָמה ִיְהֶיה  ְכאֹור הַּ תַּ ִשְבַעת ַהָיִמים" )ישעיהו  ִשְבעָׂ

 ִיְזַרח ָשֶמש" )שמואל ב' כג, ד(ּוְכאֹור בֶֹקר ל, כו( ; "
"ת"ר כל יומא ויומא כרוזא קרי אתערו בני  :כמ"ש בזוהר חדש )בראשית דף יח ע"ב( 6

קדישא עילאה ועבידו פולחנא דמאריכון דאפריש לכון מן שאר עמין ויהב בכון נשמתא 
דא היא נשמתא קדישא  - ... ויפח באפיו נשמת חייםדאתגזרת מכורסי יקריה קדישא 

 ". ונראה לבאר שהכסא רומז למלכות והנשמהדאתגזרת מכורסי יקרא דמלכא עילאה 
 תפקידה להמליך את ה' בעולם הזה.

ה ְוֹלא ָאְמרּו ַאֵיה ה' ַהַמֲעֶלה אָֹּתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַהמֹוִליְך אָֹּתנּו ַבִמְדָבר  7 ה ְושּוחָׂ בָׂ ְבֶאֶרץ ֲערָׂ
ם ם שָׂ דָׂ ב אָׂ שַּ ּה ִאיש ְוֹלא יָׂ ר בָׂ בַּ ֶות ְבֶאֶרץ ֹלא עָׂ ְלמָׂ ה ְוצַּ  : )ירמיהו ב, ו(  ְבֶאֶרץ ִציָׂ

 " )תהלים מו, ו(.ִלְפנֹות בֶֹקר כמ"ש "ֱאֹלִהים ְבִקְרָבּה ַבל ִתמֹוט ַיְעְזֶרָה ֱאֹלִהים 8

כמ"ש  "ִכי ִהֵנה ַהיֹום ָבא בֵֹּער ַכַתנּור ְוָהיּו ָכל ֵזִדים ְוָכל עֵֹּשה ִרְשָעה ַקש  9של השמש 
א... ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְשִמי ֶשֶמש ְצָדָקה ּוַמְרֵפא ִבְכָנֶפיָה" )מלאכי ג, ְוִלַהט אָֹּתם ַהיֹום ַהָב 

 .ע"ז ג ע"ב( יןועי ,כ(-יט

ָכל ַליְּ  (-)התעוררו לכךו רו  ָנא ע י בְּ  ,ָלהכ ִׁ

ַמעְּ  ֶכם עֹוָלה לְּ ַמתְּ ש ְּ  ,ָלהנִׁ

עָ  פְּ ֹון מִׁ ב  ין ֶחש ְּ  ,)על מה שפעלה באותו יום( ָלה  ָלֵתת ד ִׁ

יֹוֵצר ֶעֶרב   )ה'( ָוֹבֶקרלְּ

ָצאו הָ יִ  כאשר היא תגיע למעלה ֻטנֶ  )וי"ג ִיְמָצָאּה( מְּ  ,ֶפתמְּ

תֹוסֶ   ,)מעוונות ומה שנמשך מהם( ֶפתֵמֲעֹונֹות וְּ

ָחה ֶנֱחֶר והיא תשוב לעולם  פְּ מֹו "ש ִׁ  ,)שפחה מבוישת, מלשון חרפה( 10"ֶפתכ ְּ

ֶֹקר  ב  ַ יד ב  מִׁ ָ ֶֹקרת  ב  ַּ  .ב 

ָצאו הָ יִ או ש] ֶ ִיְמָצָאּה /מְּ ֻקש    ,11ֶטתמְּ

טֹוטֶ  ית וְּ ַטל ִׁ )בטלית ותפילין. ובמשנה "טֹוֶטֶפת" מוזכרת כקישוט של האשה ֶפת ב ְּ

 , ֶפתוי"ג ִבְזכּויֹות ְותֹוֶס  .עי' שבת נז ע"ב ורמב"ן על שמות יג, טז( .המקיף מאוזן לאוזן

ֶ  והיא תשוב לעולם ֻקש   ה מְּ ל ָ ַ מֹו כ  זה ִיְמָצאּוָה ְמשֹוֶטֶטת, ְבַתְרָי"ג  )וי"ג בבית, ֶטתכ ְּ

 ,ִמְצָוה ְמֻקֶשֶטת, ְכמֹו ַכָלה ְמֻקֶדֶשת(

ֶֹקר  ב  ַ יד ב  מִׁ ָ ֶֹקרת  ב  ַּ  [.ב 

דהַּ  ה' קְּ פִׁ ֱֶאָמן ב ְּ ְפִקיד)" 'ְבָיְדָך  ֹונוֹ נ  בנוהג שבעולם אדם מפקידין אצלו   - רּוִחי' אַּ

פקדונות, הוא מחליף של זה בזה, ואת של זה בזה... אבל הקב"ה אינו כן... שמא עמד 
אחד שחרית ובקש נפשו ולא מצאה, או שמא מצא נפשו ביד אחר... אמר ר' אלכסנדרי 

"ה בשר ודם מפקידין בידו חדשים, ושוהין אצלו, והוא מחזירן בלויים וישנים, אבל הקב
 מפקידין בידו בלויין ושחוקין, והוא מחזירן חדשים...שנאמר 'ֲחָדִשים ַלְבָקִרים ַרָבה

ֶתָך  ,מדרש תהלים מזמור כה( .' "ֱאמּונָׂ

צ רְּ ה לֹו כ ִׁ יֶרנ ָ  ,)יחזיר את הנשמה לאדם כרצונו( ֹונוֹ ַיֲחזִׁ

עֲ שהרי  ַ יש לֹא ָגַוע ב   ,)אף אחד לא מת בלילה בעוונו( 12"ֹונוֹ "אִׁ

י  אלא הִׁ י ֶעֶרב ַויְּ הִׁ  .13)שישן וקם בבוקר למרות חטאיו( " ֹבֶקר"ַויְּ

 ,)הנשמה העניה ממצוות( י ָהַהֲחיו  ָהֲענִׁ וְ 

ה  ָ יָדה ַתמ  חִׁ קִׁ )מיוחדת בשלימותה( יְּ  ,י ָהו נְּ

שֹו לֹא חִׁ   ,)מי שלא דאג שנפשו תחיה ע"י מעשים טובים( 14" י ָהַוֲאֶשר "ַנפְּ

אֹור  ה לְּ ֶ כ  זְּ ֶֹקרֵאיךְּ יִׁ ב  איך יזכה לקום בבוקר ולזכות לאורו. ורומז גם לגאולה ) הַּ

 .15שנמשלת לבוקר, ומי שלא ידאג לנפשו לא יזכה לחיות בזמן הגאולה(

 

 
השמש היא משל לאורו של ה'. בזמן הגאולה תהיה הכרה ברורה בה' ואורו יזרח כל כך  9

חזק עד שהרשעים "ישרפו" מבושה, וכן מכך שאין להם הכנה מתאימה לקלוט את אותו  
 ו לחרפות לדראון עולם, והצדיקים יתחזקו ויתרפאו מאורו של ה'.אור והם יהי

ה ֶנֱחֶרֶפתְוִאיש ִכי ִיְשַכב ֶאת ִאָשה ִשְכַבת ֶזַרע ְוִהוא  10 ְלִאיש... )ויקרא יט, כ( "ולפי  ִשְפחָׂ
 דעתי שהמלה מגזרת חרפה, בעבור היותה שפחה" )אבן עזרא שם(

 המשך.וכך אין כפילות ב ֶשתי"ג ְמחּוֶד  11
ֲעוֹנֹוֲהלֹוא ָעָכן ֶבן ֶזַרח ָמַעל ַמַעל ַבֵחֶרם... ְוהּוא  12 ע בַּ וַּ ד ֹלא גָׂ  .)יהושע כב, כ( ִאיש ֶאחָׂ
ּומּו ִכי ]ֹלא[ זֹּאת ַהְמנּוָחה, קלאחר בית זה נוספו בסידורים הספרדים הבתים הבאים:  13

ֵשָנה ַאל ֶתֱאָהבּו, ְלַהְקִדיש וְ  ל ַמְשִכיֵמי ַבבֶֹּקר.ִמַדת ַרֲחִמים ְמתּוָחה, שּובּו ִכי ָידֹו ְפתּוָחה, ְלכָ 
, ֶנֶפש ְבֵהמֹות ]לּוָה ְכמֹו ֲעֵרִמים ]ֲערּוִמיםסָׂ ָלֵאל ֱאָהבּו, ָהבּו ַלה' ָהבּו, ָכבֹוד, ְוָהָיה ַהבֶֹּקר. 

 ִנְרָדִמים, ַיַען ְלִמְשַטח ֲחָרִמים, ְלֵסֶדר עֹוַלת ַהבֶֹּקר.
ה ְשַתֲחוּו ָכל ִדְשֵני ֶאֶרץ ְלָפָניו ִיְכְרעּו ָכל יֹוְרֵדי ָעָפר ָאְכלּו ַויִ  14 ְפשֹו ֹלא ִחיָׂ  .)תהלים כב, ל( ְונַּ
ַעם ה' ַלֲחזֹות, ִנְזֶכה ּוַבָשָנה ַהזֹּאת/ּוַבגֹוִים ֲחזֹות, ִבְשָמחֹות ֹנבסידורים הספרדים נוסף:  15

 .ִתְשַמע קֹוִלי, בֶֹּקרַתַחת ְרָגזֹות, בֶֹּקר 

  מלאכי גוטמן // ל לבב חוקר-ודה לאא



 

 

 
   וס' בק"ש של ערביתות   רש"ימחלוקת  .א

ת  שק"ש שקורים בביהכ"נ לפני צא  ,כתב ע"א ד"ה עד()ב  ריש ברכותרש"י ב
שאין   )ברכות א, א( אין יוצאים בה יד"ח, והביא מהירושלמי וכבים כה

ק"ש  בכתב, ש אומרים אותה אלא כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. ו
 . יסגבפרשה ראשונה , ויוצא יד"ח ק"ש של ערבית  שאדם קורא על מיטתו

מדוע די   א. : דברי רש"י הרבו להקשות על  (מאימתי)ד"ה  והתוס' על אתר
בפרשה ראשונה שקורים על המיטה וא"צ שלש פרשיות כק"ש של  

הרי ק"ש שעל   ג. הרי צריך לברך שתיים לפניה ואחת לאחריה.  ב. שחרית. 
, ות"ח אינו צריך  ה ע"א(ברכות ) המיטה אינה אלא בשביל המזיקים 

שצריך לסמוך גאולה לתפילה גם   ,כר' יוחנן )ד ע"ב( הרי קיי"ל ד.. תהלקרו
ק"ש סמוך למיטתו  בערבית, היינו שק"ש לפני התפילה, ולא כריב"ל ש

 .'תפילות באמצע תקנום'ו

מכח קושיות אלו מסיקים התוס' שק"ש שקורים בבית הכנסת היא  
בי  העיקר ובה יוצאים יד"ח, ואע"פ שהיא לפני צאה"כ, אנו פוסקים כר

 ע"ש.  שאפשר לקרוא בזמן זה ק"ש של ערבית.  יהודה 

היתה  ונראה ש ללו, יישב את הקושיות האך מן הראוי להבין כיצד רש"י 
 כתב מה שכתב.שמכוחה   ,ק"שלו הבנה יסודית בגדר 

 גדר קריאת שמע  .א

התקשו, שמכמה סוגיות בש"ס משמע   "ב ד"ה ורבי()לב עסוטה במס' תוס' ה
  שק"ש דאורייתא, כגון כמה וכמה הלכות בק"ש שלומדת הגמ' מפסוקים

ברכות  בהגמ' . מאידך [ בארו להלןמתוך הדברים שית להביןיהיה ניתן הקושיות את ] 
 ונשארו בתימה.  1מפורשות פעמיים שק"ש דרבנן. אומרת  (כא ע"א)

פרשיות שמע והיה אם  באמת פשט הפסוקים של הנה , ש2וחשבנו ליישב 
בשכבך ובקומך,  לימוד תורה כלשהושמוע, משמעותם שישנה מצוה על 

ואין חיוב לקרוא דוקא את פרשיות ק"ש בזמנים אלו. אמנם אין כאן ציווי  
על לימוד תורה גרידא, אלא התורה מצוה בפרשיות אלה שפעמיים ביום, 

  – והשורשי בשכבו ובקומו, צריך אדם לקיים מצות ת"ת באופן המיטבי
. אמנם  )ולהלן יתבאר עוד( כעוגן שמחבר אותו לתורת ה' במשך היום כולו

חכמים רצו לקבוע מסמרות ולא לתת תורת כל אחד בידו, ולכן קבעו 
פני  הן מ, לדורות שלימוד התורה הנ"ל יכלול את פרשיות ק"ש בעצמן

פני שיש בהם קבלת עול  ד תורה זה, והן מבהן נאמר הציווי על לימוש
 . כות שמים ועול מצוותמל

נמצא לפ"ז שאמנם החיוב לקרוא את פרשיות ק"ש בדוקא הוא חיוב  
וראן מקיים בכך מ"ע דאורייתא של לימוד תורה בבוקר דרבנן, אך הק

 .בתנאים שיתבארו( ,כל ת"ת בבוקר ובערבע"י )אלא שמצוה זו ניתן לקיימה ובערב 

הגמ' שלומדת בכמה מקומות את דיני ק"ש מדרשות הפסוקים של  
פרשיות שמע והיה אם שמוע, מבינה שגם החיוב המקורי מדאורייתא  

ננו חיוב על לימוד תורה רגיל, אלא יש לו  ללמוד תורה בשכבך ובקומך, אי
דינים מיוחדים. למשל, לימוד זה חייב להיות כסדר הפסוקים ולא  

. לדעת  (ברכות יג ע"א) בהוייתן יהו –למפרע, שנאמר 'והיו הדברים האלה' 
וכן   3רבי לימוד תורה זה אף חייב להיות בלשון הקודש ולא בכל לשון, 

 .)שם( חובה להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיושישנה בי ר רסבו
 

 
אמנם בפעם הראשונה ישנה מחלוקת גירסאות בגמ' האם אכן גורסים שק"ש דרבנן או  1

להיפך )ע"ש ברש"י ותוס' בראש העמוד(. גם בפעם השניה, אמנם שמואל אומר מפורשות 
שר"א החולק עליו בהמשך סבור שק"ש   נונים הבירוב הראשושק"ש דרבנן, אך 

 דאורייתא. ומ"מ הקושי עדיין קיים לפי שיטת שמואל.
 הי"ו. נו יחד עם אחי היקר ידידיההדברים נתלב 2
כל התורה בכל לשון נאמרה, שאל"כ מה חידוש יש  רבילדעת ששם ומכאן דייקה הגמ'  3

 בלימוד תורה זה על פני שאר לימוד תורה, שהוצרך רבי לדרוש שיהיה בלה"ק.

וזמן ק"ש, לב"ש בערב בשכיבה ובבוקר בעמידה, ולב"ה בשעה   גם צורת
  ,יסודה בחיוב המקורי מן התורה. לדעת ב"ש –שבנ"א שוכבים ועומדים 

חיוב הלימוד מן התורה הוא דוקא במצב עמידה בבוקר ובמצב שכיבה  
פנים שבכל מצב פיזי אנו מחוברים ללימוד התורה.  שנ על מנתבערב, 

זמן  בזמן השכיבה ו בהוא  היומי  דיאליחיוב הלימוד האי , לדעת ב"ה
שכל שעות היום סובבות סביב  חדיר בנו את התובנה, כדי לההקימה

 לימוד התורה. 

)יג בברכות  שק"ש דאורייתא. הגמ' פתסוגיא נוסהתוס' הנ"ל הוכיחו גם מ

'בדברי תורה   –ש'לדבר בם' שנאמר בפרשת והיה אם שמוע  ,אומרת ב(ע"
, בק"ש כתיב  כתיב'. ומוכח מהסוגיא ש'ודברת בם' שנאמר בפרשת שמע

 ולא בדברי תורה. 

אמנם לפי הנ"ל אפשר לבאר, כפי שבאמת מורה פשטות הפסוקים,  
משמעותו על לימוד תורה הכללי,  בם'  לדבר ש'ולמדתם אותם את בניכם 

שאדם מצווה לחנך את בניו לדבר בדברי תורה כל ימיהם, וזה אינו עניין  
  בם'ודברת שננתם לבניך לחיוב ק"ש הנובע מחיוב ת"ת בוקר וערב. אך 'ו

משמעותו ציווי על האדם עצמו לדבר בדברי תורה, וציווי זה שנאמר כאן  
בפרטות, מורה על חיוב מיוחד ללמוד תורה פעמיים ביום מעבר למצות  

 ת"ת הרגילה. 

שפטורים מברכת   לגבי פועלים,  )טז ע"א(עוד הקשו התוס' מהגמ' בברכות 
וכח שק"ש  ז כיון שהיא דרבנן, אך חייבים בק"ש, ומהטוב והמטיב בברהמ"

מדובר , שהרי גם קושיא זו מתיישבת בנקל לפי דברינו דאורייתא.
זמן ק"ש, וא"כ אינם  פועלים שהשכימו קום  והתחילו בעבודתם לפני ב

גם את החיוב דאורייתא של 'בקומך' , ולומדים תורה בזמן הקימה כלל
אינם מקיימים. לכן עליהם להפסיק לק"ש, כדי לקיים את המצוה  

 4ורייתא.דא

 
מרת בכל לימוד התורה המיוחד בבוקר ובערב( נא –לעומת זאת, דעת חכמים שק"ש )קרי 

לשון שאתה שומע. לדבריהם צ"ל שדוקא ע"י לימוד תורה בלשון המובנת לאדם, בזה 
הוא מקיים מצות ת"ת בצורה האידיאלית ביותר, ולכן ס"ל שלימוד התורה הזה יכול 
להיאמר בכל לשון. לכן הגמ' מדייקת שלשיטתם כל התורה בלה"ק נאמרה ]להבנה זו 

נו מבין לה"ק יצטרך לקרוא דוקא בלשון שמבין תיתכן שתי נפק"מ להלכה, שאדם שאי
וכך פשט דברי חכמים "בכל לשון שאתה שומע", ומאידך אדם שמבין גם  –ולא בלה"ק 

 לה"ק וגם לשון זרה, עדיף שיקרא בלה"ק ולא בלשון אחרת[.
בשו"ת שאגת אריה סימן א, שביאר בדרך דומה לדברינו, שישנו חיוב מה"ת "כ ראינו אח 4

ללמוד תורה בבוקר ובערב, וחכמים קבעו לקרוא דוקא את פרשיות ק"ש. והביא הרבה 
לבאר כפי שביארנו, שחיוב הלימוד מה"ת השאג"א הוסיף אמנם לא  ראיות לביאור זה.

שזהו חיוב נוסף ללמוד בבוקר  הוא דוקא על לימוד מיוחד ומיטבי, אלא כתב בסתמא
 ובערב דבר כלשהו מדברי תורה.

ק"ש דרבנן היא, ותמה על כל הפוסקים שפסקו כר"א מכח ביאורו מסיק השאג"א ש
"ש דאורייתא, ולא כשמואל שם הסובר שק"ש דרבנן. ולבסוף כתב  בברכות כא ע"א, שק

ואמר  " :שכנראה הוכרחו לפסוק שק"ש דאורייתא מכח המימרא המובאת בסוטה מב ע"א
אליהם שמע ישראל. מאי שנא שמע ישראל? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, 

יאת שמע שחרית אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל: אפילו לא קיימתם אלא קר
". שמזה משמע שמדאורייתא צריך לקרוא את פרשיית אי אתם נמסרין בידם -וערבית 

שמע ישראל שחרית וערבית, ושמואל ורבי יוחנן הלכה כר"י, וכן שמואל נגד ר"י ור"א 
 הוא יחיד במקום רבים.

גם אם נקבל את ביאורו הרי  ג"א על הפוסקים.של השא קושייתואת יש ליישב ולכאורה 
 : של השאג"א בגדר החיוב של ק"ש, אין צורך לומר שבכך נחלקו שמואל ור"א

 .כי ק"ש דרבנן ורא,חוזר וקאינו "ש אם קרא קשמואל אומר שהמסופק  ם,בסוגיא ש
רא, בניגוד לתפילה וקוחוזר  –שאם מסופק אם קרא ק"ש  ,ר"א אומרהסוגיא בהמשך 

 שבה אינו חוזר ומתפלל.

יתכן ששניהם מסכימים שעיקר החיוב דאורייתא הוא לימוד תורה וחכמים קבעוהו 
כאשר אדם מסופק אם קרא ק"ש אינו צריך לקרוא שוב, לפרשיות ק"ש, אלא שלשמואל 

יתא ללמוד קיים או יקיים בפסוקים אחרים, ולגבי החיוב כי מן הסתם את החיוב דאורי
דרבנן זהו ספק דרבנן לקולא. אך ר"א סבר שאין לנו ערובה לכך שקיים או יקיים את 
החיוב מה"ת לקרוא בבוקר ובערב כדינו )עם כל התנאים הנצרכים כפי שביארנו למעלה(, 

 .חזור ויקרא ק"שולכן מוגדר מצב זה כספק דאורייתא וכדי לצאת מידי הספק י

  ן ציון סופרר' ב // ערבית דין ק"ש שלוביאור שיטת רש"י ב שמעריאת גדר ק



 

 

. )יג ע"א( את סוגיית ריש פ"ב דברכות  בדרך פשט לבארנראה  ,לפי דרכנו
, אם כיון לבו יצא ואם לאו  היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא: " שם שנינו

לא יצא". והנה המשנה לא מזכירה כלל מה היה קורא בתורה, אמנם רש"י  
. אך  זאת, אך ק"ק מדוע המשנה לא מזכירה כתב שהיה קורא פרשת ק"ש

לפי הנ"ל ניתן לומר שמדובר באדם שהיה קורא בתורה קריאה כל שהיא,  
יצא, שכן   –ובזה אמרו שאם כיון לבו לקיים בכך מצות 'ובקומך' 

ואולי ) מדאורייתא יוצאים יד"ח בקריאת פסוקים כלשהם בזמן הקימה 
שחלק זה במשנה נלקח ממשנה קדומה שנשנתה לפני שהתקבעה תקנ"ח  מותר לשער

 . שיות ק"ש(לקרוא את פר

 ביאור שיטת רש"י  .ב

בענין ק"ש של   שיטת רש"י בשופי את ע"פ הנ"ל נראה שאפשר לבאר 
. כאמור, מה"ת מקיימים מצות בשכבך בכל לימוד תורה שנעשה  ערבית

בערב, וחכמים תקנו לקרוא דוקא ק"ש. את התקנה לקרוא ק"ש בדוקא  
קבעו חכמים בתפילת ערבית, כך שיברך לפניה ולאחריה ויסמוך גאולה  

קוראים ק"ש לפני   –לתפילה. לכן אם מתפללים ערבית לפני צאה"כ 
לפני זמן שכיבה, מ"מ סברו )לחלק מהדעות( התפילה. אע"פ שקריאה זו היא 

חכמים שמוטב לתקנה בזמן זה מאשר לדחותה לאחר צאה"כ, שא"כ יש  
  ,וירדם ישתה קמעא ולחשוש שבינתיים יבא אדם לביתו ויאכל קמעא 

 .(ד ע"ב)' בברכות כדברי הגמ

ללמוד תורה בזמן שכיבה, היינו אחר  ומ"מ עיקר החיוב מן התורה נשאר 
צאה"כ. לכן אומרת הגמ' לקמן שאע"פ שקרא אדם ק"ש בביהכ"נ מצוה  
לקרותה על מיטתו. וזהו שאומר רש"י שבכך יוצאים יד"ח, היינו ידי חובת  

 המצוה דאורייתא. 

לכן, בקריאה זו שעל מיטתו מספיק לקרוא פרשה ראשונה, שכן די לזה  
, ואין צורך  כן אין צורך בברכות לפניה ולאחריהבלימוד תורה כל דהו, ו 

נתקנו דוקא על ק"ש שתקנו  וסמיכת גאולה )כי הברכות  לתפילה לסמוך גאולה

 .(, מהטעם האמור לעילחכמים, ודוקא כחלק מהתפילה

כמו כן, מובן מדוע ת"ח אינו צריך לקרוא שמע על מיטתו, שהרי הוא  
בודאי לומד תורה גם בלילה ובכך מקיים המצוה דאורייתא של בשכבך. 

שרגיל   -ם תלמיד חכם הוא וא: "()ה ע"אא בסוגיואכן כן נראה מדברי רש"י 
 ". דיו בכך  - במשנתו לחזור על גרסתו תמיד

כנראה   - ומש"כ התוס' שק"ש שעל המיטה אינה אלא בשביל המזיקים
רש"י הבין שאין זה עיקר סיבת חיוב ק"ש זו, אלא שיש בה גם עניין זה  

 של שימור ממזיקין. שהרי כך איתא בגמ':

 
בא להנגיד את אלא  ,אפשר לבאר בפשט הסוגיא שר"א לא חולק על שמואל ילופיןלח] 

במצב של ספק רשאי לחזור ולקרוא )אף שאינו חייב, כפי שאמר  ק"ש לתפילה, שבק"ש
שמואל, כיון שזהו רק ספק דרבנן ומה"ת יצא יד"ח בת"ת אחר(, ואילו בתפילה אם מסופק 

)ודלא כרבי יוחנן המובא אח"כ הסובר 'ולואי שיתפלל אדם  אינו רשאי לחזור ולהתפלל
כל היום כולו'(. אמנם ביאור זה לא מיישב את דברי הפוסקים, שסתמו וכתבו שבספק אם 
קרא חוזר וקורא, ומשמע שצריך לחזור ולקרוא אפילו אם קרא פסוקים אחרים ויצא בזה 

 יד"ח עיקר המצוה[.

מהגמ' בסוטה על הפסוק 'שמע  ,שק"ש דאורייתא ויותר תמוהה ראייתו של השאג"א לכך
. ראשית, הרי אין למדין מן האגדות. ועוד, שבודאי זוהי דרשה בגדר אסמכתא על ישראל'

המילים 'שמע ישראל', ובנקל אפשר לומר שאכן עיקר הדבר שבזכותו אפשר לנצח 
תקנו  במלחמה הוא לימוד התורה בבוקר ובערב, שהוא החיוב דאורייתא, וחז"ל אחר ש

לקרוא דוקא פרשיות ק"ש, סמכו זאת על המילים שמע ישראל. ועוד אפ"ל שגם חיוב 
הת"ת דאורייתא מכונה 'קריאת שמע' ונסמך על המילים 'שמע ישראל', לא במובן של 

 בפרשת שמע. המוזכרקריאת פרשיית שמע, אלא של חיוב הקריאה 

 וצ"ע. קו פסקייא כר"א.סוף דבר, לא מובן היאך אפשר לומר שדוקא מכח גמ' זו פס

אדם קריאת שמע בבית   אמר רבי יהושע בן לוי: אף על פי שקרא 
רגזו   -הכנסת, מצוה לקרותו על מטתו. אמר רבי יוסי: מאי קרא 

  ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה. אמר רב נחמן: 
אם תלמיד חכם הוא אין צריך. אמר אביי: אף תלמיד חכם מיבעי  
ליה למימר חד פסוקא דרחמי, כגון בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי  

 . ה' אל אמת 

,  שתי מימרות בעניינים אחרים אגב גרראלאחר מכן מובאות בגמ' 
 מובא: הן לאחריו

אמר רבי יצחק: כל הקורא קריאת שמע על מטתו, כאלו אוחז חרב  
של שתי פיות בידו שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם.  
מאי משמע? אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי: מרישא דענינא,  

בכבוד ירננו על משכבותם, וכתיב בתריה:  דכתיב יעלזו חסידים 
רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. ואמר רבי יצחק: כל  

מזיקין בדילין הימנו, שנאמר ובני   -הקורא קריאת שמע על מטתו 
רשף יגביהו עוף; ואין עוף אלא תורה, שנאמר: התעיף עיניך בו  

ף וקטב  ואיננו; ואין רשף אלא מזיקין, שנאמר מזי רעב ולחמי רש
 מרירי. 

נראה להדיא שעיקר עניינה של ק"ש שעל המטה אינו מפני המזיקים,  
אלא חיוב עצמי. אלא שיש בקריאה זו גם מעלה של שימור ממזיקים.  
וביותר, שמדרשות הגמ' מוכח שאין הברחת המזיקין מכח ק"ש בדוקא,  
אלא מכל לימוד תורה שהוא. שהרי 'ירננו על משכבותם' היינו כל לימוד  
תורה שנעשה על המיטה, וכן 'אין עוף אלא תורה' היינו לימוד תורה כל  
דהו. א"כ ודאי שק"ש זו עיקר מטרתה היא לימוד התורה בלילה שעל ידו  

, ועל ידי לימוד תורה זה גם משתמר מקיימים מצות בשכבך דאורייתא
ומה שתקנו לומר גם בלימוד זה פרשה ראשונה של   5האדם מן המזיקין. 

קא, הוא להמון העם, כדי שתהיה קביעות מסוימת שכולם ינהגו  ק"ש בדו
 בה. ואכן כאמור ת"ח אינו צריך לזה.

ק"ש בבית הכנסת אינה אלא  ש ,רש"י צייןלפי זה, את  דברי הירושלמי ש
הטעם שתקנו   :כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה, יש להבין כך

כדי  חכמים להקדים את ק"ש של זמן שכיבה לפני זמן השכיבה, הוא 
)כפי שיקראו את שמע כחלק מהתפילה ויעמדו בתפילה מתוך דברי תורה 

. כדי להרוויח עניין זה העדיפו חכמים לתקן את  שנוהגים בתפילת שחרית(
, ואע"פ שבכך יוצא שרק את החיוב דאורייתא  ק"ש בביהכ"נ ולא בביתו

)עכ"פ לא , ולא את החיוב דרבנן )בק"ש שעל המטה(מקיימים בזמן שכיבה 

 . מלואו וכתקנו(ב

גבי החובה מדאורייתא  חיוב ק"ש כתקנת חכמים על מצא שלפי הגדרת נ
אחד   מצד  –ש"י את שיטת ר למוד תורה בבוקר ובערב, נוכל להביןל

ובכך  ה"כ,אקוראים את שמע בבית הכנסת כחלק מתפילת ערבית לפני צ
על המיטה  חייבים לקרוא את שמע  ,ומאידך . קנת חכמיםמקיימים את ת

 . בזמנו מן התורה כדי לקיים את החיוב העיקרי 
 

 
 לבאר באופן הקרוב יותר אל השכל, שלא דברו מסתבראת עניין המזיקין בהמשך לזה,  5

ליפול במלכודת כאן אלא כנגד יצה"ר. כאשר אדם שוכב על מיטתו הוא עלול  חכמים
, וכדי להינצל מיצה"ר המפתה אותו לחטוא בכך, יעסוק חמורים יםבחטא הכשללהיצר ו

על יצה"ר. אם נצחו מוטב, ואם  "לעולם ירגיז אדם יצר טוב –בתורה )כדברי הגמ' בהמשך 
. יתכן שזו סיבה נוספת מדוע תקנו לקרוא גם לאו יעסוק בתורה"(, ויותר לא יהין לחטוא

על מיטתו ק"ש בדוקא, שעל ידי כך שיקבל עליו עול מלכות שמים יצליח להתגבר על 
ת"ח אינו צריך ואם לאו יקרא ק"ש"(. "אם נצחו מוטב,  –)וזה המשך המאמר הנ"ל  יצרו
תגברת אלא בלב  שאין מחשבת עריות מ " , אלא די לו בכל לימוד תורה לנצח את יצרו ,לזה

 .סו"ב כב, כא(ם אי)רמב" "פנוי מן החכמה



 

 

ה  יּה ִמְצוָּ ל ַחד ְוַחד ַנֲעִביד בֵּ  ֶרֶמז ָהרֹוֵמז  /כָּ
 

 רּוַשְלִמי: ַביְ 

 ַאְרַבע ּכֹוסֹות ֶשל ַיִין 

 ְּכֶנֶגד 

 ַאְרַבע ְלשֹונֹות ֶשל ְגֻאָלה.

 

אִתי ֶאְתֶכם  ְוהֹוצֵּ

 ִמַתַחת ִסְבלֹות ִמְצַרִים, 

 ִקּדּוש. זֹו ּכֹוס ֶשל 

 ֶפן ִתְקַּדש

 ְבכּור ַהַבְרֶזל,

 ְוֹלא נֹוַדע 

 ִּכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶבָנה. 

 ֲאֶשר ִקְּדָשנּו

 הֹוִציָאנּו 

 ְתרּוָמה ִהְבִּדיָלנּו 

 ִמטַֹּרח ַמָשָאם.

ְוִהַצְלִתי ֶאְתֶכם 
ם,  תָּ ֲעבֹודָּ  מֵּ

 ִהיא ּכֹוס ְשִנָיה, 

 ֶשל ַהָגָדה

 ּוְתִחַלת ַהֵלל. 

 ָבִדים ָהִיינּו, ֲע 

 ְוֵאת ָבֵתינּו ִהִציל 

 ְבָכל ּדֹור ָודֹור. 

 ַהְללּו ַעְבֵדי ה'

 ְוֹלא ַעְבֵדי ַפְרעֹּה,

 ַעל ְגֻאָלֵתנּו 

ְוַעל ְפדּות ַנְפֵשנּו. 

ַאְלִתי ֶאְתֶכם   ְוגָּ

 ָמְזגּו לֹו ּכֹוס 

 ֶשל ִבְרַּכת ַהָמזֹון. 

 ִּכי ֵאין זֹו ַרק ְגֻאָלה: 

 ַאֶתם 

 ְמַדְקְּדִקים ַעל ַעְצְמֶכם 

 ַעד ְּכַזִית ְוַעד ַּכֵביָצה, 

 ַאף ֲאִני 

 נֹוֵשא ָלֶכם ָפִנים; 

ה  ִבְזרֹוַע ְנטּויָּ

ִטים ְגדִֹלים.  ּוִבְשפָּ

ם  ַקְחִתי ֶאְתֶכם ִלי ְלעָּ  ְולָּ

 גֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהֵלל. 

 ִמן ַהֵמַצר ָקָראִתי

 ָעָנִני ַוֲעַשָאִני  

 ְלרֹּאש  ִפָנה.

 ֶעֶבד ֵאין לֹו ַחִייס 

 ְוֵהם ָשבּו ְוִנְתַיֲחסּו: 

 ֵבית ִיְשָרֵאל, ֵבית ַאֲהרֹּן.

 ְואֹוֵמר ָעָליו ִבְרַּכת ַהִשיר; 

 ְלַהֵלל ַעל ְישּוַעת ַהְנָשָמה

 ִּכי ִבְלָעָדיו ֵאין ָלנּו ַחִיים. 

 

 

 
 

 אליאסיוסף / יעקב  פרשת וארא 
 

 ,וידבר אלהים אל משה
 ויאמר אליו אני ה'.

 ,לך אל פרעה הנושה
 .והו לשלח את בניי ווצ

 ,יוציאם מהשיעבוד הקשה
 . לעבודת ה' בהר סיני 

 ,כי למען ישראל לא אחשה
 .עד אשר ישלח מאמיניי 

 

 ,זכרתי את בריתי  -בזכות תפילתם
 :כאשר בארבע לשונות נשבעתי 

 ,והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי 
 .את ידי נשאתי  - ולהביאם אל הארץ

 

 ,אל פרעה אמר משה בשם האל
 עד אימתי? - ימשך השיעבוד

 ,אם לא תשלחם ביד הגואל
 ,ושלחתי את אותותיי ואת מופתיי 

 .והוצאתי ממצרים את צבאותיי 
 

 ,שכם והערבבאו אל פרעה ה

 ,אך לשלח את העם מסרב
 .על אף שמצרים כך תחרב

 

 ,את היאור הפך ה' לדם
 .ופגע באֹור ובכל מאודם

 

 ,לפני פרעה המטה הושלך
 .ואחר כך ברד, ואש ִתהַלך

 

 ,בזמן כל מכה, אמר פרעה שישלח
 .חרט ונמלךתולאחר שפסקה, מיד ה

 

 ה' הכביד את ליבו,
 כי בתחילה סרב לשלחם,

 ,בקרבוולמען יוודע שמו 
 ע"י מופתים באדמת בני חם.

 .אך עם ישראל מה' ירוחם
 

 ,שלח במצרים אות ועוד אות
 ,והראה במצרים נפלאות

 ,להוציא את ישראל מסבלות
 .ואת כוחות הרוע לכלות

 

 ,פרעה בדבר ה' לא שמע
 ,רב לשלח את האומהסו

 ,אך בסוף יצאו ביד רמה
 .ובמצרים ישלח אף וחמה
 ,בהביאו מכות מן השמיים

 ,האדם ועל המיםעל 
 ,לא יום ולא יומיים

 .לא פעם ולא פעמיים
 

 ,פרעה עודנו מסתולל
 ,ולשלח את העם שולל

 ,חוזר בו כמו עולל
 .ובעם עודנו מתעלל
 ,אך ה' ימשיך לחולל

 ,ניסים בכח ואל
 .ויענישו יומם וליל

 ,ל-עד אשר ישמע לדבר הא
 ,להוציא ביד רמה כצהריים
 ,את בני אהובו בני ישראל

בגולה במצריים.הנמצאים 
 

 

 לא אוכל להיות קשור לנחושתים של המשקל והחרוז...."

הנני בורח מן הפרזה הפשוטה, מפני הכובד שיש בה, מפני צמצומה. ולא אוכל להכניס עצמי 

 "בצמצומים אחרים, שאולי הנם יותר גדולים ומעיקים מהמועקה של הפרזה שממנה אני בורח
 [ מימון, ירושלים תש"הי"ל   שהופיע לזכרו בעריכת הרב  ' זכרון' הובא בקובץ   ]קטע מיומנו של הרב קוק,


