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שמע ישראל )ו, ד(

מתוך תקווה גדולה ל'נחמו נחמו עמי', קמים אנו מהכאב והאבל על אובדן ירושלים, 

קול  לשמוע  אנו  ממתינים  רגע.  בכל  ה'  לישועת  ומצפים  השלימה  לגאולה  מקווים 

פעמי מבשר, ולראות כולנו בבניין בית המקדש ובעבודת הקרבנות. אמנם, עד שנזכה 

להיוושע בקרוב לא נוכל לחזות בעבודת הקודש הזו, ומתוך כמיהה וציפייה לראות 

כהנים בעבודתם, לווים בשירתם וישראל במעמדם, אנו שואלים את עצמנו:

בבית המקדש?  – שהוא מעין עבודת הקרבנות  כיום  יש משהו שנוכל לעשות  האם 

האם יש לנו מצוה או ערך, שיכולים לשמש כמזכרת לפני ה' תחת עבודת הקרבנות? 

נוכל  האם ישנה בזמננו איזו עבודת קודש, שבעזרתה 

הפחות  ולכל  הקרבנות,  מעבודת  מזעיר  מעט  לטעום 

לגעת בה?!

התשובה היא שכן, והדברים מבוארים באמצעות משל 

נפלא, בילקוט שמעוני שבפרשה זו: משל לחכם שהיה 

סעודות  החכם  לאביו  לערוך  הבן  ונהג  עשיר,  בן  לו 

דשנות פעמיים ביום, אחת בבוקר ואחת בערב. החכם 

היה מגיע לסעוד על שולחן בנו העשיר ורווה ממנו רוב 

להמשיך  היה  יכול  ולא  מנכסיו,  הבן  ירד  לימים,  נחת. 

התקשה  שאביו  אלא  אביו.  לפני  הסעודות  את  לערוך 

שערך  בסעודות  לו  גורם  בנו  שהיה  הנחת  על  לוותר 

לפניו, ולפיכך קראהו אליו ואמר לו:

'בני יקירי, יודע אני שירדת מנכסיך ואין לך את היכולת 

מבקש  אני  אין  לפיכך,  כבעבר.  לפניי  סעודות  לערוך 

דורש  שאני  הדרשה  את  לשמוע  שתבוא  אלא  ממך 

לדרשתי  זו  בהקשבה  הכנסת.  בבית  ביום  פעמיים 

הנאמרת בבוקר ובערב – תהא לי נחת רוח כפי שהיה 

לי בזמן בו ערכת לפניי סעודות!' – עד כאן דברי האב 

החכם, והנמשל בדברי המדרש:

משולים  אנו  הרי  הקרבנות,  עבודת  את  לנו  כשאין  כיום, 

למי שירדו מנכסיהם. אבל אבינו האוהב אינו מוותר על הנחת רוח שהיתה לו מאיתנו, 

ומבקש כי במקום קרבן התמיד שהיה מוקטר ערב ובוקר – נכריז לפניו 'שמע ישראל ה' 

אלוקינו ה' אחד!' בבוקר ובערב – קריאה זו תהדהד באוזניו ותגרום לו נחת רוח כהקרבת 

הקרבנות, וגם תעלה את זכרוננו לפניו לטובה ולברכה!

בה,  מצויים  שאנו  זו  תקופה  כי  השבוע,  בפרשת  שמעוני'  ב'ילקוט  חז"ל  מגלים  עוד 

מסוכנת מאוד. שכן בורא עולם מביט בעולם שברא, ורואה כל כך הרבה אנשים שאינם 

מקיימים את רצונו, כה רבים החוטאים והפושעים בעולמנו, רחמנא ליצלן. קשה לומר 

הבורא,  לו  שהועיד  והתכלית  המתכונת  לפי  פועל  אותו  מכירים  שאנו  כפי  שהעולם 

ומונע אסונות  בו רצון להמיט אסון על העולם. מה מיישב את דעתו  והדבר מעורר 

כבדים? בזכות מה אנחנו שורדים והעולם מוסיף להתקיים?!

ולבתי  כנסיות  לבתי  שחרית  נכנסים  'שישראל  בזכות  אלא  הדבר  אין  כי  המדרש,  קובע 

ורק  לנו,  העומדת  היא  זו  זכות  רק  כי  ישראל!'  שמע  ואומרים  שמו  ומייחדים  מדרשות, 

הודות לה אנחנו מתקיימים; בגלל שאנו מכריזים שמע ישראל, בזכות ההכרזה על אמיתות 

הבורא והאמונה בו - העולם ממשיך להתקיים, זה מה שמניח את דעתו של בורא עולם!

עליהם  שיגנו  ולחשים,  רעיונות  קמיעות,  סגולות,  מחפשים  רבים  אנשים  מדהים! 

בקשיים  מלא  ואתגרים,  סכנות  רווי  בדור  חיים  שאנו  ספק  אין  הזה.  העולם  מסכנות 

ובהתמודדויות. זהו העולם שלנו – שאינו מתוקן עדיין, ולפיכך הוא עולם מסוכן – רבים 

הם הגורמים הפועלים בו ומעוררים חרון אף שמימי, שהשלכותיו עשויות להיות קשות 

ביותר רח"ל. וכנגד כולם ניצבת הכרזת 'שמע ישראל' בעוז ובגאון, ומגינה עלינו מכל 

רע!

מגיל  יהודי  כל  של  באוזניו  שמהדהדת  הקריאה  זו   – ישראל'  'שמע  יקרים!  אחים 

ינקות ועד רגע פטירתו מן העולם, זו ההכרזה שלנו לפחות פעמיים ביום, וזו הקריאה 

שנשמעה מפי מיליוני יהודים שמסרו נפשם על קדושת השם. הפסוק הזה הוא תמצית 

למעשה  כאומה,  קיומנו  ביסוד  שעומדת  האמונה 

לאורך  ישראל  עם  של  ההמנון  שזהו  לומר  ניתן   –

דורות!

ולכן, שבוע זה שבו נקרא את הפסוק 'שמע ישראל', 

הוא הזמן להפנים את חשיבות הקריאה הזו, ולהתחזק 

בכל  לכוון  בזמנה,  שמע  קריאת  לקרוא  לב.  בכל  בה 

למשמעותה  ולהתחבר  בהבנתה  להתרכז  מילה, 

העמוקה. כמה כדאי ללמוד את הלכות קריאת שמע 

ולהבין את פרטיה ודיניה, כי קריאת שמע היא תמצית 

האמונה שלנו, הכל תלוי בה!

הבה  השנתית,  החופשה  לימי  כצאתנו  יקרים!  אחים 

לא נשכח להקפיד על קריאת שמע ביתר שאת ועוז. 

אם התאחרה השעה ואנו עומדים ללכת לישון מאוחר 

קריאת  זמן  שיגיע  עד  קמעא  להמתין  עדיף   – מדי 

נמצאים  אנו  אם  גם  למנוחה.  לפרוש  אז  ורק  שמע, 

ערבית  להתפלל  נקפיד  הבה   – בנופש  או  באירוע 

'קריאת  הרי  הליל.  חצות  לפני  שמע  קריאת  ולקרוא 

מבטחת  וגם  שלנו,  האמונה  תמצית  גם  היא  שמע' 

אותנו מכל רע!

ככל שנאמץ את קריאת 'שמע ישראל', וככל שנקפיד על אמירתה בדקדוק ובכוונה, ככל 

שניתן לקריאה הזו להדהד במרחבי נפשנו – כך נזכה שבורא עולם יפרוש עלינו את 

שכבת ההגנה שלו הן בימים כתיקונם והן בימים בהם נדרשת שמירה עילאית, ונזכה 

לחיים טובים ומוגנים, מלאי אושר ואמונה!

העצה המפתיעה שהובילה לנס מפתיע...

הבשורה נחתה על ההורים הצעירים כרעם ביום בהיר. הן כל הורה חפץ ושואף שילדיו 

גילם.  לבני  בהתאם  וכהלכה,  כראוי  יפעלו  איבריהם  שכל  ומוצלחים,  בריאים  יהיו 

אולם, למרבה הצער, זה עתה הודיעם הרופא כי בתם לא תוכל לשמוע כראוי, אלא אם 

תעבור ניתוח במסגרתו יותקן באזניה שתל מיוחד, שגם הוא לא מבטיח דבר – אבל 

מאפשר לתלות תקווה שיבוא יום והיא תוכל לשמוע, אולי, איכשהו...

למעונו  לסור  האב  החליט   – בבד  ובד  הדרוש,  לניתוח  תור  לקבוע  מיהרו  ההורים 

של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל, ולבקש את עצתו וברכתו. רבי חיים הקשיב 

לדברים בכובד ראש, שמע על הסיכויים והסיכונים, על השתל ועל התקוות הנתלות 

בו, וכהרף עין פסק ואמר: 'כדאי שתלמדו הלכות קריאת שמע. זה יסייע שבתכם תוכל 

לשמוע כאחד האדם!'

כיצד 'הפסד' של 100 פרנק הניב פי 14?!

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט )אריאלי(

ת.נ.צ.ב.ה.

מצוה לפרסם! סגולה בדוקה לעורר רצון לקדושה, לטבול לעילוי נשמת

הרה"ח רבי פתחיה סעלישער בן הר"ר יוסף יונה הי"ד רוזנברג 
מזקני חסידי בעלזא, נעקה"ש בשנות הזעם - י"ג בסיון תש"ד

שווה לסבול כל החיים, בשביל...
היה זה לעת זקנותו של המהר"ם שיק זצ"ל, כשהיה חולה מאוד 
וגופו הקדוש מיוסר. אל ביתו הגיע הגאון רבי שאול בראך זצ"ל, 
במצבו  שיק  המהר"ם  את  בראותו  החולה,  את  לבקר  מנת  על 
הקשה – נאנח עד מאוד. המהר"ם שיק ביקש מאורחו להתפלל 
עליו שיזכה לחיות עוד כמה ימים, והאורח החשוב קצת נבהל... 
הרי המהר"ם שיק כה סובל, גופו מיוסר ודואב, האם לזאת ייקרא 

חיים?!

נענה המהר"ם שיק ואמר: 'גם אם במצבי זה אני לא יוכל ללמוד או 
להתפלל, וגם אם אינני יכול לקיים אף מצוה. אבל לקרוא קריאת 
עוד  כאלה  ייסורים  לסבול  עבורי  כדאי  יכול!  גם  יכול  אני  שמע 
על  ולהכריז  שמע  קריאת  לקרוא  שאזכה  ובלבד  ארוכות,  שנים 

ייחוד השם בעולם פעמיים ביום, והיה זה שכרי!'

זו  נכון,  שמע.  קריאת  על  בישראל  ענק  של  מבטו  הנה  מרטיט! 
מצוה שגרתית למדי, פעמיים ביום אנו מקיימים אותה. אבל ביטוי 
אפילו  כדאי  כן,  מחדד:  הבוקר',  'בהיות  בספר  שמופיע  כפי  כזה, 
כל  היא  כי  שמע,  קריאת  לקרוא  לזכות  העיקר  סבל,  חיי  לחיות 

מהות תפקידו של יהודי בחייו – להכריז על ייחוד ה' בעולם!
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האב נדהם, התקשה להבין את פשרם של דברי רבי חיים. מה הקשר בין שתל באוזניים 

לבין הלכות קריאת שמע?! – הוא הרהיב עוז ושטח את תמיהתו בפני רבי חיים, שהגיב 

שאתה  את  לאוזניך  'השמע  הלכה  יש  שמע  קריאת  בהלכות  הלא  'פשוט:  אתר:  על 

מוציא בפיך'. לפיכך זו סגולה לשמיעה טובה!' – אמר רבי חיים, והאב אימץ את העצה 

והחל ללמוד הלכות קריאת שמע.

מועד הניתוח הגיע, והניתוח עבר בהצלחה בחסדי שמים. הרופאים הסבירו כי עכשיו 

מתחיל תהליך ארוך של 'קליטת השתל'. להורים הוסבר שהשתל מתחיל את תהליך 

השמיעה מחדש – כמו אוזני תינוק בן יומו. בתחילה בקושי שומעים משהו, אחר כך 

ניתן להבחין בצלילים ורעשים עמומים, ועם הזמן השמיעה הולכת ומתחדדת, כאשר 

התקוה היא כי עם הזמן יגיע השתל ליכולת שמיעה טובה. 'אבל זה יקח זמן, נמתין 

לפחות כמה חודשים, ונראה לאן נגיע' – אמרו הרופאים.

כמקובל לאחר ניתוחים מעין אלו, נקבעו לילדה סידרת פגישות מעקב בבית החולים. 

יכולות  את  בוחנים  לא  בכלל  עדיין  הם  כי  והתריעו  הרופאים  שבו  כזו,  פגישה  בכל 

השמיעה, שכן בכל מקרה – עד שהילדה תחיל לשמוע בעזרת שתל יקח זמן רב. הם 

רק בודקים שהשתל נקלט, שהאוזן לא מזדהמת, וכן הלאה...

כעבור תקופת מה, הודיעו הרופאים כי אפשר כבר לקבוע פגישה ראשונית לבדיקת שמיעה. 

הם קבעו מועד לפגישה הזו, אולם מכל מיני סיבות – מועד הבדיקה נדחה. גם כשהגיע 

התאריך החילופי חלו עיכובים שונים, ושוב נדחה מועד הבדיקה. הרופאים אמרו כי ממילא 

אין סיבה להילחץ, הרי זה עתיד לקחת עוד חודשים ארוכים עד שהילדה תשמע...

סוף סוף, הגיע יום בדיקת השמיעה. כשההורים נכנסו, שבו הרופאים והתריעו כי הם 

מקווים שהילדה תשמע 'משהו', צליל, רעש, משהו שיושמע באוזניה בקול רם – והיא 

תגיב לו. וכך הילדה נכנסת לבדיקה, כשהוריה מקווים שהיא שומעת 'משהו'..., משהו 

שיתן תקוה!

הרופא  יצא   – ובסיומה  ונמשכה.  הלכה  והתארכה,  הלכה  הבדיקה  ההפתעה,  למרבה 

והכריז: 'אינני מבין איך, אבל הילדה שומעת מצויין, כאחד האדם! בדקנו שוב ושוב, 

התקשינו להאמין שלאחר זמן כה קצר מקליטת השתל הילדה כבר שומעת היטב. אבל 

ככה זה, נקודה. בדקנו שוב ושוב, היא שומעת נהדר, בדיוק כמו בני גילה!'

האב המופתע חיבק את בתו חזק, בהודאה לה' על חסדו ורחמיו. נתנו לו בקושי שביב 

של תקוה, והנה כי כן – הילדה שומעת מצויין, מי היה מאמין! דילגה בקלילות על 

חודשים של הסתגלות, על מדרגות ושלבים בהפעלת השתל, והנה היא שומעת כאחד 

האדם, בלי שניתן להבחין שהיא עושה זאת בעזרת שתל שהושתל באוזניה אך לפני 

כמה חודשים!

הנס  מעוצמת  מופתע  בבד  ובד  חסדו,  על  לה'  מודה  כשהוא  ומתרונן,  שמח  בלב 

המתחולל מול עיניו, שב לשגרת יומו והגיע לסדר לימודו הקבוע. והנה, באותו היום 

נפל בחלקו ללמוד את הגמרא העוסקת בהלכות קריאת שמע, ומול עיניו הוא רואה 

את דברי חז"ל שדרשו: 'השמע לאוזניך את מה שאתה מוציא מפיך!'

לפתע צץ זיכרון עמום ממעמקי מוחו והיכה בו כברק: הן הנס הזה לא קרה בחלל ריק, 

יש לו התחלה... אי אז, לפני כמה חודשים כאשר החל ללמוד הלכות קריאת שמע, כפי 

שיעץ לו רבי חיים קניבסקי, שגם הסביר לו את טעם הוראתו זו – שכן בקריאת שמע 

יש הלכה 'השמע לאוזניך!' – ועיניו הרואות ואוזניו השומעות כי כך אכן קרה, והילדה 

שומעת מצויין מעל ומעבר לציפיות! אין זאת אלא בזכות לימוד הלכות קריאת שמע!

היא  שמע  קריאת  הרי  הלב:  את  מעורר  'דרשו',  בגליונות  שהופיע  זה,  מופלא  סיפור 

מצוה אותה אנו מקיימים לפחות פעמיים ביום. זו מצוה שיש לה הלכות רבות, שכדאי 

וצריך להקפיד על כל פרטיהן, אלא שהשגרה עשויה להשכיח מאיתנו את ההקפדה 

המלאה. כמה כדאי לחזור וללמוד הלכות קריאת שמע, ולמלא אותן בהקפדה!

הרי קריאת שמע היא מצוה כה יקרה, זו ההכרזה שלנו שאנו בניו של ה' ומאמינים בו 

בכל לב. הבה נשקיע את הזמן כדי להכריז את ההכרזה הזו כראוי, כדי לקרוא קריאת 

ובזמנה  הקריאה,  שמיעת  תוך  התיבות,  בדקדוק  הראויה,  בכוונה   – כהלכתה  שמע 

כמובן. בקריאת שמע טמונה תמצית הכרזת היהדות שלנו – הבה נקיים מצוה זו בכל 

פרטיה ודקדוקיה, ונזכה להשפעות הרבות הטמונות בה ברוחניות ובגשמיות!

ההפסד שהפך לרווח...

שעת ערב מוקדמת בבית האכסניה השוויצרי בו התארח הגה"צ רבי משה אהרן שטרן 

זצ"ל – משגיח ישיבת קמניץ שבירושלים. הוא הגיע לשווייץ כדי לסייע בגיוס כספים 

החזקת  בזכות  עם  נדיבי  לזכות  במאמץ  כעת  נתונים  ולבו  עיניו  הישיבה,  לטובת 

תקוה  מתוך  המחר,  ליום  מסלולו  את  ומתכנן  האכסניה  בחדר  הוא  יושב  התורה. 

להספיק בו כמה שיותר פגישות עם נדיבים, שיניבו כמובן כמה שיותר כסף...

לצידו, התארח יהודי נוסף, שגם הוא הגיע לשווייץ לצורך גיוס כספים. הלה אמר לו 

כי שמע שבבית הכנסת פלוני, במניין המרכזי, יתפלל מחר יהודי אמיד מאוד, שלבו 

אמר   – הזה!'  במניין  להתפלל  הולך  'אני  צדקה.  לצורכי  לב  בנדיבות  לתרום  פתוח 

האיש, 'אני חייב לתפוס אותו. לבטח יתן לי נדבת יד הגונה!'

לו,  התברר  הזה.  במניין  מתפללים  שעה  באיזו  לברר  וביקש  שמע,  אהרן  משה  רבי 
שנוהגים  ומתפלליו  מוקדמת,  כזו  לא  בשעה  מתקיים  הזה  המניין  כי  צערו,  למרבה 
לקרוא קריאת שמע בזמנה לפני התפילה, אינם זוכים לקרוא קריאת שמע בברכותיה 
– לפני סוף זמן קריאת שמע. רבי משה אהרן התקשה להסכים לכך – הן מאז עומדו 
יוותר  וכי  – תוך כדי התפילה.  על דעתו הוא קורא קריאת שמע בזמנה, בברכותיה 

על כך?!

המאוחר,  במניין  שיתפלל  הגביר  של  הלב  נדבת  בין  בלבו,  התחוללה  קצרה  מלחמה 

לבין הקפדתו מאז ומקדם להתפלל מוקדם יותר – באופן המאפשר לו לקרוא קריאת 

שמע בברכותיה בזמנה. עד מהרה החליט כי גם הפעם לא יוותר, הוא לא ייכנע לנסיון 

בברכותיה,  שמע  קריאת  יקרא  יותר,  מוקדם  יתפלל  הוא  הפעם  גם  בדרכו:  שנקרה 

בזמנה, כמימים ימימה. ותרומת הגביר? – ה' יעזור שתמצא את דרכה אליו!

הגביר  על  אמש  אוזניו  את  שגילה  המשולח  את  פוגש  הוא  מאוחרת  בוקר  בשעת 

המתפלל במניין המאוחר, והלה אומר לו: 'אוי, היכן היית? כמה חבל שהחמצת! הלא 

100 פרנקים שווייצרים לכולם, כולם קיבלו! לו רק היית מתפלל במניין  הגביר חילק 

שלו – גם אתה היית זוכה! החמצת תרומה יפה, חבל!'

ורבי משה אהרן, בענוות חן, מסביר לו שלא החמיץ דבר. הוא הקפיד על קריאת שמע 
בזמנה בברכותיה, ולא יתכן שאדם המקפיד על הלכה יפסיד מכך. 'אני זכיתי להתפלל 
תפילת שחרית ולקרוא קריאת שמע בזמנה בברכותיה, זה מה שיהודי צריך לעשות. 

אין לי ספק שלא הפסדתי דבר!' – פסק מיד.

לא  לפיה  טענה  יש  ולך  בכיס,  פרנק   100 יש  לי  למעשה,  נו...  'נו  משיבו:  והמשולח 
הפסדת. נו נו...'

רבי משה אהרן שמע, והיטב הכאיבו לו הדברים. הוא שטח תפילתו לפני בורא עולם 
שיוכיח ש'אין אדם שומע לי ומפסיד', שלא יתכן שיהודי יפסיד בשל עמידתו על כללי 
ההלכה. יותר משביקש להשיג את התרומה שלא זכה לקבל, חפץ שבורא עולם יוכיח 

שלא מפסידים מקיום ההלכה כראוי!

בבית הכנסת המרכזי. אותו  ורבי משה אהרן מתפלל מנחה  הגיעה שעת הצהריים, 
נדיב התפלל גם הוא תפילת מנחה בבית הכנסת, ועיניו צדו את דמותו של רבי משה 
אהרן – שכלל לא ידע שהנדיב נמצא בבית הכנסת בתפילת מנחה – העומד ומתפלל 
הוא  מי  לדעת  הנדיב  הסתקרן  הסתיימה,  כשהתפילה  מעות.  כמונה  טהורה  בכוונה 

אותו יהודי שהתפלל כה בכוונה, ושאל את רבי משה אהרן למעשיו כאן...

רבי משה אהרן הסביר כי הוא הגיע לשווייץ לגיוס כספים עבור ישיבת קמניץ, והגביר 
נענה על אתר ואמר: 'אוי, לא היית כאן בבוקר, הרי חילקתי לכולם, וחבל שיהודי כמוך לא 
יקבל. אשלים לך את נדבתי...' – ומיד הגיש לו שטר בן מאה פרנק, בלי שרבי משה אהרן 

יבקש, ואף מבלי שידע קודם לכן שהוא מדבר עם אותו גביר שחילק תרומות בבוקר...

רבי משה אהרן ביקש לנצל את הזמן שבין מנחה למעריב, והתיישב ללמוד בהתמדה 
ובהתלהבות  בכוונה  ערבית  תפילת  התפלל  מכן  לאחר  ערבית.  תפילת  עד  ובחשק, 
כדרכו, והוא כלל לא שם לב שלאורך כל השעות האחרונות הגביר עוקב אחריו, ובוחן 

את תנועותיו והליכותיו. רק כשהסתיימה התפילה, ניגש אליו שוב הגביר ואמר לו:

'תראה, הגעתי לכאן מצרפת, והכנתי סכום נאה לחלק לצדקה בביקורי כאן. מחר אני 

כבר שב לצרפת, ונותרו בכיסי 1300 פרנק שטרם חילקתי. בשעות האחרונות אני עוקב 

אחריך, ונראה לי שאתה התכתובת המתאימה – קח את כל מה שנשאר...' – אמר הגביר, 

והושיט לרבי משה אהרן עוד 1300 פרנק שוויצרי, סכום עתק באותם ימים!

רבי משה אהרן הודה לו בחום, בירך אותו בהצלחה רבה בעסקיו ונפרד ממנו לשלום. 
כשיצא מבית הכנסת, הבחין שהמשולח ששוחח אתו אמש והבוקר – עומד ועוקב 
אליו  ניגש  בעצמו  המשולח  אבל  אתו,  להתנצח  אבה  לא  אהרן  משה  רבי  אחריו... 
והודה: 'הנה כי כן ראיתי בעיניי שהצדק איתכם! לא רק שלא הפסדתם את תרומת 

המאה פרנק, עוד קיבלתם כהנה וכנה, 1400 פרנק!'

ורבי משה אהרן, במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו, הראה לו 
במדרש בפרשת ראה: 'אמר הקדוש ברוך הוא: אין אדם שומע לי ומפסיד!' – כשיהודי 
מקפיד על קריאת שמע בזמנה ובברכותיה, לא יתכן שיפסיד! לא תמיד רואים זאת 
ההלכה,  דבר  על  להקפיד  להוראות,  קשוב  להיות  כדאי  תמיד  תמיד  אבל  בעיניים, 

לקרוא קריאת שמע כראוי!

כולנו:  'השגחה פרטית', מעודד את  בגיליון  זה, שהופיע  סיפור מפעים  יקרים!  אחים 

הנה כי כן, מצויים אנו בעיצומם של ימי החופשה, וגם מי שבימים כתיקונם מתפלל 

וקורא קריאת שמע עם ברכותיה בזמנה – הרי שבימים אלו ההקפדה על כך דורשת 

נוותר על מצוות קריאת שמע כהלכתה: בזמנה,  יותר כוחות ועוצמות נפש. הבה לא 

בברכותיה, ובכוונה הראויה!

מחייבת  עשה  מצוות  היא  אנו,  מאמינים  שיהודים  כך  על  ההכרזה  היא  שמע  קריאת 

ומרוממת כל כך. הבה נקפיד על קיומה כראוי, הבה נקרא קריאת שמע בזמנה ונכוון 

יוקדת  ואמונה  ה'  והביטחון לקשר תמידי עם  היא הערובה  מילה. קריאת שמע  בכל 

בבורא עולם – הבה נשמר את הקשר הזה ונמנף אותו בהתלהבות פעמיים ביום, בכך 

נזכה להשפעות הברכות ולשמירה העליונה שקריאת שמע מביאה בכנפיה!


