
הקריאה מעוררת את הזמן

הקשר  על  המלמד  זה,  ידוע  מאמר  של  מקורו  הזמן'.  את  מעוררת  'הקריאה 
)ח"ד  ה''  'דרך  בין פרשת השבוע לעניינא דיומא, נמצא בדברי הרמח"ל בספרו 
ו(, שם באר הרמח"ל שתקנת הנביאים לקרוא את פרשיות התורה על  פ"ח אות 
הסדר מדי שבת בשבתו, ואת הפרשיות המיוחדות במועדי ישראל, נועדה כדי 
להמשיך עלינו את אור קדושת התורה הנגלה אלינו מבין פסוקיה ואותיותיה, כל 
פרשה לפי עניינה, בהתאם לזמן בו היא נקראת. לכן, מסביר הרמח"ל, גם בחגים 
ומועדים תיקנו לנו לקרוא בתורה את הפסוקים השייכים לאותו המועד, זאת 
כדי לסייע בעדנו לקבל את הארת הימים המיוחדים, על ידי כח התורה, שהוא 

הכח החזק ביותר.

בהתאם לכך כתב ה'שפת אמת' זצ"ל בפרשתינו )תרמ"ב(, שלא במקרה נקראת 
פרשת פנחס דווקא בימי בין המצרים או בסמוך להם, אלא משום שבה מפורטים 

עשויה  קריאתם  אשר  והמוספים,  התמידים  קרבנות 
לעורר בלבנו צער רב על כל הדברים שאיבדנו בחורבן 
בנו  תתעורר  וכך  הקרבנות,  עבודת  וביניהם   - הבית 
למקומה,  העבודה  לחזרת  עצומה  השתוקקות  גם 
כזו  השלימה,  הגאולה  על  הלב  מעומק  ולתפילה 

הנחוצה ביתר שאת בימים אלו המסוגלים לכך.

כיצד צריכה להיראות התפילה על הגאולה

זקוקים  איננו  כי  לכאורה,  היה  נראה  שטחי  במבט 
ירושלים  בניין  על  לבקש  כדי  מיוחדת  להתעוררות 
הנאמרות  והברכות  התפילות  במהלך  שכן  והמקדש, 
על ידינו מדי יום, מזכירים אנו כמה וכמה בקשות על 
העבודה  חזרת  ועל  המקדש  בית  בניין  על  הגאולה, 
להסיק  אולי  נוכל  בכך  נעמיק  שאם  אלא  למקומה. 

שדווקא מתוך כך נובעת הבעיה.

יהודה  רבי  זה  עניין  על  עמד  קדומות  בשנים  כבר 
הלוי )ספר הכוזרי מאמר ב כד( במענה לשאלתו של מלך 
כוזר - מפני מה אין היהודים נגאלים למרות שבמשך 
על  נישאו  החורבן  מאז  שעברה  הארוכה  התקופה 
יהודה  רבי  השיב  וכך  מספור?  רבות  תפילות  ידם 
הלוי: "כי העניין האלקי אינו חל על האיש, אלא כפי 
הרבה,   - הרבה  ואם  מעט,   - מעט  אם  לו,  הזדמנותו 
בלבב  אבותינו  אלקי  לקראת  מזדמנים  היינו  ואילו 
שפגעו  מה  ממנו  פוגעים  היינו  חפצה,  ובנפש  שלם 

להדום  ו'השתחוו  קדשו',  להר  'השתחוו  דיבורנו  שאין  אלא  במצרים.  אבותינו 
רגליו', ו'המחזיר שכינתו לציון' וכו', אלא כצפצוף הזרזיר, שאין אנו חושבים על 

מה שנאמר בזה...".

כלומר, אילו הייתה תפילתנו על בניין בית המקדש אמתית מעומק הלב, בוודאי 
ריבוי  שלמרות  הסיבה  אך  במצרים,  אבותינו  שנענו  כפי  בדיוק  נענים,  היינו 
התפילה איננו זוכים לישועה, היא משום שתפילתנו אינה נעשית בכוונה הראויה, 

שכן איננו חושבים כראוי על הבקשות החשובות היוצאות מפינו.

צריך  ודאי  החסיד  "והנה  )פי"ט(:  ישרים'  ב'מסילת  הרמח"ל  רבנו  כותב  וכך 
שיצטער תמיד צער של ממש על הגלות ועל החורבן, ויתאווה לגאולה לפי שבה 
יהיה עילוי לכבוד השם יתברך, ויתפלל תמיד על גאולת בני ישראל, ועל השבת 
המפני  הגלות,  על  שאתפלל  אני  ומה  אני  מי  אדם:  יאמר  ואם  שמים.  כבוד 
ששנינו  כאותה  בצדו,  תשובתו  הישועה?  ותצמח  הגלויות  יכנסו  תפילתי 
יאמר בשבילי  כדי שכל אחד  יחידי,  נברא אדם  "לפיכך  א(  לז  )סנהדרין 
נברא העולם", וכבר נחת רוח היא לפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים 

ומתפללים על זאת, ואף שלא תיעשה בקשתם מפני שלא הגיע הזמן, או מאיזה 
טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם והקב"ה שמח בזה".

ובספר 'יערות דבש' )ח"א דרוש א( בהקדמה לביאור ברכת 'בונה ירושלים', כותב 
רבנו יהונתן אייבשיץ זצ"ל: "צריך להוריד דמעה מעין הפוגות על בניין ירושלים 
לנו  אין  שאם  האנושי,  השלימות  תכלית  היא  כי  למקומה,  דוד  קרן  והחזרת 
ירושלים ומלכות בית דוד - למה לנו חיים?! ואם מלאכי מעלה קוראים בבכי 
וקינה על חורבן ירושלים, יום ולילה לא יחשו, איך נחשה אנו ולא נבכה על חילול 

השם שנתחלל בחורבן ירושלים ובאבדן מלכות בית דוד...".

הקב"ה מצפה לתפילותנו

אם נרצה להבין עד כמה חשובה תפילתנו על הגאולה לפני ה', ראוי שנשיב אל 
ליבנו, כי משעה שנחרב הבית מצפה הקב"ה בכל יום ויום לתפילת כל יחיד ויחד 

על החזרת שכינתו לציון ברחמים.

כך  וכמה מקומות,  כדברים האלו אמרו חז"ל בכמה 
"אמר  ה"כ(:  השלום  )פרק  ארץ  דרך  במסכת  לדוגמא 
לישראל:  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  לוי,  בן  יהושע  רבי 
אתם גרמתם להחריב את ביתי ולהגלות את בני, היו 

שואלין בשלומה ואני מוחל לכם".

ובמדרש שוחר טוב )מזמור יז( הובא דבר פלא בטעם 
בניין בית המקדש בתפילה  לנו תפילות על  שתיקנו 
במלחמה  שנפלו  אלפים  אותם  "כל  המזון:  ובברכת 
בית  בנין  תבעו  שלא  על  אלא  נפלו  לא  דוד,  בימי 
המקדש! והלא דברים קל וחומר, ומה אם אלו שלא 
נעשה  בימיהם,  נחרב  ולא  ביניהם  בית המקדש  היה 
שחרב  אנו  אותו,  תבעו  שלא  על  ונענשו  כך,  להם 
עליו  נבקש  ולא  עליו  מתאבלים  אנו  ואין  בימינו, 
רחמים, על אחת כמה וכמה. לפיכך התקינו חסידים 
בכל  תפילות  שלש  מתפללים  שיהיו  הראשונים 
העבודה  וסדר  לציון  שכינתך  'השב  בו  והתקינו  יום, 
לירושלים', ותקנו 'בונה ירושלים' כברכה בפני עצמה 

בתפלה ובברכת המזון...".

זצ"ל  מסלונים  חיים  מרדכי  רבי  הרה"ק  היה  רגיל 
בא  פעם  מעיניו:  זולגות  כשדמעות  לחסידיו,  לספר 
הרה"ק מאפטה זיע"א אדם ותינה לפניו את מר  אל 
עד  מצליח  שוורים  סוחר  היה  בעבר  באשר  גורלו, 
שברבות הימים התהפך עליו הגלגל והוא החל לרדת 
מטה מטה עד שהגיע למצב נואש. כדרכו הקשיב הרבי מאפטה לדבריו בסבלנות, 

ובסיומם ברכו מקרב לב ואף הוסיף לו עצה טובה בענייני מסחרו.

נפנה הסוחר לצאת מן החדר בפנים מרוצות ורגועות, אך הצדיק שב וקרא לו 
תוך שהוא אומר בכאב: הנה, דיברת עתה על עסקים ועל שוורים, אולם אל לך 
נחרב  מאז  יום  בכל  כמו  באשר  ישראל,  לעם  היום  אירע  כבד  אסון  כי  לשכוח 

הבית, לא הקריבו היום את קרבן התמיד.

מן  גם  לך  אכפת  האם  השוורים,  ומענייני  הכנסותיך  מאבדן  יקירי,  לך,  אכפת 
העובדה שאין לנו היום לא מקדש, ולא כהנים בעבודתם וקרבנות בהקרבתם? 
הניתן לקבל על הדעת שעניינים קטנים ושוליים גורמים לנו צער כה רב, ועל 

חסרון בית קדשינו ותפארתנו אין איש שם על לב...? )'מראש צורים' שלח(

מדוע התעכבה הדפסת ספרי הב"ח

ללמוד  נוכל  המקדש  בית  בניין  על  התפילה  של  חשיבותה  על 
הב"ח, שבאשר לא היה רגיל לקונן באשמורת  מהמסופר על רבנו 
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חשיבות הכוונה בברכות הגאולה
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

מי זוכה לברית שלום?

ִהְנִני  ֱאמֹר  "ָלֵכן  יב(:  )כה  נאמר  בפרשתנו 
היא  'לכן'  המילה  לֹום".  שָׁ ִריִתי  בְּ ֶאת  לוֹ  נֵֹתן 
הכהן  רבי אהרן  מכך  למד  בגימטרייה מאה. 
'ארחות  בספרו  הפוסקים,  מראשוני  מלוניל, 
על  הקפדה  כי  ו(,  אות  ברכות,  )מאה  חיים' 
הבא.  העולם  בחיי  מזכה  ביום  ברכות  מאה 
 )100( לכן  שאם  הקב"ה  מבטיח  כביכול 
תאמר, הנני נותן לך את בריתי שלום, ותזכה 

לחיי העולם הבא.

רבי יצחק מג'לד, מחכמי בגדד, מוסיף ומגלה 
התיבות  בין  כי  בפרשתנו,  רכב'  'צלח  בספרו 
לכך  רמז  'אמן',  המילה  טמונה  אמור'  'לכן 
לחיי   - שלום'  ל'בריתי  זוכה  אמן  שהאומר 
קיט  )שבת  חז"ל  שאמרו  כפי  הבא.  העולם 
לו שערי  ב(: "העונה אמן בכל כוחו פותחים 
ב(  רפו  וילך  )זוה"ק  אמרו  ומאידך  עדן",  גן 
התחתון  למדור  יורד  אמן  בעניית  שהמזלזל 

שבגיהנם.

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



עיר מלאה  צפת של מעלה,  הש' המוקדמות.  שנות 
לקנות  זכו  עוד  מהם  רבים  אשר  וסופרים,  חכמים 
וכונו  האר"י  רבנו  ישראל  קדוש  של  מפיו  חכמה 
בחיבה 'גורי האר"י'. בשעת בוקר מוקדמת זו, ג' או 
הקדושה  רוח  הייתה  כבר  הזריחה,  קודם  שעות  ד' 
ניתן  לפעם  מפעם  הצרות,  הסמטאות  בין  מנשבת 
כבר היה להבחין בדמויות עטויות לבנים המתהלכות 
ממלל  פיהן  העתיקות,  המרצפות  פני  על  חפוזות 

חרישית.
היו  כבר  סגולה  יחידי  החל,  כבר  בצפת  היום  סדר 
שוהים בבתי הכנסיות, לומדים ומתבודדים בעבודת 

ה'.
אחד המיוחד מבין חכמי צפת באותם ימים רחוקים, 
היה רבי אברהם הלוי זצ"ל, מתלמידי האר"י, הנודע 
לילה  בכל  שבת'.  'תיקוני  חיבורו  בזכות  מעט  לא 
בחצות היה קם משנתו, סובב ברחובות וזועק בקול 
מר: קומו לכבוד השם יתברך! שהשכינה בגלות, בית 
בצרות  נתון  ישראל  ועם  אש  לשריפת  היה  קדשינו 
גדולות. יחס מיוחד היה לו לתלמידי החכמים, להם 
היה רבי אברהם קורא בשמם מבעד לחלון, ולא היה 

זז משם עד שהיו קמים ממיטתם.
כך, בתוך שעה קלה הייתה כל העיר מתמלאת בבליל 
זוהר ומדרשים. פשוטי  קולות, של גמרות, משניות, 
בפזמונים,  בנביאים,  בתהלים,  גורסים  היו  העם 

בבקשות ובזמירות.
להערכה מיוחדת זכה רבי אברהם הלוי מאת קדוש 
ישראל רבנו האר"י ז"ל שאף העיד עליו שהוא גלגול 
אל  נקרא  ופעם  ארע,  הנביא. מעשה  ירמיהו  נשמת 
נשלמו  כי  אני  יודע  בני,  לו:  שאמר  הקדוש  האר"י 
החיים.  בארצות  ולחיות  להמשיך  תוכל  ולא  ימיך 
אלא שיש לך עדיין תקנה שאפשר על ידה תחיה עוד 
לירושלים  וזו היא התקנה: עליך לעלות  כ"ב שנים, 
המערבי  הכותל  לפני  תעמוד  שם  הקודש,  עיר 
תפילתך  אם  והיה  ודמעתך.  תפילתך  ותשפוך 
שכינה,  פני  לראות  תזכה  אזי  לרצון,  תתקבל 
עשרים  עוד  לך  נוספו  כי  לבטח  תדע  ובכן 

ושתיים שנות חיים על ימיך.
הלוי  אברהם  רבי  שמע  כאשר  מיד 

להוצאות  ביתו  מטלטלי  כל  את  מכר  הדברים,  את 
הגיע  כאשר  ירושלים.  בואכה  דרכו  ועשה  הדרך, 
ושלשה  ימים  שלשה  במשך  עצמו  סגר  לירושלים, 
שלושה  ולסוף  ותענית,  שק  מתוך  בתפילה  לילות 

המערבי,  לכותל  הלך  ימים 
לבו  מעומק  התפלל  שם 

ובכה בכי גדול.
את  נשא  כך  ובין  כך  בין 
על  רואה  הוא  והנה  עיניו, 
אשה  דמות  הכותל  גבי 
עטויה מלבושי אבלים, והיא 
לא  ופניה  מאחוריה  נראית 
אברהם  רבי  כשראה  יראו. 
את המחזה הנורא הזה, נפל 
ובוכה:  זועק  והחל  פניו  על 
אוי  ציון!  אמא  אמא,  אמא, 
לי  אוי  בכך,  שראיתיך  לי 

שראיתיך באבלך!
בבכי  אברהם  רבי  התמיד 
זה משך שעות ארוכות, תוך 
וממרט  פניו  על  מכה  שהוא 
עד  ראשו,  ובשערות  בזקנו 
פניו  על  ונפל  שהתעלף 
נרדם. ובעת אשר נרדם ראה 
דמות,  אותה  את  בחלום 
והנה היא שמה ידה על פניו, 
מנגבת דמעות עיניו ואומרת 
יש  אברהם,  בני  התנחם  לו: 
בנים  ושבו  לאחריתך  תקוה 
את  אני  אשוב  כי  לגבולם, 

שבותם וריחמתים.
משנתו,  אברהם  רבי  וייקץ 
ויחזור לעיר צפת שמח וטוב 
האר"י  רבו  פני  וכראותו  לב. 
בני,  האר"י:  לו  אמר  ז"ל, 
לראות  שזכית  בך  אני  רואה 
השכינה, ומעתה בטוח תהיה 
שתחיה עוד עשרים ושתיים 

שנה. וכן היה שחי אחר כך עשרים ושתיים שנה.

)מתוך מכתבו של רבי שלמה מיינשטריל מצפת )שס"ה( אשר 
נדפס ב'אגרות ארץ ישראל' עמ' 205( 
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

התפילה שהביאה לגילוי שכינה

העליונה,  ההשגחה  גזרה  לכן  המקדש,  בית  חורבן  על  הבוקר 
ספריו  את  להעלות  הצליח  לא  ומשונות  שונות  מניעות  ובשל 
לו  גרם  הדבר  עולם.  לאור  ולהוציאם  הדפוס  מכבש  על  החשובים 
לסבל רב, עד שארע מעשה, ובאחד הלילות, לאחר עמל רב ויגיעה, עלה 
בידו למצוא יישוב נכון ואמיתי להלכה מדברי הטור שבמשך ימים ארוכים 

הייתה מוקשית מאד בעיניו. 

ולזכות  לאור  ספריו  להוציא  מצליח  שאינו  בעובדה  הב"ח  נזכר  שעה  באותה 
את הרבים בחידושיו המאירים, והחל לבכות מאוד ממעמקי ליבו הטהור. תוך 
כדי בכייה הרהר הב"ח לעצמו, בעת שאני בוכה על צערי האישי, האם לא ראוי 
שאוסיף ואבכה גם על גלות השכינה ועל חורבן בית אלוקינו?! מתוך מחשבה זו 
הוסיף לבכות עוד, ואז הותרה הגזירה, כאשר הגאון בעל 'מגלה עמוקות' החל 

להתעסק בהדפסת ספריו ולהוציאם לאור עולם. )'בנין דוד', איכה ג לט(

מעלת המתפלל על החורבן

מעיון בדברי חז"ל בעניין זה, נוכל לראות כי המתפלל על הגאולה כראוי, זוכה 
גם לסגולות מיוחדות. כך אמרו חז"ל בתנא דבי אליהו )רבה פ"ד(: "כל חכם וחכם 
מישראל שיש בו דברי תורה לאמיתו, ומתאנח על כבודו של הקדוש ברוך הוא 
ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומחמד ומתאווה ומצפה על כבוד ירושלים ועל 
בית המקדש, ועל הישועה שתצמח בקרוב בימינו, מיד שורה רוח הקודש בקרבו.

ובזוהר הקדוש )בשלח נה ע"ב( מובא: רבי יהודה היה יושב לפני רבי שמעון והיה 
'קול צופייך' - מי  ירננו".  יחדיו  נב(: "קול צופייך נשאו קול  )ישעיה  קורא: כתיב 
הם צופייך? אלו הם המצפים מתי ירחם הקדוש ברוך הוא לבנות ביתו; 'נשאו 
קול' - היה צריך לכתוב 'ישאו קול', אלא ללמדנו שכל אדם שבוכה ומרים קולו 
על חורבן ביתו של הקב"ה, יזכה גם למה שכתוב אחר כך - 'יחדיו ירננו', בשובו 

לציון ברחמים.

ובדרך רמז אמר ה'תפארת שלמה' מרדומסק )פר' ראה( לבאר את 
מאמר חז"ל )ברכות ל א( שהמתפלל צריך שיכוון ליבו כנגד ירושלים, 

וגלות  ירושלים  חורבן  על  בתפילתו  מגמתו  עיקר  את  שישים  היינו 
ותעלנה למרום דרך  יזכה גם שתפילותיו תתקבלנה לרצון  וכך  השכינה, 

בית המקדש שהוא שער השמים.

אמן בפרשה

'לכן'  לֹום". המילה  ִריִתי שָׁ בְּ ֶאת  נֵֹתן לוֹ  ִהְנִני  "ָלֵכן ֱאמֹר  )כה יב(:  בפרשתנו נאמר 
הפוסקים,  מלוניל, מראשוני  הכהן  אהרן  רבי  מכך  למד  בגימטרייה מאה.  היא 
בספרו 'ארחות חיים' )מאה ברכות, אות ו(, כי הקפדה על מאה ברכות ביום מזכה 
בחיי העולם הבא. כביכול מבטיח הקב"ה שאם לכן )001( תאמר, הנני נותן לך את 

בריתי שלום, ותזכה לחיי העולם הבא.

רבי יצחק מג'לד, מחכמי בגדד, מוסיף ומגלה בספרו 'צלח רכב' בפרשתנו, כי 
בין התיבות 'לכן אמור' טמונה המילה 'אמן', רמז לכך שהאומר אמן זוכה ל'בריתי 
שלום' - לחיי העולם הבא. כפי שאמרו חז"ל )שבת קיט ב(: "העונה אמן בכל כוחו 
פותחים לו שערי גן עדן", ומאידך אמרו )זוה"ק וילך רפו ב( שהמזלזל בעניית אמן 

יורד למדור התחתון שבגיהנם.

בשם  קמז(  )עמ'  ברכות'  'מאה  בספר  המובא  את  להוסיף  נוכל  אלו  לדברים 
הגה"צ רבי משה הלברשטאם זצ"ל, כי המילים 'בריתי שלום' ]עם הכולל[ הם 
בגימטרייה 1000, רמז לדברי חז"ל )חולין פז א( ששכר ברכה הינו עשרה זהובים, 
וממילא שכר מאה ברכות הוא 1000 זהובים. אמנם לדברי הש"ך )חו"מ שפב ד( רק 
ברכה שנענתה באמן שווה עשרה זהובים, וזאת נוכל לרמוז מכך שבמילים 'לכן 

אמור' טמונה המילה אמן, כדברי ה'צלח רכב'.
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כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  

הבה נקפיד כולנו לענות אמן אחר 

כל ברכה, ובפרט אחר ברכות השחר, 

ובזכות כך נזכה לברכת 

"הנני נותן לו את בריתי שלום", 

ולהיות מנוחלי גן עדן.

אמרו חז"ל )שבת קיט ב(: 

"כל העונה אמן בכל כוחו 
פותחים לו שערי גן עדן", 

ורמז לכך מן הפסוק שנאמר בפרשתנו )כה יב(: 
"לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום", 

ללמדנו שעל ידי עניית אמן זוכה האדם 
לשלום הנצחי ולחיי העולם הבא.

)'צלח רכב' פרשת פנחס(


