
ששימש  רבות  שנים  לאחר  כי  מסופר,  זצ“ל  הורביץ  הלוי  פינחס  רבי  הגאון  על 
ברבנות בקהילות נכבדות בפולין מולדתו תוך שהוא סובל צרות ורדיפות, בהיותו 
בגיל העמידה עבר למדינת גרמניה לכהן פאר כרבה של פרנקפורט דמיין, ושם - 

כיבדוהו והוקירוהו כראוי לגדולתו.
כאשר נשאל: כיצד ייתכן שדווקא במרחק ממקום הולדתו מצבו טוב שבעתיים 
דמיון  ראינו  בתורה  ”אף  אופיינית:  בחריפות  השיב  ובארצו?  במקומו  מבהיותו 
לדבר זה: כש‘פינחס‘ במקומו - הרי זהו זמן ’בין המצרים‘, וכשאינו במקומו - הרי 

הוא זמן ששון ושמחה...“ (’רשפי תורה‘ עמ‘ 332)
כלל  בדרך  נקראת  מחד  אשר  פינחס,  בפרשת  אנו  מוצאים  מעניין  שילוב  ואכן, 
בימי ’בין המצרים‘, ומאידך היא הפרשה שנאמרו בה כל פרשיות המועדים ובה 

מפורטים הקרבנות שהיו מקריבים לכבודם בבית המקדש. 
(תרמ“ב) כי לא לחינם נקראת פרשה זו דווקא בימי  ה‘שפת אמת‘  ואמר האדמו“ר 
בין המצרים אלא כדי לעורר את לבנו להרגיש ולחוש את החלל הגדול שנפער 
בקרבנו בחורבן בית המקדש ובהשבתת הקרבנות ולהשתוקק להשבת העבודה 

למקומה במהרה בימינו.
כי  (תשנ“ג)  זצ“ל  מנחם‘  ’פני  בעל  נכדו  הוסיף  דבריו  על 
ולהפיח  המרה  בגלות  לנחמנו  כדי  אף  זו  בעובדה  יש 
תקווה בלבבות נשברים שבמהרה עתיד הקדוש ברוך 
הוא להשיב שכינתו לארצנו ברחמים וחסדים גדולים, 
חובותינו  קרבנות  את  לפניו  ונקריב  ונראה  נעלה  ושם 

במהרה בימינו.
ציפית לישועה

חורבן  על  ודואג  מיצר  שיהא  שמים  ירא  לכל  ”ראוי 
ג).  א  (או“ח  ערוך‘  ב‘שולחן  מרן  כתב  כך  המקדש“,  בית 
מסדרי  רבותינו  לנו  תיקנו  העניין  חשיבות  לרוב  ואכן, 
בכל  מבטאים  אנו  שבהן  תפילות  וכמה  כמה  התפילה 
המקדש.  בית  ולבניין  לגאולה  הכמיהה  את  ויום  יום 
כפי שהביאו חז“ל בירושלמי (ברכות ד ה) על לשון הכתוב 
(שה“ש ד ד): ”ָּבנּוי ְלַתְלִּפּיֹות“ - תל שכל הפיות מתפללים 
עליו, בברכה, בקריאת שמע ובתפילה; בברכה - ’ובנה 
ירושלים‘, בתפילה - ’בונה ירושלים‘, בקריאת שמע - 
ועל  ישראל  עמו  כל  ועל  עלינו  שלום  סוכת  ’הפורש 

ירושלים‘.
זה,  מדרש  כעין  חז“ל  הביאו  ב)  (יג  רבה‘  ב‘בראשית  אף 
אינן  ישראל  של  תפילותיהם  כל  לפיכך  כי  והוסיפו, 

אלא על בית המקדש: ”אדון, ריבון העולמים, מתי יבנה 
בית המקדש, מתי יבנה בית המקדש?!“

שמא ישאל השואל: הלא במשך שנים כה רבות מתפללים אנו בכל לבנו על בית 
המקדש וירושלים, מדוע אפוא טרם זכינו לראות בכך?

אמר הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ“ל: אמנם נושאים אנו תפילות רבות בכל יום 
ויום כתקנת חז“ל, שבהן אנו מבטאים כמיהה והשתוקקות לבניין בית המקדש, 
אך עלינו לדעת כי אין די בכך. שכן כדי שתפילות אלו תפעלנה צריכים אנו לחוש 
כל  את  בעוונותינו  חסרנו  מעת  כיום,  בחיינו  שיש  והחידלון  החיסרון  את  באמת 
ג)  נא  (שמ“ר  חז“ל  אמרו  והרי  קיים.  היה  המקדש  שבית  בעת  לנו  שהיו  החמודות 
מהלכות  ואחת  עוונותינו,  על  כמשכון  פעמים  שתי  מאתנו  ניטל  המקדש  שבית 
השבת המשכון היא, שרק אם אין לעני בגד אחר להתכסות בו - מוטל על העשיר 
להשיבו לו, אולם אם יש לעני בגד אחר אין הוא מחויב בכך, אף אם העני יבקש 

זאת שוב ושוב.
אשר  את  מפנימים  ואיננו  ובעושר  ברווחה  בגלות  חיים  שאנו  זמן  כל  אנו,  אף 

חסרנו מאז שנחרב בית המקדש, הרי שאף אם נבקש שוב ושוב מהקדוש ברוך 
הוא שישיב לנו את המשכון, את בית המקדש, לא תועיל תפילתנו, עד שנחוש 

באמת את החיסרון הגדול שחסרנו בכך (הגש“פ ’משולחנם של גדולי ירושלים‘ עמ‘ 189).
תכלית הצרות - להתעורר לתפילה

ולהשיב  לדעת  מחובתנו  שאז  ומצוקה,  צרה  בעתות  במיוחד  נכונים  אלו  דברים 
אל לבנו כי תכלית כל הצרות הללו היא לעוררנו לתפילה על בניין בית המקדש.

המגיד מדובנא המשיל זאת לאדם הרואה שמשרתו ברח ממנו אל היער כשצרור 
ושם ינסה לבדו לתופסו,  אל היער  בכל כוחו  אם ירוץ האדון אחריו  כספו בידו. 
הרי שהדבר לא יעלה בידו, שכן אם ישלח ידו לכיוון אחד, יברח המשרת לכיוון 

השני וכן להפך.
אם חכם הוא האדון, יקרא לכל חבריו, ואף יוסיף עליהם שוטרים אשר יסגרו את 
לו  להשיב  לאדונו,  חזרה  לנוס  אלא  בררה  כל  לו  יותירו  ולא  הבורח  בפני  הדרך 
את כספו ואף לבקש ממנו בדמעות שליש שיועיל למחול לו ולהשיבו למִשׂרתו 

כבתחילה.
כך, להבדיל, אף הקדוש ברוך הוא רוצה שנתפלל אליו 
שאנו  שכיוון  אלא  ברחמים,  לציון  שכינתו  את  שישיב 
עלינו  הסוגרות  צרות  עלינו  הוא  מביא  ממנו  ’בורחים‘ 
מכל כיוון, עד שלא נותרת בידינו דרך נוספת אלא לשוב 
אליו ולבקש ממנו בדמעות שליש שיבנה את ירושלים 

וישיב העבודה למקומה.
באמרו  הכתוב  רמז  זה  שלעניין  מדובנא  המגיד  הוסיף 
(דברים ד ל): ”ַּבַּצר ְל ּוְמָצאּו ּכֹל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה... ְוַׁשְבָּת 
ַעד ה‘ ֱאֶקיךָ“; ”ְוַׁשְבָּת ַעד ה‘ ֱאקֶי“ - תתפלל שישוב 
היינו  הימים,  כל  שמו  שהשכין  המקום  אל  אלוקיך  ה‘ 
מדובנא‘  המגיד  (’כתבי  הקודש.  עיר  וירושלים  המקדש  בית 

ואתחנן)

כל תפילה מקרבת את הגאולה
שלא  מניין  אמרו:  כב)  (משפטים  דרשב“י‘  ב‘מכילתא 
ועל  המקדש  בית  על  להתפלל  כדאי  איני  אדם  יאמר 
ֶאְׁשַמע  ”ָׁשמַֹע  כב):  כב  (שמות  לומר  תלמוד  ישראל?  ארץ 

ַצֲעָקתֹו“!
וכך כתב גם הרמח“ל (מסילת ישרים פי“ט): ”אם יאמר אדם: 
ירושלים,  ועל  הגלות  על  שאתפלל  אני  ומה  אני  ’מי 

המפני תפילתי יתכנסו הגלויות ותצמח הישועה?‘
נברא  לפיכך  א)  לז  (סנהדרין  ששנינו  כאותה  בצדו:  תשובתו 
אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם, וכבר נחת רוח הוא 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, והקדוש ברוך 

הוא שמח בזה“.
עניית אמן על ברכות

מצוות  של  חלקה  על  י“א)  (ליום  משה‘  ’דרך  בעל  מדברי  כאן  נביא  היריעה  בשולי 
אריכות  סוד  לו  שיתגלה  בכדי  התענה  אחד  ”חסיד  הגאולה:  בקירוב  אמן  עניית 
הגלות, ונתגלה לו בחלום: ’איך תבוא הגאולה והעולם אינם משגיחים לענות אמן 
ב‘מודים  מיד  פותח  שהעם  לפי   - לציון‘  שכינתו  [’המחזיר  הגאולה‘  ברכות  על 

דרבנן‘, ו‘ופרוש עלינו‘ - לפי שהעם פותח מיד באמירת ’ושמרו‘].
’מחיה המתים‘ אינם נזהרים לענות אמן  ועתה בעוונותינו הרבים גם אחר ברכת 
ומתחילים תיכף הקדושה, והם ג‘ אמנים גדולים מאד אשר בהם תלוי הגאולה, על 

כן כל אחד יהי נזהר בזה מאד“.

פרשת פינחס

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
הזכרת בניין ירושלים בתפילותינו

פינחס פעל בכוח הקדושה
”ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב ֶאת 

ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (כה יא)

ראשי התבות של המילים ’פינחס בן אלעזר 
תשעים  בגימטרייה  הם  הכהן‘  אהרן  בן 
ואחת כגימטרייה של שמות הוי“ה ואדנ-י, 
וכן של ’אמן‘. ויש לומר בדרך רמז, שהתורה 
האריכה ליחס את פינחס אחר אהרן באופן 
שמו  של  התבות  ראשי  של  שהגימטרייה 
עליו  להעיד  כדי  צ“א,  לגימטרייה  תעלה 
בכוח  הייתה  זמרי  במעשה  פעולתו  שכל 

הקדושה [וראה דברי רש“י בפסוק שם].

ראה ’תורת משה‘ [לחת“ס] פר‘ פינחס

רמז נפלא להבטחה זו מוצאים אנו בפסוק 
שנאמר בפרשתנו:

 ”ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום“ 
  (כה יב)

במילים ’ָלֵכן ֱאֹמר‘ מוסתרות המילים ’אמן 
אמור‘ - ללמדנו כי בשכר עניית אמן זוכה האדם 

לשלום הנצחי הקיים רק בחיי העולם הבא.
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מובטח לו שהוא בן העולם הבא!

ה נקפיד 
הב

ביתר שאת לענות אמן 

בכוונה אחר כל ברכה

כך נזכה לברכת: ”ִהְנִני 
וב

נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום“ 

ולהיות מנוחלי גן עדן 

אמן ואמן.
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מזרחי  שלום  רבי  הצדיק  הוא  הלא  הקדוש,  הרש“ש  היה  נוהג  חייו  ימי  כל 
שרעבי זצ“ל, ראש ישיבת המקובלים ’בית א-ל‘, לערוך בכל לילה תיקון חצות 

על יד שריד מקדשנו ובית תפארתנו, הכותל המערבי.
מקיים היה הרש“ש בהנהגתו זו את דבריו של דוד המלך ע“ה: ”ְּבֵבית ֱאִקים 
ְנַהֵּל ְּבָרֶגׁש“ (תהילים נה טו), וכפי שרמזו דורשי רשומות: ’ברג“ש‘ - נוטריקון: 
ברד, רוח, גשם, שלג. שאף אם יצטרפו כל אלו גם יחד, לא ימנעו רגליו של אדם 

מללכת אל בית אלוקים.
החתחתים  בדרך  האלוקים  איש  היה  צועד  ובשרב,  בשלג  ובחורף,  בקיץ  כך 
של  הקלוש  באורה  הדרך  את  לפניו  מאיר  משרתו  כאשר  הכותל,  אל  היורדת 

הלאמפא - מנורת הנפט הקטנה שגירשה אך במעט את החושך הסמיך.
בהגיעם אל הכותל היה מתיישב הרש“ש על רצפת האבן הקרירה, תוך שהוא 
בוכה ומקונן על צער השכינה ועל בניה שגלו מעל שולחן אביהם, על חורבן 
הגדול  שמו  חילול  ועל  התורה  שרפת  על  הצדיקים,  הריגת  על  המקדש,  בית 

ותורתו הקדושה.
החומות.  שבין  בירושלים  נרדף  מיעוט  היהודים  היו  רחוקים  ימים  באותם 
השלטון הטורקי המושחת היה עוין אותם עד למאוד, וכך לא היה מה שימנע 
במעטים  ולפגוע  ליהודים  ולהפריע  להציק  ירושלים,  ערביי  האדם,  פראי  את 

שבאו לשפוך תחינתם לפני שריד בית מקדשנו.
לכותל  בסמוך  שהתגוררו  ’המוגרבים‘  חמולת  בני  של  רשעתם  גברה  ביותר 
המערבי. מחלונות בתיהם ומפתחי חצרותיהם היו הללו מיידים אבנים על כל 
עובר ושב שהעז להתקרב לכותל, את פסולתם משליכים ברחבת התפילה ואת 

נחת זרועם לא מונעים אף מנשים וזקנים שהעזו להגיע למקום.
רבים היו היהודים שנמנעו בשל כך מלהתקרב לכותל, מלבד בימי חג ומועד 
ובראשם  צדיקים  כמה  אולם  הרגיל.  מן  יותר  הדוקה  השמירה  הייתה  שבהם 
הרש“ש זי“ע לא התרשמו יתר על המידה מכל ההפרעות הללו והקפידו לפקוד 

מדי יום את הכותל לאמירת תיקון חצות.
באחד הלילות, כאשר עמד הרש“ש כמנהגו לפני הכותל המערבי, תוך שהוא 
בוכה ומיילל בדמעות שליש על אריכות הגלות ושממת הארץ, התפרצה מלבו 
והחרידה  הטהור  לבו  מדם  שבקעה  איומה  יללה  ומרה,  גדולה  אנקה  לפתע 

משנתם את דיירי הבתים הסמוכים לכותל.
בערה  במיוחד  המוגרבים.  שכונת  תושבי  בין  הרוחות  סערו  בבוקר  למחרת 
חמתו של המופתי הרשע שכיון שאף הוא התגורר בסמוך לכותל נגזלה שנתו 

ממנו באותו הלילה, והוא החליט לנקום את נקמתו בדרך אכזרית במיוחד.
חמולת  מגיבורי  כמה  ועמם  האכזריים  עבדיו  את  המופתי  שלח  הבא  בלילה 
התייצבו  אלו  גם  אלו  נפש.  ולהכותו  בדרכו  שלום  לרבי  לארוב  המוגרבים, 
כפקודת אדונם משני צדי המדרגות הצרות היורדות אל הכותל, אלות כבדות 

בידיהם ועיניהם מזרות אימה.
לפניו  פוסע  הנאמן  משרתו  כאשר  כמנהגו,  שלום  רבי  יצא  הלילה  בחצות 
הדרך.  בצדי  שניצבו  החסונות  בדמויות  השמש  הבחין  פתאום  בידו.  ומנורתו 
הוא הבין מיד את אשר לפניו והעיר בחרדה את תשומת לבו של רבו לנעשה 

סביבו.
”אל תירא ואל תחת מפניהם“, לחש לו הרש“ש בביטחון, ”המשך בדרכך כבכל 
יום!“ הורה לו בהחלטיות. וכך הילכו השניים בין פראי האדם שמשום מה לא 

נקפו אצבע, משל היו בובות שעווה.
סידר הרש“ש את תיקון חצות כמנהגו במתינות וברגש, ולאחר מכן סב לחזור 
הסגירו  לא  כשפניו  א-ל‘,  ’בית  המקובלים  ישיבת  בואכה  הגיע,  שבה  בדרך 

במאום את הנס הגדול שהתרחש עמו בלילה.
הבוקר האיר. המופתי וחבר מרעיו המתינו בקוצר רוח להודעה שתבשר להם 
על הצלחת מזימתם. אולם משבוששו השלוחים לבוא יצאו הרשעים אל רחוב 

העיר, לברר מה היה לגיבוריהם.
המחזה  לעיניהם  נגלה  ומיד  לכותל  המובילה  בדרך  לרדת  הרשעים  החלו  אך 
המבעית; עבדי המופתי ומיודעיהם עמדו משני צדי הדרך ללא אומר ודברים, 
כנטועים על מסמרות מבלי יכולת לנוע. פניהם המבועתות ופיהם הפעור הביעו 

כאלף מילים את שהתרחש עמם.
בפנים מושפלות שרכו המופתי וחבר מרעיו את רגליהם לעבר ביתו של הצדיק. 
משהגיעו לשם נפלו לרגליו וביקשו בדמעות סליחה ומחילה. בתחילה לא אבה 

הרב לשומעם באומרו כי מאת ה‘ הייתה זאת, ואין בידו לשנות את הגזרה.
אולם לאחר הפצרות רבות ותחנונים הסכים רבי שלום להעתיר בעדם, אולם 
תנאי התנה עמהם, שיקבלו על עצמם מכאן ולהבא לחדול לחלוטין מלהציק 

ולהפריע לבאי הכותל.
שעה  ובכל  עת  בכל  פתוחה  הדרך  תהיה  ואילך  שמכאן  לכך  לדאוג  ”עליכם 
בפני כל יהודי שיחפוץ לשפוך שיח בכותל המערבי, שאם לא כן - מרה תהיה 

אחריתכם!“ אמר הרש“ש בטרם החל להתפלל בעבור הנענשים.
משנתנו המופתי וחבריו את התחייבותם נעמד הרש“ש ונשא תפילה חרישית, 
ללכת  שבו  והם  לפיהם  שב  הדיבור  הבריונים,  חבורת  התרפאו  בסיומה  ומיד 

כאחד האדם.
 אנציקלופדיה ארזי הלבנון, פ-ת ערך שלום

המקפיד על מאה ברכות זוכה ל‘בריתי שלום‘
”ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום“ (כה יב)

על שכרו הרב של המקפיד על תקנת חז“ל לומר מאה ברכות מדי יום כתב רבי אהרן 
הכהן מלוניל בספרו ’ארחות חיים‘ (דין מאה ברכות):

כל האומר מאה ברכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר: ’לכן אמור‘ - 
’לכן‘ בגימטרייה מאה. שכך אמר הקדוש ברוך הוא: ”אמור מאה ברכות, והנני נותן לך 

את בריתי שלום!“
על דבריו הוסיף רבי יצחק מג‘לד, רבה של בגדד בספרו ’צלח רכב‘: ”נראה כי לא לחינם 
טמונה המילה ’אמן‘ בינות למילים ’לכן אמר‘, כי כיון שאין הברכה מושלמת אם לא ענו 

אמן אחריה, נמצא שעניית אמן הינה חלק בלתי נפרד מתקנה זו“.

ברכתם החדשה של בני קורח
”ּוְבֵני קַֹרח א ֵמתּו“ (כו יא)

רש“י הביא כאן את דברי חז“ל, שאמנם בתחילה היו בני קרח בעצה אחת עם אביהם, אך 
בשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם, ולפיכך זכו והתבצר להם מקום גבוה בגיהנום 

ושם הם עומדים עד עצם היום הזה.
והביא החיד“א בספרו ’נחל קדומים‘: ”נתגלה בחלום לחכם השלם והישיש מורנו הרב 
וזהו  קורח,  בני  על  המלך  דוד  אמר  שבתהלים  מ‘  מזמור  את  כי  ז“ל,  גואקיל  משה  רבי 
פירושו: ”‘ַקּוֹה ִקִּויִתי ה‘ ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע ַׁשְוָעִתי‘ - בני קרח קיוו אל ה‘ שיצילם, והקדוש 
ַעל  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט  ָׁשאֹון  ִמּבֹור  ’ַוַּיֲעֵלִני  בתשובה;  ששבו  בזכות  הצילם  אכן  הוא  ברוך 
ֶסַלע ַרְגַלי ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי‘ - נתבצר להם סלע גבוה בגיהנום ובכך לא ירדו לשאול תחתית; 
’ַוִּיֵּתן ְּבִפי ִׁשיר ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאֵהינוּ‘ - כי בשעה שניצלו ברכו והודו לה‘ בברכת מחיה 
המתים, או בברכה חדשה שטרם בירכה אדם מעולם: ’ברוך אתה ה‘ אלוקינו מלך העולם 

מוריד שאול ַוָיַעל‘“.

תפילה מעומקא דליבא
”ִיְפקֹד ה‘... ִאיׁש ַעל ָהֵעָדה... ְוא ִתְהֶיה ֲעַדת ה‘ ַּכּצֹאן ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם רֶֹעה“ (כז טז-יז) 

על פסוק זה מתעוררת פליאה עצומה: וכי זקוק היה הקדוש ברוך הוא להסבר או למשל 
כדי שיבין מדוע עליו לפקוד איש על העדה, מדוע אפוא טרח משה לבאר זאת? 

בתפילה  עמד  רבנו  שמשה  היות  זצ“ל:  לופיאן  אליהו  רבי  הגה“צ  המשגיח  זאת  ביאר 
ציור  בפניו  הדברים  שיקבלו  כדי  לעצמו,  זה  במשל  הוא  השתמש  ה‘,  לפני  ותחנונים 
חי ומוחשי מדוע מבקש הוא מנהיג ראוי לעמו. וכך תהיה זו תפילה היוצאת מעומקא 

דליבא שסגולתה גדולה להתקבל.
נקודה זו הייתה יסוד גדול בעולמה של ישיבת קלם: לעורר תמיד את כוח הציור שנמצא 
באדם כדי לתת מבט אמתי על כל חלקי עבודת ה‘, ומרגלא בפומיה של הסבא מקלם 

זצ“ל: ”מהו ההבדל בין צדיק לרשע? ציור!“
’לתתך עליון‘

המביט בחכמים כמביט בשכינה
”ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְד ָעָליו“ (כז כ)

מפסוק זה למדו חכמים (חגיגה טז א) שהמסתכל בנשיא ישראל - כמוהו כמביט בשכינה. 
שהרי הקדוש ברוך הוא ציווה על משה בעת שסמך את יהושע: ”ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְד ָעָליו“, 

והודו של משה רבנו היה מזיו השכינה (שמות לד כט).
עיניו  כאבו  פעם  כי  זיע“א,  ויטאל  חיים  רבי  סיפר  עקב)  פר‘  (תחילת  המצוות‘  ’שער  בספר 
הפסוק  את  אומר  שהוא  בשעה  בו  יביט  שלא  לו  אמר  האר“י  לפני  בא  וכאשר  מאוד, 

הראשון של קריאת שמע. עשה רבי חיים כדברי רבו ומיד חלפו הכאבים כלא היו.

ממתין ומצפה לזמן התפילה
”ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי ֵריַח ִניחִֹחי ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו“ (כח ב)

על הפסוק (בראשית לז יא): ”ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר“ פירש רש“י (שם): ”היה ממתין ומצפה 
מתי יבוא“. בדרך זו אפשר לפרש אף כאן: ”ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי“ - תמתינו ותצפו אימתי 
תגיע שעת הקרבת התמיד, ובזמן הזה שבית המקדש חרב בעוונותינו - תמתינו ותצפו 

לשעת התפילה, שהרי תפילות כנגד תמידים תיקנום.
’שפת אמת‘ תרמ“ז

כאן המקום לציין כי כמקור לכך ש‘שמירה‘ היא לשון המתנה וציפייה הביא רש“י את 
הפסוק: ”ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים“ (ישעיה כו ב), ואף את פסוק זה דרשו 
חז“ל (שבת קיט ב ובמהרש“א ח“א שם) על שכר השומר ומצפה לשמיעת הברכה כדי לענות 

אחריה אמן כהלכתה.

בשבת מאחרים לבית הכנסת
”ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ְּתִמיִמם“ (כח ט)

על קרבן התמיד שקרב בכל יום נאמר (לעיל פס‘ ד): ”ֶאת ַהֶּכֶבׂש ֶאָחד ַּתֲעֶׂשה ַבּבֶֹקר“ ואילו 
על קרבן שבת לא נאמר: ”ַבּבֶֹקר“ כי אם: ”ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת“. מכך למד הרמ“א (או“ח רפא א) 

הלכה למעשה, כי בשבת מאחרים לבוא לבית הכנסת מבחול.

שבת - עת ’רצון‘
הבדל ניכר יש בין מוספי השבת למוספי המועדים: בכל המועדים היו מצרפים למוספים 

גם קרבן חטאת ואילו בשבת, כידוע, אין מקריבים חטאת.
ועל כך ביאר ה‘אבודרהם‘ (מעריב של שבת) את פשר השינוי בין תפילת השבת שבה אנו 
אומרים: ”והנחילנו ה‘ אלוקינו באהבה וברצון“, לבין תפילת המועדים שבה אנו אומרים: 
”בשמחה ובששון“, כי ביום השבת אנו רצויים ביותר לפני המקום, עד שפטרנו מהבאת 

חטאת.
כמו כן בעל ’שבלי הלקט‘ (סי‘ פב) ביאר בדרך זו את אמירתנו במוסף של שבת: ”תכנת 

שבת רצית קרבנותיה“ - ’רצית‘ בכך שחטאת לא נכללה ביניהם.

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
תיקון חצות של הרש“ש

מעעפני
מאה ב על

פנינ סיפם ם
חצות

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


