
כמה  א)  ז  (דב“ר  במדרש  חז“ל  הביאו  ָאֵמן“  ָהָעם  ָּכל  ”ְוָאַמר  בפרשתנו:  הפסוק  על 
הובאה  וביניהן  אמן,  עניית  מצוות  על  שנאמרו  הידועות  ומהאגדות  מההלכות 
מאמן  יותר  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  גדול  ”אין  והמרטיטה:  הידועה  המימרה 

שישראל עונים!“ (דברים רבה ז א)
לא  זאת  לאור  חקר!  אין  ועוצמתה  לגדולתה  אולם  אמן,  עניית  היא  קלה  מצווה 
ייפלא מדוע הבטיחו חז“ל למקפיד עליה את השכר המופלא: ”פותחין לו שערי 
בכל  אמן  העונה  ’כל  לקיש:  ריש  ”אמר  ב):  קיט  (שבת  בגמרא  שהובא  כפי  עדן“,  גן 
שנאמר:  עדן‘,  גן  שערי  לו  פותחין  רם]  בקול  לתוס‘:  כוונתו,  בכל  [לרש“י:  כוחו 
’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘ (ישעיה כו ב), אל תקרי ’ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘ אלא 

’שאומרים אמן‘“.
עניית אמן היא גם המפתח לזכות בחיי העולם הבא. בזאת נוכל להיווכח ממאמר 

חז“ל בגמרא (סנהדרין קי ב): ”אתמר: קטן מאימתי בא לעולם 
הבא?... תנא משום רבי מאיר: ’משעה שיאמר אמן...‘“ 
וכן במדרש (תנחומא צו ז) הובא: ”אמר רבי יהודה בן גדיא: 
לעולם  אמן  לענות  זוכה  הזה  בעולם  אמן  העונה  ’כל 
ְוַעד  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֵקי  ה‘   ָּברּו’ שנאמר:  הבא, 
ואמן  הזה,  בעולם  אמן  יד).  מא  (תהילים  ְוָאֵמן‘  ָאֵמן  ָהעֹוָלם 

לעולם הבא‘“.
צדיק  לכל  וביאר:  הרחיב  ב)  קיט  שבת  (ח“א  המהרש“א 
כפי  דרגתו,  פי  על  מיוחד  מקום  עדן  בגן  שמור  וצדיק 
לפי  מדור  לו  נותנים  וצדיק  צדיק  ”כל  חז“ל:  שאמרו 
נפתחים  כוחו  בכל  ’אמן‘  לעונה  אך  א),  קנב  (שבת  כבודו“ 
זיכרונם  חכמינו  אמרו  לפיכך  כולם.  המדורים  שערי 
שערי  לו  פותחים  כוחו  בכל  אמן  העונה  ”כל  לברכה: 
גן עדן“. ”שערי“ – לשון רבים, ללמדך שנפתחים לפניו 

שערי כל המדורים.
הרה“ק בעל ’אמרי אמת‘ מגור (ליקוטים עמ‘ קטו) הסביר בדרך רמז את לשון הגמרא: 
”כל העונה אמן בכל כוחו - פותחין לו שערי גן עדן... מאי אמן? א-ל מלך נאמן“, 
כי לא לחינם הסמיכו חז“ל את שני המאמרים, אלא כיוון ששכר העונה אמן נרמז 
במילה ’נאמן‘: האות נ‘ רומזת לחמשים שערי גן עדן, ואחריה רמוזה המילה אמן. 

מכאן - שהעונה אמן פותחים לו שערי גן עדן.
בזכות עניית אמן ניצלים מגיהנום

כפי  הבא,  העולם  לחיי  לזכות  יכולים  ישראל  פושעי  גם  אמן  עניית  של  מכוחה 
שהובא ב‘תנא דבי אליהו‘ (זוטא כ): ”לעתיד לבוא עושה הקדוש ברוך הוא סעודה 
לצדיקים, ועתיד דוד המלך לומר בה קדיש של אגדה, ופושעי ישראל עונין אחריו 
’מי  למלאכים:  הוא  ברוך  הקדוש  להם  אומר  שעה  באותה  הגיהינום.  מתוך  אמן 
הללו  עולם,  של  ’ריבונו  לפניו:  ואומרים  הגיהינום?‘  מתוך  אמן  שעונין  הללו  הם 
הם פושעי ישראל שאף על פי שהם בגיהינום בצרה גדולה, מתחזקים ואומרים 
’פתחו להם שערי גן  לפניך אמן!‘ אומר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת: 
עדן ויבאו ויזמרו לפני, שנאמר: ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘ (ישעיה כו 

ב), אל תקרי ’שומר אמונים‘ אלא ’שאומרים אמן‘“.
מדוע דווקא שכר זה?

בזוהר הקדוש (וילך רפה ב) אמרו חז“ל: ”מה שכרו של העונה אמן? נשמתו עולה 
יום  בכל  שערים  פותח  היה  שהוא  כמו  לפניו,  שערים  ’פתחו  עליו:  ומכרזת 

בזהירותו בעניית אמן‘“. וביאר רבנו בחיי (שמות יד לא) כי שכר זה הינו ’מידה כנגד 
מידה‘: ”כשם שהעונה אמן המשיך הברכה כמי שפותח המעיין להשקות הצריכים 

השקאה, כך יקבל שכרו שיפתחו לו שערי גן עדן...“
בלשון:  חז“ל  נקטו  לחינם  לא  וביאר:  הוסיף  פ“א)  העבודה  נתיב  עולם‘  (’נתיבות  והמהר“ל 
עדן  גן  שערי  מחסום:  הסרת  משמעותה  ’פתיחה‘  כי  עדן,  גן  שערי  על  ’פותחים‘ 
אולם  רב,  כוח  דרוש  לפותחם  וכדי  אנוש  בני  בפני  המה  נעולים  קדושתם  לרוב 
בפני העונה ’אמן‘ בכל כוחו הם פתוחים, כי במעשהו זה מנתק הוא את עצמו מן 
העולם הגשמי ומדבק נפשו בקדוש ברוך הוא, ולפיכך ראוי שייפתחו בפניו שערי 

גן עדן ששם הוא מקום הרוחניות.
המשגיח הגה“צ רבי שלמה וולבה זצ“ל הוסיף וכתב על עניין זה (’עלי שור‘ פט“ז): מאז 
ומתמיד דרכם של חז“ל הייתה להראות כיצד דברים העומדים ברומו של עולם 
תלויים דווקא במעשה הקטן, ואף כאן זכינו לראות כיצד 
מעשה קטן של אמונה יכול לפתוח לפני האדם את כל 
שערי גן עדן. הסיבה לפתיחת שערי גן עדן לעונה אמן 
היא שגן עדן היה מקום מושבו של אדם הראשון, עד 

שסולק משם בחטאו ובכך השתנה העולם.
פנים‘  ’הסתר  שורר  החטא  שלאחר  בעולם  והנה, 
וגורמות  האדם  בני  לבבות  מבלבלות  זרות  ומחשבות 
להם לתלות כל מאורע בחוקי הטבע, עד שנוצרה מעין 
ואילו  שבשמים.  לאביו  האדם  בין  ברזל‘  של  ’מחיצה 
מחיצת  אותה  את  שובר  אמונתו  כוח  בכל  אמן  העונה 
שוב  וכביכול  עדן  גן  שערי  בפניו  נפתחים  וכך  ברזל, 
הראשון  כאדם  פנים‘  ’גילוי  של  במדרגה  הוא  נמצא 
שמאמין  הראה  ”אמן“  שבענייתו  כיוון  החטא,  שלפני 

הוא בהשגחת הקדוש ברוך הוא עליו ועל העולם כולו.
יכול להסתכל בגן עדן

ואכן, אצל צדיקי אמת ראינו שזכו למדרגה זו. וכך היה המעשה עם הרה“ק רבי 
פינחס מקוריץ שבשעת עריכת שולחנו סיפר שבעת היותו בגן עדן ראה את אחד 
כאן,  רבנו  את  אנו  רואים  ”הלוא  ושאל:  פניו  מהשומעים  אחד  העיז  הצדיקים. 

בארץ?“
השיבו רבי פינחס על אתר: ”אמרו חכמים: ’כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו 
שערי גן עדן‘“ (שבת קיט ב), והכוונה: מי שזוכה ועונה אמן בכל כוחו, ככוונת חכמינו 
בתוכו.  להסתכל  ויוכל  עדן  גן  שערי  לו  שפותחים  לראות  זוכה  לברכה,  זיכרונם 
דע לך אפוא כי רבותינו זיכרונם לברכה לא השתמשו בגוזמאות, רק שאין רבים 

שזוכים לזה“ (’שומר אמונים‘ מאמר ’פתחו שערים‘ פרק ב).
שערי תשובה

שלמה  רבי  הרה“ק  של  דבריו  את  לצטט  לנכון  ראינו  והסליחות,  הרחמים  בימי 
מקארלין זצ“ל בשם אביו רבי אהרן הגדול זצ“ל: ”אמרו חז“ל: ’כל העונה אמן בכל 
אלא  לו‘  ’יפתחו  עתיד  בלשון  אמרו  שלא  והטעם  עדן‘,  גן  שערי  לו  פותחין  כוחו 
לבאר  ויש  עדן.  גן  שערי  בפניו  נפתחים  שמיד  משמע  לו‘,  ’פותחין  הווה  בלשון 
ששערים אלו הם שערי התשובה, שבשכר מעשהו נפתחים בפניו השערים לקבל 

תשובתו באהבה“   (הגש“פ ’בית אהרן‘ - הא לחמא עניא).

פרשת  כי תבוא

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
”כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן“ 

מ'מטה' ל'מעלה'  
”ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוא ִתְהֶיה ְלָמָּטה“ (כח יג)

’מעלה‘  של  הגימטרייה  סכום  בין  ההפרש 
צ“א  הוא  ’מטה‘  של  הגימטרייה  לסכום 
שבאמצעות  לכך  רמז  ’אמן‘.  כגימטריית 
שעונה האדם אמן בכוונת ייחוד שני שמותיו 
ומתעלה  הוא  עולה  אדנ-י],  [הוי“ה  יתברך 

בדרגתו מ‘מטה‘ ל‘מעלה‘.

’בן איש חי‘ הלכות הקדמת כי תבוא

עצה נפלאה 
ופשוטה

לזכות בדין
מתוך מכתבו המיוחד 

של המשגיח מרן הגאון 
רבי אליהו לאפיאן זצ"ל 

(נלב"ע כ' באלול תש"ל) 
שכתב לרגל פרסום 

הקונטרס 'שומר אמונים'
שהודפס בניו  יורק  בשנת תשי"ג 

אליהו לאפיאן
ר"מ ומנהל רוחני דישיבת 'עץ חיים' בלונדון

ר"מ ישיבת קמניץ בירושלים עיה"ק
ב"ה יום ג' לסדר תצוה ה' לחודש אדר תשי"ב שנת השמיטה.

גדול  מעונש  ישראל  בני  את  להציל  הרבים  ממזכי  להיות  הרם  כבודו  יחזק  הפעוט  אני  גם 
ונוראי על ביטול אמנים... וגודל השכר מי שמשים לב לשמוע היטב כדי לענות כראוי כמו 
שאמרו חז״ל העונה אמן קורעים לו גזר דין לרעה שנגזר עליו בראש השנה וביום הכפורים 

עליו או על אחד מבני ביתו ח״ו.
יש לו עצה שהתורה שבעל פה נותנת לו 

ואם הוא מאמין בתורה שבעל פה - מדוע לא יעשה?!
ובפרט בעת כזו... יפחד האדם אם לא יעשה עצה קלה כזו בלא ביטול זמן ולא חסרון כסף 

ולא טרחה קשה אלא להטות אזנו לשמוע היטב ולענות כראוי...

על כן זכות גדול לעורר הציבור בדבר זה ומגלגלין זכות על ידי זכאי.
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בהחדרת  נודע  בירושלים,  הספרדית  העדה  ראב"ד  זצ"ל,  מוצפי  יעקב  רבי  הגאון 
האמונה האיתנה ובהפצת יסודותיה בקרב העם. מראשית ימיו ועד זקנה ושיבה שגור 

היו בפיו צמד המילים שהיו נר לרגליו: "העיקר האמונה!"
מעשה  לספר  היה  נוהג  האמונה,  במעלת  אחרים  לחזק  רוצה  כשהיה  לפעם,  מפעם 
שהובילה  תמימה  ותפילה  אמונה  כוח  על  הוד  נורא  סיפור  עד.  היה  שלו  מופלא 

לישועה פלאית:
למשפחה  זכר  בן  נולד  ומוצלחת  טובה  ובשעה  וששון  שבשמחה  לאחר  זה  ”היה 

מנכבדיה של קהילת יהודי בגדד.
יפה עיניים וטוב מראה היה הילד, וכבר מהרגע הראשון שבה את לב הוריו וקרוביו. 
במלאות לו שמונה ימים נימול ונכנס בבריתו של אברהם אבינו ע“ה, וכדרכם של 

תינוקות החל לבכות לאחר הברית.
אלא שלא כדרכם של שאר תינוקות, לא חדל ילד זה מלבכות. מיום זה ואילך החלה 
מסכת ייסורים נוראית לו ולהוריו. הוא בכה ללא הרף: ביום ובלילה, לפני האוכל 
ולאחריו, בשבת ובימות החול, בתוך הבית ומחוצה לו, עד שהפכו החיים במחיצתו 

בעבור הוריו ובני משפחתו לסיוט של ממש.
ואל תדמו בנפשכם כי מדובר היה בבכי חרישי... הילד בכה בצרחות מחרידות לב, 

ומלבד כמה שעות שינה רגועות, לא היה להוריו רגע של מנוחה.
מגוריהם,  באזור  ביותר  הבכירים  לרופאים  פנו  הם  לעשות:  הללו  ניסו  לא  ומה 
פרופסורים מומחים וידועי שם אשר ידע רב להם ברפואת ילדים, אולם אלו פכרו 
ידיהם בחוסר אונים. הבדיקות היו תקינות לחלוטין, ולא זוהתה המחלה או המחוש 

שיגרמו לילד המסכן לבכות כל כך.
כספם  ממיטב  הוציאו  הם  למיניהם.  נפלאות‘  ל‘עושי  לפנות  הוריו  ניסו  להם  בצר 
על קמעות שונים ומשונים ועל סגולות נדירות שאין בכוח השכל להבין את דרך 

פעולתן, אולם ללא הועיל.
ולא  יום  להם  היה  לא  בחייהם.  לקוץ  החלו  והם  לגמרי,  השתבש  בבית  היום  סדר 
לילה, לא זמן אכילה ולא זמן שתייה, לא זמן שחוק ולא זמן עצב... הכול התנהל 

סביב התינוק המשונה הלזה שלא ידע לעשות כלום, כי אם לבכות ולצרוח.
***

בנה  את  שהניחה  אחר  לשוק,  דרכה  את  אמו  כשעשתה  הימים  מן  ביום  והנה, 
למשמורת תחת השגחת אימה, הופתעה לגלות לפניה דף הכתוב בלשון הקודש 

מושלך בביזיון על הארץ.
אולם  וכתוב,  קרוא  ידעה  לא  זאת  אישה  אף  הדור,  באותו  רבות ומכובדות  כנשים 
היא הצליחה להבחין לפי צורת הדף כי הוא נתלש מתוך חומש. היא הרימה את 

הדף כדי לגונזו, אולם פתאום הבליחה במוחה מחשבה מוזרה:
אולם  וסגולה  קמע  תרופה,  כל  ניסינו  האהוב.  לבננו  מזור  למצוא  נלאינו  כבר  ’הן 
תצמח  שממנו  כדי  זה  קדוש  דף  אליי  נשלח  משמים  אולי  יודע,  מי  הצלחה;  ללא 

הישועה לבני...‘
מאבק  קודש  בחרדת  הדף  את  ניקתה  לביתה  האישה  כשהגיעה  ועשתה.  אמרה 
הדרכים שדבק בו, הניחה אותו למראשותיו של בנה ובד בבד נשאה תפילה חרישית 
ואמרה: ’ריבון העולמים! אמנם אינני יודעת קרוא וכתוב, אולם יודעת אני שדף זה 
שמצאתי ברחוב העיר - קדוש הוא עד מאוד; ובכן יהי רצון מלפניך ה‘ אלוקיי, מלך 
רחמן, רחם על ילדי ועל משפחתי ושלח רפואה שלמה לבני היקר, עשה שקולות 

הבכי יחדלו מביתי, ומעתה ואילך יישמעו בו אך קול ששון וקול שמחה!‘
עיניה הוצפו דמעות כשעזבה את החדר בשעת ערב מאוחרת, ולכן לא הבחינה בכך 

שהתינוק עצם את שמורות עיניו ונרדם בשלווה.
שעה קלה לאחר מכן שב בעלה מעבודתו, ושקט מוזר ומפתיע קידם את פניו. הוא 
ופרש  בלבו  לה‘  בעלה  הודה  ישרים.  שנת  ישן  ומצאוֹ  בנו  לחדר  מה  בבהלת  ניגש 

לשנת ליל.
בבוקר התעורר ושפשף את עיניו בבהלה. היה זה לילה ראשון מזה עידן ועידנים,  
שבו הצליח לישון ברצף. הוא פנה לזוגתו שהייתה אף היא מופתעת כמותו, ושאל 
אותה: ’מה יום מיומיים, הכיצד התרחש הנס? האם עשית דבר מה מיוחד אתמול?!‘

’אכן!‘, השיבה האישה וסיפרה לו את מאורעות יום האתמול. כיצד מצאה דף קדוש 
בדרכה לשוק, הניחה אותו כקמע תחת ראש הילד ונשאה תפילה לרפואתו. ’כנראה 

הועילה התפילה‘, סיכמה.
שמע זאת הבעל וניגש למיטת בנו שקיבל את פניו בחיוך רגוע ושובה לב. הוא חילץ 

את הדף מתחת לכרית והתבונן בו...
’אויה!‘ נפלטה לפתע צעקה מפיו, ’מה עשית?! הלוא תדעי, כי דף זה מפרשת כי 
תבוא הוא, וכך כתוב בו:‘, הקריא הבעל מתוך הדף, ’‘ַיְּכָכה ה‘ ְּבִׁשָּגעֹון; ּוָפַחְדָּת ַלְיָלה 

ְויֹוָמם; ַּבּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי ִיֵּתן ֶעֶרב ּוָבֶעֶרב ּתֹאַמר ִמי ִיֵּתן ּבֶֹקר...‘‘
הבעל  סיים  בגורלו‘,  יעלה  מה  יודע  ומי  בננו  של  למראשותיו  אותו  הנחת  כעת 

בעיניים מבועתות.
’בעלי היקר, מנין יכולתי לדעת מה כתוב בדף?  האישה לא נבהלה כלל והשיבה: 
כל ידיעותיי הסתכמו בכך שזהו דף קדוש מהתורה. ביקשתי מהקדוש ברוך הוא 
כי בזכות התורה הקדושה ובזכות השמות הקדושים הכתובים בדף ישלח רפואה 

שלמה לבננו.
בסופו של דבר, ראית שהועילה תפילתי...‘ סיימה האישה בתמימות“.

היה רבי יעקב מוצפי מסיים את סיפורו ואומר: ”ראו נא מה גדול כוחה של תפילה 
הנובעת מאמונה שלמה. תפילה שכזו יכולה להפוך את מידת הדין למידת רחמים, 

ולהפוך אף את הקללות הקשות ביותר לברכות מעולות ונשגבות“.
’ארי עלה מבבל‘ עמ‘ מח

המשותף בין תפילה לביכורים
”ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה“ (כו ב)

במדרש (תנחומא כי תבוא א) אמרו חז“ל: ”צפה משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש 
עתיד ליחרב והביכורים עתידים ליפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללין שלשה 

פעמים בכל יום“.
ולכאורה יש להבין: מהו פשר הדמיון בין תפילה לביכורים, עד שאמרו חז“ל שתיקן 

משה לישראל את התפילות במקום ביכורים?
ביאר הגאון רבי שניאור קוטלר זצ“ל ראש ישיבת לייקווד: כשם שבביכורים, בנתינת 
הראשון  הפרי  את  ולפיכך  ומלואה,  הארץ  לה‘  כי  האדם  מכריז  לכוהן  היבול  ראשית 
מודים  אנו  יום  בכל  פעמים  שלוש  נושאים  שאנו  בתפילות  גם  כך  לה‘,  מקדיש  הוא 
ורק  אך  נתונים  חיינו  שכל  העתיד -  על  דעתנו  ומגלים  העבר,  על  הוא  ברוך  לקדוש 
בידיו יתברך. ואם אנו זקוקים לחיים, לפרנסה ולכל דבר שהוא, אין לנו לשים יהבנו 

’נועם שיח‘ אלול מאמר נטאלא עליו, והוא יספק לנו את מבוקשנו.

לבקש לאחר עשיית המצווה
”ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך ִמן ַהָּׁשַמִים ּוָבֵר ֶאת ַעְּמ ֶאת ִיְׂשָרֵאל“ (כו טו)

מרן  למד  הביכורים,  הבאת  למצוות  ’השקיפה‘  תפילת  את  התורה  שהסמיכה  מכך 
ה‘חפץ חיים‘ (על התורה) כי הזמן שמיד לאחר עשיית המצווה הוא הזמן הראוי והמסוגל 

ביותר לתפילה ולבקשה על הכלל והפרט.
’הרחמן‘ לברכת המזון: לאחר שקיימנו  ה‘חפץ חיים‘ את סמיכות בקשות  וכך הסביר 
רבים  עניינים  על  לבקש  המובחר  הזמן  זהו  המזון,  ברכת  של  דאורייתא  עשה  מצוות 

נוספים שאנו זקוקים להם.

חטיבה אחת בעולם
”ֶאת ה‘ ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום... ַוה‘ ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום“ (כו יז-יח)

במסכת ברכות (ו א) דרשו חז“ל את לשון הפסוקים: ”ֶאת ה‘ ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום... ַוה‘ ֶהֱאִמיְרָך 
בעולם  אחת  חטיבה  עשיתוני  ’אתם  לישראל:  הוא  ברוך  הקדוש  להם  ”אמר  ַהּיֹום“: 
[בקריאת שמע]... ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר (שמואל ב‘ ז כג): ”ּוִמי 

ְכַעְּמ ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ‘“.
ַהּיֹום“  ֶהֱאַמְרָּת  ה‘  ”ֶאת  רמז:  דרך  ודרש  הטורים‘  ’בעל  יעקב  רבי  הוסיף  זה  פסוק  על 

בגימטרייה: ’זו קריאת שמע‘.

הראשונים לאמירת שירה
מלאכי  השבוע  ימות  ששת  בכל  המדרש:  בשם  הביא  ד)  מב  שבת  (הל‘  זרוע‘  ’אור  בעל 
השרת מקדימים לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, אולם ביום השבת בוחר הקדוש 

ברוך הוא דווקא בישראל שישוררו לפניו.
הם  ישראל  מדוע   - ’ַהּיֹום‘“  ֶהֱאַמְרָּת  ה‘  ”ֶאת  הכתוב:  את  זרוע‘  ה‘אור  פירש  וכך 
המקדימים שירתם ביום המיוחד מכל ימות השבוע, היינו ביום השבת? משום ש‘ַוה‘ 
ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום‘ - כיוון שביום זה, יום השבת, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מעדיף 

את שירתם  יותר משירת מלאכי השרת.
פסוקי  קודם  רבות  זמירות  השבת  ביום  אנו  מוסיפים  מה  מפני  להבין  נוכל  לפיכך 
לפניו  ולזמר  לשורר  הבריות  מכל  אנו,  נבחרנו  זה  ביום  כי  ’נשמת‘,  ובתפילת  דזמרה 

יתברך.
ובדרך רמז דרש זאת ה‘באר משה‘ מאוז‘רוב (כי תבוא עמ‘ תשעג) שחשבון ”ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום“ 

הוא בגימטריה ”השבת“.

להוציא את המילים בשלמות
”ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ִמְזַּבח ה‘ ֱאקֶי“ (כז ו)

ב‘ילקוט מעם לועז‘ מובא כי כתוב זה רומז על חובת כל אדם, ובפרט שליחי הציבור, 
להוציא את מילות התפילה מפיהם בשלמות, וכדלהלן:

’מזבח‘ בגימטרייה חמשים ושבע כמניין הברכות הנאמרות בכל יום בג‘ תפילות שמונה 
”ֲאָבִנים  בפסוק:  התורה  לנו  ורמזה  ברכות]  עשרה  תשע  מהן  אחת  [שבכל  עשרה 
ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ִמְזַּבח“ - במילים שלמות תבנה את נ“ז ברכות תפילת שמונה עשרה 
אשר נרמזו בתיבת ’מזבח‘, ויש בהן דמיון למזבח בכך שהן עיקר תפילתנו שנתקנה 

כנגד עבודת הקרבנות.

ברכה בכניסה וביציאה
”ָּברּו ַאָּתה ְּבבֶֹא ּוָברּו ַאָּתה ְּבֵצאֶת“ (כח ו)

מן  בצאתך  היינו  ו‘ְּבֵצאֶתָך‘  לעולם  בבואך  היינו   ‘ְּבבֶֹא’ חז“ל:  דרשו  ו)  ז  (דב“ר  במדרש 
העולם. וביאר זאת  ב‘חידושי הרד“ל‘ (שם) על פי ההלכה הרווחת שבשעת לידת בן או 
בת מברכים הקרובים ’הטוב והמטיב‘ או ’שהחיינו‘, ולהבדיל, ביציאת אדם מן העולם 
מברכים קרוביו ’דיין האמת‘. נמצא שהכתוב מתכוון לברכה ממש שמברכים בביאתו 

ובצאתו של אדם מן העולם.

עיניך לא תהיינה נשואות לא-ל
”ָּבֶני ּוְבנֶֹתי ְנֻתִנים ְלַעם ַאֵחר ְוֵעיֶני רֹאֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם ָּכל ַהּיֹום ְוֵאין ְלֵאל ָיֶד“ (כח לב)
שח הגאון רבי שלמה קלוגר זצ“ל: בימים כתיקונם - אם חלילה מצטער האדם בצער 
בניו ובנותיו, עליו לקחת מיד מוסר לנפשו וללמוד מכך עד כמה מצטער אביו שבשמים 

בצער בניו, עם ישראל.
 אולם בימים הקשים שעליהם נַסבִּים פסוקי הקללות, מעידה התורה ואומרת: ”ָּבֶני
למרום  עיניך  מיד  שתישא  במקום  אולם  רֹאֹות...“,   ְוֵעיֶני ַאֵחר  ְלַעם  ְנֻתִנים   ּוְבנֶֹתי
ותלמד מכך מוסר על צער השכינה בגלות בניה, באותם ימים קשים יתקיים בך: ”ְוֵאין 

ְלֵא-ל ָיֶד“ - דעתך לא תהיה פנויה לשאת עיניך לשכינה המצטערת בצער בניה.
’אמרי שפר‘

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
ויהפוך ה‘ אלוקיך לך את הברכה לקללה

מעעפני
בי משותף

פנינ סיפם ם
קיך לך ל

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


