
בפרשתנו אנו קוראים על מצווה מיוחדת שהצטוו בה הכהנים משרתי ה' בכל דור 
ודור, הלא היא מצוות נשיאת כפיים. על מצווה נשגבה זו דרשו רבותינו על לשון 
הכתוב (שה"ש ג ז-ח): "ִהֵּנה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁשמֹה ִׁשִּׁשים ִּגּבִֹרים ָסִביב ָלּה ִמִּגּבֵֹרי ִיְׂשָרֵאל. 
ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמַּפַחד ַּבֵּלילֹות", את הדברים 

הבאים:

"מהו 'ִׁשִּׁשים'? אלו ששים אותיות שבברכת כהנים. 'ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב' - שכל פסוק 
ופסוק שמו של הקב"ה נזכר בו: יברכך ה', יאר ה', ישא ה'. 'ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו' 
- מה ראה ירך להיותה נזכרת כאן? אלא אפילו רואה אדם בחלומו חרב שלופה 
שראה  'ִמַּפַחד'  הכנסת  לבית  והולך  משכים  יריכו,  את  וקוטעת  בצווארו  ונתונה 
'ַּבֵּלילֹות' בחלומו, ורואה הכהנים נושאין את כפיהם, והחלום הרע מתבטל ממנו" 

(מדרש תנחומא נשא ט).

הקדוש  "אמר  הכהנים:  ברכת  של  מהותה  מבוארת  (שם)  המדרש  דברי  בהמשך 
בריותי'...  את  לברך  זקוק  הייתי  'לשעבר  הוא:  ברוך 
מכאן ואילך אמר הקדוש ברוך הוא: 'הברכות מסורות 

לכם, הכהנים יהיו מברכים את ישראל'".

ואמנם כבר אמרו בגמרא (חולין מט א) כי כוחה של ברכת 
של  זרעו  מפי  היא  שיוצאת  מכך  נובע  אינו  הכהנים 
ובעצמו  בכבודו  הוא  ברוך  שהקדוש  מכך  אלא  אהרן, 
בירושלמי  שאמרו  מה  וכעין  ידם.  על  ומסכים  עומד 
"איש  הכהנים:  כלפי  לטעון  לאדם  לו  שאל  ט)  ה  (גיטין 

פלוני מגלה עריות ושופך דמים, והוא מברכנו?!" שכן 
שנאמר:  מברכך,  אני  הוא...  ברוך  הקדוש  "אמר  כבר 

'ְוָׂשמּו ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם'".

שבברכתם  ב)  ב  (שהש"ר  המדרש  מדברי  נראה  ועוד 
השפע  להעברת  כ'צינור'  רק  הכהנים  משמשים 

מהקדוש ברוך הוא לישראל, וכך ביארו את הפסוק בשיר 
השירים (ב ט-י): "ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַחֹּלנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים. 
ָעָנה דֹוִדי..." – "'ַאַחר ָּכְתֵלנּו' - אחר כתלי בתי כנסיות ובתי מדרשות, 'ַמְׁשִּגיַח ִמן 
ַהַחֹּלנֹות' - מבין כתפיהם של כהנים, 'ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים' - מבין אצבעותיהם של 

."'ה' ְוִיְׁשְמֶר כהנים, 'ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי' - מה אמר לי? 'ְיָבֶרְכ

עת רצון ורחמים
רצון  עת  הינה  אמירתה  שעת  הכהנים,  ברכת  של  העצומות  ממעלותיה  כחלק 
בעת  כי  ב)  קמז  (נשא  הקדוש  בזוהר  שנאמר  וכפי  אם).  ד"ה  ב  לט  סוטה  (תוספות  מיוחדת 
ברכת הכהנים מתפשטים רחמים בכל העולמות, וכל מי שיתפלל ויבקש על צערו 

באותו הזמן, תתהפך לו מידת הדין למידת רחמים.

והיה אומר המקובל הקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי זי"ע, כי יש שלושה זמנים 
הגבהת  שעת  הקודש,  ארון  פתיחת  שעת  התפילות:  לקבלת  במיוחד  המסוגלים 
אלו,  בזמנים  הוא  ברוך  מהקדוש  והמבקש  כפיים,  נשיאת  ושעת  התורה  ספר 

בוודאי תתקבל תפילתו ('משנת יוסף' סוטה לח א).

וב'כף החיים' (סי' קכח אות רעא) מובא על פי כתבי האר"י, שאם שרויים הציבור בצרה 
ורוצים להתפלל להינצל ממנה, טוב וישר שיתפללו על כך אחר נשיאת הכפיים 
של הכהנים, כי בזמן נשיאת כפיים מתעוררים הרחמים ותינתן להם מתנת חינם.

שבו  הכנסת  בבית  כהן  מצוי  יהיה  שתמיד  ישראל  מגדולי  רבים  הקפידו  לפיכך 
התפללו. וכפי שסיפר הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל על הגאב"ד דבריסק זצ"ל 
שכאשר הזדמן לו פעם להתפלל בבית הכנסת שבו לא היו כהנים, טרח טרחה 
דאגה  של  עניינה  על  מקורביו  תמהו  כאשר  אחר.  ממקום  כהן  שיביאו  כדי  רבה 
גדולה זו, הסביר קצרות כדרכו: "אילו הייתם שומעים שבחוץ לארץ מתגורר צדיק 
גדול שברכותיו מתקיימות בוודאות, וכי לא הייתם טורחים ונוסעים אליו לבקש 
ברכה?! והלא על ברכת הכהנים מבטיח הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו - "ַוֲאִני 

ֲאָבְרֵכם", וכי לא כדאי שאתאמץ מעט כדי להשיג את ברכתו?!" 

מאוד  קשה  במצב  מידידיו  אחד  שכשהיה  עצמו,  על  פינקוס  שמשון  רבי  והעיד 
וכבר נואשו הרופאים מחייו, הוא כיוון עליו רבות בשעת 
חולה  ידיד  ואותו  גלוי,  נס  נעשה  ואכן  הכהנים.  ברכת 

התרפא שלא כדרך הטבע ('תפארת שמשון').

סגולה להטבת חלום
מיוחדת  סגולה  מאמרנו;  פתחנו  שבו  במדרש  כמובא 
היא להתפלל בשעת ברכת הכהנים על הטבת חלומות, 
דברי  את  להלכה  א)  קל  (או"ח  ערוך'  ה'שלחן  שפסק  וכפי 
הגמרא בברכות (נה ב): הרואה חלום ואינו יודע מה ראה, 
כך:  ויאמר  לדוכן  שעולים  בשעה  הכהנים  לפני  יעמוד 
"ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותי שלך" וכו', ויסיים 
תפילתו יחד עם הכהנים, כדי שעניית האמן על ברכתם 

תעמוד לו גם היא לזכותו.

שדרך  א)  נח  (ב"ק  חיים'  'תורת  בעל  כתב  העניין  בביאור 
בששים,  המתבטל  כאיסור  הוא  הרע  החלום  של  ביטולו 
ששים  על  הכהנים  וברכת  ב)  נז  (ברכות  לנבואה,  מששים  אחד  הוא  חלום  שכן 
'נבואתו' הקטנה בשעת ברכת  אותיותיה כולה נבואה היא. וכשמזכיר האדם את 
לברכה  והופכת  הכהנים,  מפי  היוצאת  הגמורה  בנבואה  היא  מתבטלת  הכהנים, 

כמוה.

נסיים בעובדה נפלאה על הקפדתו של מרן ה'חזון איש' זצוק"ל על שמיעת ברכת 
הכהנים, כפי שהובאה בספר 'מעשה איש' (ח"ד עמ' קיז) מעדות בעל המעשה:

"בעיצומו של יום הכיפורים באחת משנותיו האחרונות, ירד ה'חזון איש' מגג ביתו, 
לביתו  והלך  מוסף,  של  'קדושה'  לאחר  נוראים,  בימים  התפילות  התקיימו  שם 
[לא  אקיצו!  מוסף  של  כהנים'  'ברכת  שלקראת  לי  ואמר  כוח.  בתשישות  לנוח 
ביקש שיקיצוהו ל'סדר העבודה'!] מעט קודם שהגיעו ל'ברכת כהנים' ירדתי על 
מנת להקיצו, אך נתקפתי בפחד ובמורא וחששתי להעירו. הסתובבתי בחדר אנה 
ואנה ולא ידעתי מה אעשה, עד שלפתע נפתרה הבעיה מעצמה – ה'חזון איש' זינק 

מעצמו מהמיטה ועלה למקום התפילה לשמיעת ברכת הכהנים".

פרשת נשא

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
שעת נשיאת כפיים - עת רצון

עניית אמן חשובה כקטורת
"ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת" (ז יד)

לגימטרייה  עולות  ְמֵלָאה'  'ָזָהב  המילים 
תשעים: רמז לחובת עניית תשעים אמנים 
שאדם  מכך,  וללמוד  להוסיף  ויש  ביום. 
יום  בכל  אמנים  תשעים  לענות  המקפיד 
העלה  כאילו  נחשב  הדבר  חז"ל,  כתקנת 

לפני ה' קטורת לריח ניחוח.

'תולדות יצחק' - אלף המגן עמ' נא

יהודי יקר!
שבת פרשת נשא היא הזדמנות 
נפלאה ללמוד היטב את פירושה 
לזכות   ובכך  כהנים  ברכת  של 
לכוון כראוי בעניית אמן אחריה. 

מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה!

הידעת?
מהפוסקים  רבים  לדעת 
ברכת  אחר  'אמן'  עניית 
גמור  חיוב  הינה  כהנים 

מן התורה.
(ראה: 'קרית ספר' תפילה יד ;  'אהבת יונתן' כי 
תשא; 'אגרות משה'  או"ח ב לב)

אמן ענית, לישועות זכית!
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לפתוח  ביקשה  אשר  ע"ה,  קנייבסקי  הרבנית  של  בפיה  היה  שגור  שלפנינו  הסיפור 
דרכו צוהר לערכה וחשיבותה של כל מצווה הנעשית במסירות נפש.

בכול  זהיר  שהיה  שמלבד  שנה,  כמאה  לפני  של  בירושלים  היה  וחרד  ירא  אברך 
היא  הלא  ביותר,  עליו  חביבה  הייתה  ומיוחדת  אחת  ברכה  והמצוות,  הברכות 
העולמים,  בורא  של  הנפלאות  במתנותיו  שמחתנו  את  המבטאת  'שהחיינו'  ברכת 

המתחדשות עלינו מעת לעת.
ואל יהי קל בעיניכם קיומה של הנהגה זו בירושלים של אותם הימים, עיר שהייתה 
לא  חדשים  בגדים  על  גשם.  באוצרות  מאוד  עד  דלה  אך  רוח,  באוצרות  משופעת 

ניתן היה לחשוב, ופרות חדשים כמעט ולא היו מצויים בשווקיה הדלים.
מצויה  שהייתה  מסוגה  יחידה  חנות  על  האברך  שמע  רב  ומאמץ  חיפוש  אחר 

בבעלותו של ערבי זקן בשוליו של ה'בטראק' - השוק הערבי השוקק. 
שהיו  השיירות  מראשי  כמה  עם  שנים  ורבי  מסועפים  קשרים  בעל  היה  זה  ערבי 
מובילים סחורה לירושלים, ומלבד אי-אלו שכיות חמדה שהשיג דרכם, הביאו לו 
רק  פקדו  הקטנה  חנותו  את  המזרח.  מארצות  נדירים  פרות  לפעם  מפעם  הללו 
היו  אלו  כי  מדינות,  שגרירי  או  מזדמנים  תיירים  שהיו  במיוחד,  אמידים  אנשים 

היחידים שהיו מסוגלים לרכוש את סחורתו ולשלם עליה טבין ותקילין.
לכן, כשהופיע ביום בהיר בפתח חנותו של הערבי האברך העבדקן, לבוש בקפטן 
דהוי וחבוש מגבעת רחבת תיתורה שידעה ימים יפים יותר, הופתע הזקן עד מאוד. 
הפתעתו גדלה שבעתיים כאשר שמע את בקשתו המוזרה, לשמור לו פרי אחד מכל 

סוג פרי שיש ברשותו, ושהוא מתחייב לשלם ככל שיתבקש.
חושיו  לפניו.  העומד  של  הבלוי  ובמראהו  הצמוקות  בפניו  שוב  הביט  המוכר 
המחודדים אמרו לו כי אין מדובר בשליח של אישיות חשובה או כיוצא בזה, אך 

הוא החליט לשתוק ולראות כיצד ייפול דבר.
בלא שיהיה לכך הסבר מניח את הדעת, העסק פעל ללא דופי. מידי שבוע שרבב 
האיש את ראשו בפתח החנות האפלולית, וכאשר נענה במנוד ראש, נכנס בשמחה 
יקר.  יהלום  היה  משל  בהתרגשות  צדדיו  מכל  אותו  ובחן  הפרי  את  נטל  לחנות, 
רב,  במאמץ  שחסך  בפרוטות  גדושה  חלודה  קופסה  מאמתחתו  שלף  מכן  לאחר 

הוציא מתוכה את הסכום הנדרש ושילם בלא אומר ודברים.
מעט,  להתיידד  הספיקו  שכבר  לאחר  לאברך,  הערבי  פנה  להבין",  מסוגל  "אינני 
"עני ואביון שכמוך אינו מסוגל להתגבר על תאוותיו?! הלא יכול אתה לכל הפחות 

להמתין מעט עד שמחיר הפרי יוזל, ומהי ִפּשרה של הלהיטות שאוחזת בך?"
"הנה ראה", המשיך הערבי מתוך רצון לחזק את דבריו, כשהוא מושך את האברך 
לעבר פינה נסתרת בירכתי החנות, "אראה לך עד כמה עשיר אני, רק כדי שתלמד 

ממני להתאפק..."
מטבעות  ערמת  נגלתה  ותחתיה  המרצפות  אחת  את  הערבי  הרים  דיבור  כדי  תוך 
נוצצים. "בכסף הרב שיש לי כאן יש בידי יכולת לקנות כל פרי במחירו המלא, אולם 

אף אני שהחנות בבעלותי, ממתין וכובש את תאוותי עד שיוזל מחירו!"
האברך שמע ושתק. היטב ידע הוא כי מוח של גוי לעולם לא יהיה מסוגל להבין  

משמעותה של מצווה, אין טעם אפוא להסביר לו...
הופתע  הפרות  לחנות  כהרגלו  האברך  הגיע  כאשר  מכן,  לאחר  מספר  חודשים 
למוצאה נעולה על מסגר ובריח. בשבוע שלאחריו הוא הגיע שוב והתאכזב, ובשבוע 

שלאחר מכן ראה על הפתח המוכר שלט גדול: 'למכירה'.
התברר כי בניו של אותו זקן היו משכילים ומלומדים ולא היה נאה לכבודם לנהל 
חנות שכזו. לפיכך ביקשו הם להיפטר מהעסק במהירות, בלא שידעו על האוצר 

שמסתתר תחת מרצפותיו.
לתשלום  הלוואות  להשיג  רב  מאמץ  ממיודענו  דרש  אולם  למדי,  זול  היה  המחיר 

דמי הקדימה ולשכנע את המוכרים להמתין עד סוף החודש להשלמת הסכום.
לבסוף קיבל האברך את המפתחות ומיהר אל החנות. שם, לאחר שהגיף מאחוריו 

את הדלת הכבדה, ניגש לפינה והרים את המרצפת המוכרת.
מנה  הוא  ספורים.  חודשים  לפני  כמו  מפתיע,  ברק  באותו  לפניו  זהרו  המטבעות 

אותם  בזהירות ומצא שהפך לעשיר מופלג.
הנה כי כן, אחר שנים שבהן חסך האיש מלחמו לכבודה של מצווה, שולם לו שכרו 

כפל כפליים, עשרת מונים משהשקיע, בלא שנגרע מחלקו לעולם הבא.
'להתעדן באהבתך' ח"ד עמ' תנב 

וידוי על עניית אמן

"ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו" (ה ז)

ביום  לאמרו  כדי  אמן  עניית  על  מיוחד  וידוי  תיקן  פ"ג)  (ח"ג  ימים'  'חמדת  בעל 
הכיפורים:

וידוי  ובכל  זה,  עוון  על  יעצוב  אליו  ונשמתו  רוחו  הזה,  הקדוש  ביום  "...ועתה 
עליהם  ויתוודה  ענה,  שלא  אמנים  אותם  על  דמעות  יוריד  שמתוודה  ווידוי 
באות האל"ף והבי"ת בנוסח זה: אמרנו אמן בלא כוונת הלב, אמרנו אמן יתומה 

וחטופה וקטופה, ביטלנו מלענות אמן בברכות וקדיש".

החילוק בין וידוינו לווידויו של דוד

על דוד המלך ע"ה מצינו בנביא (שמואל ב' יב יג) שמיד לאחר שהתוודה בפני נתן 
א   -  ַחָּטאְת ֶהֱעִביר  ה'  "ַּגם  הנביא:  נתן  לו  אמר  ַלה'",  "ָחָטאִתי  ואמר:  הנביא 
ָתמּות". ולכאורה כל איש יתמה לאור זאת, מדוע כאשר אנו מתוודים פעמים כה 

רבות ביום הכיפורים, בלשונות רבים ובפירוט גדול, איננו נענים מיד בכפרה?
ברם יש לומר כי חלוקים העניינים זה מזה בתכלית: כאשר התוודה דוד באמרו 
'חטאתי', לא בא לנקות את עצמו מחטא ועונש, כי אם לקבל עליו דין שמיים 
באהבה ככל אשר יושת עליו. אולם אנו בעוונותינו הרבים מדמים בנפשנו כי 
כבר  'בגדנו'  ובאמרנו  לנו,  מוחל  הוא  ברוך  הקדוש  בוודאי   - 'אשמנו'  באמרנו 

מוכרחים אנו לקבל כל טוב... ולפיכך אין זו תשובה המתקבלת כראוי.
'בית יעקב' [להגאון ר"י יאנובסקי אב"ד אלכסנדר] פר' פנחס

והדברים עולים בקנה אחד עם דברי החיד"א ב'מדבר קדמות' (מערכה ו אות י) כי 
באמירת 'על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה' אנו מתווודים על כך שכל וידוינו 
היה מן השפה לחוץ, ובאמת לא גמרנו בליבנו לשוב, ואף חזרנו לסורנו. כי אחר 

וידוי שכזה, בוודאי יוסיף המקטרג קטרוג על קטרוגו.

ייחוד הוי"ה ואדנות לטובת האשה

"ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן" (ה כב)
השמות  שני  של  הגימטרייה  כסכום  היא  'אמן'  תבת  של  הגימטרייה  כידוע 
הקדושים, הוי"ה ואדנות, יחדיו, שעל פעלו של ייחוד גדול ונורא זה בעולמות 

העליונים, כבר כתבו גדולי עולם גדולות ונצורות.
אף כאן יש לומר שכופלת האישה ייחוד זה פעמיים, כדי שבכל מקרה יפעל 
כח):  (שם  הברכה  לקיום  מכוחו  ותזכה  טהורה,  תימצא  אם  בין  לטובתה.  הוא 
"ְוִנְּקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע", ובין אם חלילה תימצא טמאה, שאז לכל הפחות יכופר 

עוונה והיא תינצל מרדת שחת.
'שבטי י-ה' [לרמ"ד ואלי] 

במה השתבח רבי אלעזר

"ּכֹה ְתָבְרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם" (שם)

לרבם:  שמוע  בן  אלעזר  רבי  של  תלמידיו  שאלת  מובאת  א)  (לט  סוטה  במסכת 
"במה הארכת ימים?" ותשובתו: "מימי לא נשאתי כפי בלא ברכה".

בעניין זה דקדק בעל 'קרן אורה' (שם): מדברי רבי אלעזר משמע שנשיאת כפיים 
מצוות  היא  שונה  וכי  להבין,  יש  ולכאורה  חסידות.  מנהג  אלא  אינה  בברכה 
אלעזר  רבי  שהשתבח  לפניהן,  ברכה  הטעונות  המצוות  מכלל  כפיים  נשיאת 

דווקא בה על שלא קיימה בלא ברכה?!
וביאר: אכן, מצווה זו שונה משאר המצוות, כי מעיקר הדין היה מקום לפוטרה 
שהן  מברכה שלפניה מתוך שהיא עצמה ברכה. כפי שמצינו במצוות אחרות 
רבי  השתבח  כן  על  בשבת),  וקידוש  המזון  ברכת  (כגון  לפניהן  מברכה  ופטורות  ברכות 

אלעזר דווקא בה, על כך שהקפיד לברך לפניה.

צום קול וממון

"זֹאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ִהָּמַׁשח אֹתֹו" (ז פד)
בדברים הנרגשים שנשא ראש הישיבה הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל בחגיגת 

חנוכת הבית להיכל ישיבת ברנוביץ עמד על רמז נפלא בפסוק שלפנינו:
המילה 'זאת' הינה בגימטרייה 408, כגימטרייה של 'צום' 'קול' [תפילה] ו'ממון' 
לצד  ה',  לעבודת  חדש  מקום  שחונכים  עת  שבכל  מכך  ללמוד  ויש  [צדקה], 

השמחה הגדולה,  יש להתפלל ולשוב בתשובה שלמה.
'אור אלחנן' ח"א עמ' קלד

וכבר נודעו דברי מרן ה'חזון איש' להגאב"ד דפוניבז' במעמד יריית אבן הפינה 
להיכל הישיבה בבני ברק, מעמד מרגש שהתקיים לאחר חורבן יהדות אירופה 

וגרם לגרי"ש כהנמן זצ"ל לפרוץ בבכי מר שזעזע את כל הנוכחים:
כאשר  אולם  לאו,  ספק  מצליחים  ספק  ומגדנות,  יי"ש  עם  מתחילים  "כאשר 
לדרך  ומעל  רבה  תהיה  שההצלחה  לכך  ערובה  יש   - שליש  בדמעות  זורעים 

לטבע..."
'פאר הדור' ח"ב עמ' רכד 

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
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פנינים משולחנם של גדולי ישראל 
בשגב גדולתה של עניית אמן משולחן אמונים

פרותיהם בעולם הזה

מעעפני
וידוי ע

פנינ סיפם ם
תיהם ב

ימים ארוכים 
ושנותיו",  ימיו  לו  מאריכין  באמן  המאריך  "כל  א):  מז  (ברכות  בגמרא  מובא 
וביאר רבי שלמה בלוך זצ"ל, תלמיד החפץ חיים, שמשמעות דברי חז"ל 
"מאריכין לו ימיו" היא, שמסייעים בידו להספיק בימיו כפליים מאנשים 
מהורודנא  נחומק'ה  רבי  כדוגמת  עולם  גדולי  על  שמסופר  כפי  אחרים. 
זצ"ל שהספיק בימי חייו לעסוק בצדקה ובגמ"ח כפי שרבים וטובים לא 
הספיקו, ולאחר פטירתו נאלצו לחלק את עבודתו בין כמה וכמה אנשים...

'הצדיק רבי שלמה' עמוד קיג

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


