
ת ָנׂשֹא ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ְׁשַעת ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים - ֵעת ָרצֹון

ְּבָפָרָׁשֵתנּו ָאנּו קֹוְרִאים ַעל ִמְצָוה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִהְצַטּוּו ָּבּה ַהּכֲֹהִנים ְמָׁשְרֵתי ה' ְּבָכל ּדֹור 
ָודֹור, ֲהא ִהיא ִמְצַות ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים. ַעל ִמְצָוה ִנְׂשָּגָבה זֹו ָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַעל ְלׁשֹון 
ַהָּכתּוב (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 ַהְּדָבִרים 

ַהָּבִאים:

"ַמהּו 'ִׁשִּׁשים'? ֵאּלּו ִׁשִּׁשים אֹוִתּיֹות ֶׁשְּבִבְרַּכת ּכֲֹהִנים. 'ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב' - ֶׁשָּכל ָּפסּוק 
ּוָפסּוק ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִנְזָּכר ּבֹו: ְיָבֶרְכ ה', ָיֵאר ה', ִיָּׂשא ה'. 'ִאיׁש ַחְרּבֹו 
ַעל ְיֵרכֹו' - ָמה ָרָאה ָיֵר ִלְהיֹוָתּה ִנְזֶּכֶרת ָּכאן? ֶאָּלא ֲאִפּלּו רֹוֶאה ָאָדם ַּבֲחלֹומֹו ֶחֶרב 
'ִמַּפַחד'  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית   ְוהֹוֵל ַמְׁשִּכים  ְיֵרכֹו,  ֶאת  ְוקֹוַטַעת  ְּבַצָּוארֹו  ּוְנתּוָנה  ְׁשלּוָפה 
ֶׁשָרָאה 'ַּבֵּלילֹות' ַּבֲחלֹומֹו, ְורֹוֶאה ַהּכֲֹהִנים נֹוְׂשִאין ֶאת ַּכֵּפיֶהם, ְוַהֲחלֹום ָהַרע ִמְתַּבֵּטל 

ִמֶּמּנּו" (ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא ָנׂשֹא ט).

 ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ָׁשם) ְמבֶֹאֶרת ַמהּוָתּה ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים: "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ְּבֶהְמֵׁש
ִמָּכאן  ְּבִרּיֹוַתי'...  ֶאת   ְלָבֵר ָזקּוק  ָהִייִתי  'ְלֶׁשָעַבר  הּוא: 
ָוֵאיָל ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: 'ַהְּבָרכֹות ְמסּורֹות ָלֶכם, 

ַהּכֲֹהִנים ִיְהיּו ְמָבְרִכים ֶאת ִיְׂשָרֵאל'".

ְוָאְמָנם ְּכָבר ָאְמרּו ַּבְּגָמָרא (ֻחִּלין מט א) ִּכי ּכָֹחּה ֶׁשל ִּבְרַּכת 
ֶׁשל  ַזְרעֹו  ִמִּפי  ִהיא  ֶׁשּיֹוֵצאת   ִמָּכ נֹוֵבַע  ֵאינֹו  ַהּכֲֹהִנים 
ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש   ִמָּכ ֶאָּלא  ַאֲהרֹן, 
עֹוֵמד ּוַמְסִּכים ַעל ָיָדם. ּוְכֵעין ָמה ֶׁשָאְמרּו ַּבְּירּוַׁשְלִמי (ִּגִּטין 
ְּפלֹוִני  "ִאיׁש  ַהּכֲֹהִנים:  ְּכַלֵּפי  ִלְטעֹן  ָלָאָדם  לֹו  ֶׁשַאל  ט)  ה 

ְּכָבר  ֶׁשֵּכן  ְמָבְרֵכנּו?!"  ְוהּוא  ָּדִמים,   ְוׁשֹוֵפ ֲעָריֹות  ְמַגֶּלה 
"ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא... ֲאִני ְמָבְרֶכ, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ְוָׂשמּו 

ֶאת ְׁשִמי ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם'".

ֶׁשְּבִבְרָכָתם  ב)  ב  (שהש"ר  ַהִּמְדָרׁש  ִמִּדְבֵרי  ִנְרֶאה  ְועֹוד 
ַהֶּׁשַפע  ְלַהֲעָבַרת  ְּכ'ִצינֹור'  ַרק  ַהּכֲֹהִנים  ְמַׁשְּמִׁשים 

ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל, ְוָכ ֵּבֲארּו ֶאת ַהָּפסּוק ְּבִׁשיר 
ַהִּׁשיִרים (ב ט-י): "ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהַחֹּלנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים. 
ָעָנה דֹוִדי..." – "'ַאַחר ָּכְתֵלנּו' - ַאַחר ָּכְתֵלי ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, 'ַמְׁשִּגיַח ִמן 
ַהַחֹּלנֹות' - ִמֵּבין ִּכְתֵפיֶהם ֶׁשל ּכֲֹהִנים, 'ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים' - ִמֵּבין ֶאְצְּבעֹוֵתיֶהם ֶׁשל 

."'ה' ְוִיְׁשְמֶר ּכֲֹהִנים, 'ָעָנה דֹוִדי ְוָאַמר ִלי' - ָמה ָאַמר ִלי? 'ְיָבֶרְכ

ֵעת ָרצֹון ְוַרֲחִמים
,ְּכֵחֶלק ִמַּמֲעלֹוֶתיָה ָהֲעצּומֹות ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים, ְׁשַעת ֲאִמיָרָתּה ִהָּנּה ֵעת ָרצֹון 
ְמֻיֶחֶדת (ּתֹוָספֹות סֹוָטה לט ב ד"ה ִאם). ּוְכִפי ֶׁשֶּנֱאָמר ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ָנׂשֹא קמז ב) ִּכי ְּבֵעת 

ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים ִמְתַּפְּׁשִטים ַרֲחִמים ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות, ְוָכל ִמי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ִויַבֵּקׁש ַעל 
ַצֲערֹו ְּבאֹותֹו ַהְּזַמן, ִּתְתַהֵּפ לֹו ִמַּדת ַהִּדין ְלִמַּדת ַרֲחִמים.

ְוָהָיה אֹוֵמר ַהְּמֻקָּבל ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ֵמאֹוְסְטרֹוּפֹוִלי ִזי"ַע, ִּכי ֵיׁש ְׁשלֹוָׁשה ְזַמִּנים 
ַהְּמֻסָּגִלים ִּבְמֻיָחד ְלַקָּבַלת ַהְּתִפּלֹות: ְׁשַעת ְּפִתיַחת ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש, ְׁשַעת ַהְגָּבַהת ֵסֶפר 
ְּבַוַּדאי  ֵאּלּו,  ִּבְזַמִּנים  הּוא   ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ְוַהְּמַבֵּקׁש  ַּכַּפִים,  ְנִׂשיַאת  ּוְׁשַעת  ַהּתֹוָרה 

ִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו ('ִמְׁשַנת יֹוֵסף' סֹוָטה לח א).

ּוְב'ַכף ַהַחִּיים' (סי' קכח אֹות רעא) מּוָבא ַעל ִּפי ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י, ֶׁשִאם ְׁשרּוִיים ַהִּצּבּור ְּבָצָרה 
ַהַּכַּפִים  ְנִׂשיַאת  ַאַחר   ָּכ ַעל  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו  ְוָיָׁשר  טֹוב  ִמֶּמָּנה,  ְלִהָּנֵצל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְורֹוִצים 

ֶׁשל ַהּכֲֹהִנים, ִּכי ִּבְזַמן ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים ִמְתעֹוְרִרים ָהַרֲחִמים ְוִתָּנֵתן ָלֶהם ַמְּתַנת ִחיָנם.

ֶׁשּבֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ּכֵֹהן  ָמצּוי  ִיְהֶיה  ֶׁשָּתִמיד  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּגדֹוֵלי  ַרִּבים  ִהְקִּפידּו   ְלִפיָכ
ָזָצ"ל  ִּדְבִריְסק  ַהַּגֲאָב"ד  ַעל  ָזָצ"ל  ִּפיְנקּוס  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֶׁשִּסֵּפר  ּוְכִפי  ִהְתַּפְּללּו. 
ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהְזַּדֵּמן לֹו ַּפַעם ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּבֹו א ָהיּו ּכֲֹהִנים, ָטַרח ִטְרָחה 
ְּדָאָגה  ֶׁשל  ִעְנָיָנּה  ַעל  ְמקָֹרָביו  ָּתְמהּו  ַּכֲאֶׁשר  ַאֵחר.  ִמָּמקֹום  ּכֵֹהן  ֶׁשָּיִביאּו  ְּכֵדי  ַרָּבה 
ְּגדֹוָלה זֹו, ִהְסִּביר ְקָצרֹות ְּכַדְרּכֹו: "ִאּלּו ֱהִייֶתם ׁשֹוְמִעים ֶׁשְּבחּוץ ָלָאֶרץ ִמְתּגֹוֵרר ַצִּדיק 
ְלַבֵּקׁש  ֵאָליו  ְונֹוְסִעים  טֹוְרִחים  ֱהִייֶתם  א  ְוִכי  ְּבַוָּדאּות,  ִמְתַקְּימֹות  ֶׁשִּבְרכֹוָתיו  ָּגדֹול 
ְּבָרָכה?! ַוֲהא ַעל ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים ַמְבִטיַח ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו - "ַוֲאִני 

ֲאָבְרֵכם", ְוִכי א ְּכַדאי ֶׁשֶאְתַאֵּמץ ְמַעט ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֶאת ִּבְרָכתֹו?!" 

ְמאֹד  ָקָׁשה  ְּבַמָּצב  ִמיִדיָדיו  ֶאָחד  ֶׁשְּכֶׁשָהָיה  ַעְצמֹו,  ַעל  ִּפיְנקּוס  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ְוֵהִעיד 
ּוְכָבר נֹוֲאׁשּו ָהרֹוְפִאים ֵמַחָּייו, הּוא ִּכֵּון ָעָליו ַרּבֹות ִּבְׁשַעת 
חֹוֶלה  ָיִדיד  ְואֹותֹו  ָּגלּוי,  ֵנס  ַנֲעָׂשה  ְוָאֵכן  ַהּכֲֹהִנים.  ִּבְרַּכת 

ִהְתַרֵּפא ֶׁשֹּלא ְּכֶדֶר ַהֶּטַבע ('ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון').

ְסֻגָּלה ַלֲהָטַבת ֲחלֹום
ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ֶׁשּבֹו ָּפַתְחנּו ַמֲאָמֵרנּו; ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת ִהיא 
ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים ַעל ֲהָטַבת ֲחלֹומֹות, ּוְכִפי 
ֶׁשָּפַסק ַה'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח קל א) ַלֲהָלָכה ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא 
ַיֲעמֹד  ָרָאה,  ָמה  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ֲחלֹום  ָהרֹוֶאה  ב):  (נה  ִּבְבָרכֹות 
"ִרּבֹונֹו   :ָּכ ְויֹאַמר  ַלּדּוָכן  ֶׁשעֹוִלים  ְּבָׁשָעה  ַהּכֲֹהִנים  ִלְפֵני 
ֶׁשל עֹוָלם, ֲאִני ֶׁשְּל ַוֲחלֹומֹוַתי ֶׁשְּל" ְוכּו', ִויַסֵּים ְּתִפָּלתֹו 
ַיַחד ִעם ַהּכֲֹהִנים, ְּכֵדי ֶׁשֲעִנַּית ָהָאֵמן ַעל ִּבְרָכָתם ַּתֲעמֹד לֹו 

ַּגם ִהיא ִלְזכּותֹו.

ְּבֵבאּור ָהִעְנָין ָּכַתב ַּבַעל 'ּתֹוַרת ַחִּיים' (ב"ק נח א) ֶׁשָּדַר ִּבּטּולֹו 
ִמִּׁשִּׁשים  ֶאָחד  הּוא  ֲחלֹום  ֶׁשֵּכן  ְּבִׁשִּׁשים,  ַהִּמְתַּבֵּטל  ְּכִאּסּור  הּוא  ָהַרע  ַהֲחלֹום  ֶׁשל 
ִלְנבּוָאה, (ְּבָרכֹות נז ב) ּוִבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים ַעל ִׁשִּׁשים אֹוִתּיֹוֶתיָה ֻּכָּלּה ְנבּוָאה ִהיא. ּוְכֶׁשַּמְזִּכיר 
ָהָאָדם ֶאת 'ְנבּוָאתֹו' ַהְּקַטָּנה ִּבְׁשַעת ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים, ִמְתַּבֶּטֶלת ִהיא ַּבְּנבּוָאה ַהְּגמּוָרה 

ַהּיֹוֵצאת ִמִּפי ַהּכֲֹהִנים, ְוהֹוֶפֶכת ִלְבָרָכה ָּכמֹוָה.

ְנַסֵּים ְּבֻעְבָּדה ִנְפָלָאה ַעל ַהְקָּפָדתֹו ֶׁשל ָמָרן ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ְזצּוָק"ל ַעל ְׁשִמיַעת ִּבְרַּכת 
ַהּכֲֹהִנים, ְּכִפי ֶׁשהּוְבָאה ַּבֵּסֶפר 'ַמֲעֵׂשה ִאיׁש' (ח"ד עמ' קיז) ֵמֵעדּות ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה:

"ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּוִרים ְּבַאַחת ִמְּׁשנֹוָתיו ָהַאֲחרֹונֹות, ָיַרד ַה'ֲחזֹון ִאיׁש' ִמַּגג ֵּביתֹו, 
ָׁשם ִהְתַקְּימּו ַהְּתִפּלֹות ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים, ְלַאַחר 'ְקֻדָּׁשה' ֶׁשל מּוָסף, ְוָהַל ְלֵביתֹו ָלנּוַח 
ִּבֵּקׁש  [א  ָאִקיצֹו!  מּוָסף  ֶׁשל  ּכֲֹהִנים'  'ִּבְרַּכת  ֶׁשִּלְקַראת  ִלי  ְוָאַמר  ּכַֹח.  ִּבְתִׁשיׁשּות 
ְמַנת  ַעל  ָיַרְדִּתי  ּכֲֹהִנים'  ְל'ִבְרַּכת  ֶׁשִהִּגיעּו  קֶֹדם  ְמַעט  ָהֲעבֹוָדה'!]  ְל'ֵסֶדר  ֶׁשָּיִקיצּוהּו 
ַלֲהִקיצֹו, ַא ִנְתַקְפִּתי ְּבַפַחד ּוְבמֹוָרא ְוָחַׁשְׁשִּתי ַלֲהִעירֹו. ִהְסּתֹוַבְבִּתי ַּבֶחֶדר ָאָנה ָוָאָנה 
ִזֵּנק  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון   – ֵמַעְצָמּה  ַהְּבָעָיה  ִנְפְּתָרה  ֶׁשְּלֶפַתע  ַעד  ֶאֱעֶׂשה,  ָמה  ָיַדְעִּתי  ְוא 

ֵמַעְצמֹו ֵמַהִּמָּטה ְוָעָלה ִלְמקֹום ַהְּתִפָּלה ִלְׁשִמיַעת ִּבְרַּכת ַהּכֲֹהִנים".

ֲעִנַּית ָאֵמן ֲחׁשּוָבה ַּכְּקטֶֹרת
"ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת" (ז יד)

ְלִגיַמְטִרָּיה  עֹולֹות  ְמֵלָאה'  'ָזָהב  ַהִּמִּלים 
ִּתְׁשִעים: ֶרֶמז ְלחֹוַבת ֲעִנַּית ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים 
ֶׁשָאָדם   ,ִמָּכ ְוִלְלֹמד  ְלהֹוִסיף  ְוֵיׁש  ְּביֹום. 
יֹום  ְּבָכל  ֲאֵמִנים  ִּתְׁשִעים  ַלֲענֹות  ַהַּמְקִּפיד 
ֶהֱעָלה  ְּכִאּלּו  ֶנְחָׁשב  ַהָּדָבר  ֲחָז"ל,  ְּכַתָּקַנת 

ִלְפֵני ה' ְקטֶֹרת ְלֵריַח ִניחֹוַח.

'ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק' - ֶאֶלף ַהָּמֵגן עמ' נא

ְיהּוִדי ָיָקר!
ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ָנׂשֹא ִהיא ִהְזַּדְּמנּות 
ֵּפרּוָׁשּה  ֶאת  ֵהיֵטב  ִלְלֹמד  ִנְפָלָאה 
ְלַכֵּון  ְוִלְזּכֹות  ּכֲֹהִנים  ִּבְרַּכת  ֶׁשל 

ָּכָראּוי ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֶריָה. 

ַּתְחִמיֶצָּנה! ֶאל   ְלָיְד ַהָּבָאה  ִמְצָוה 

ֲהָיַדְעְּת?
ֵמַהּפֹוְסִקים  ַרִּבים  ְלַדַעת 
ִּבְרַּכת  ַאַחר  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית 
ּכֲֹהִנים ִהָּנּה ִחּיּוב ָּגמּור ִמן 

ַהּתֹוָרה.
(ְרֵאה: 'ִקְרַית ֵסֶפר' ְּתִפָּלה יד ;  'ַאֲהַבת יֹוָנָתן' ִּכי 
ִּתָּׂשא; 'ִאְגרֹות מֶֹׁשה'  או"ח ב לב)

ָאֵמן ָעִניָת, ִליׁשּועֹות ָזִכיָת!
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ִּבְּקָׁשה  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו  ַקְנֵיְבְסִקי  ָהַרָּבִנית  ֶׁשל  ְּבִפיָה  ָהָיה  ָׁשגּור  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
ִלְפּתַֹח ַּדְרּכֹו צַֹהר ְלֶעְרָּכּה ַוֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ָּכל ִמְצָוה ַהַּנֲעֵׂשית ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש.

ְּבָכל  ָזִהיר  ֶׁשָהָיה  ֶׁשִּמְּלַבד  ָׁשָנה,  ְּכֵמָאה  ִלְפֵני  ֶׁשל  ִּבירּוָׁשַלִים  ָהָיה  ְוָחֵרד  ָיֵרא   ַאְבֵר
ִהיא  ֲהא  ְּביֹוֵתר,  ָעָליו  ֲחִביָבה  ָהְיָתה  ּוְמֻיֶחֶדת  ַאַחת  ְּבָרָכה  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהְּבָרכֹות 
ָהעֹוָלִמים,  ּבֹוֵרא  ֶׁשל  ַהִנְּפָלאֹות  ְּבַמְּתנֹוָתיו  ִׂשְמָחֵתנּו  ֶאת  ַהְּמַבֵּטאת  'ֶׁשֶהֱחָינּו'  ִּבְרַּכת 

ַהִּמְתַחְּדׁשֹות ָעֵלינּו ֵמֵעת ְלֵעת.
ְוַאל ְיִהי ַקל ְּבֵעיֵניֶכם ִקּיּוָמּה ֶׁשל ַהְנָהָגה זֹו ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל אֹוָתם ַהָּיִמים, ִעיר ֶׁשָהְיָתה 
ְמֻׁשַּפַעת ְּבאֹוְצרֹות רּוַח, ַא ַּדָּלה ַעד ְמאֹד ְּבאֹוְצרֹות ֶּגֶׁשם. ַעל ְּבָגִדים ֲחָדִׁשים א ִנָּתן 

ָהָיה ַלֲחׁשֹב, ּוֵפרֹות ֲחָדִׁשים ִּכְמַעט ְוא ָהיּו ְמצּוִיים ִּבְׁשָוֶקיָה ַהַּדִּלים.
ַאַחר ִחּפּוׂש ּוַמֲאָמץ ַרב ָׁשַמע ָהַאְבֵר ַעל ֲחנּות ְיִחיָדה ִמּסּוָגּה ֶׁשָהְיָתה ְמצּוָיה ְּבַבֲעלּותֹו 

ֶׁשל ַעְרִבי ָזֵקן ְּבׁשּוָליו ֶׁשל ַה'ַּבְטָראק' - ַהּׁשּוק ָהַעְרִבי ַהּׁשֹוֵקק. 
ֶׁשָהיּו  ַהַּׁשָּירֹות  ֵמָראֵׁשי  ַּכָּמה  ִעם  ָׁשִנים  ְוַרִּבי  ְמסָֹעִפים  ְקָׁשִרים  ַּבַעל  ָהָיה  ֶזה  ַעְרִבי 
ֵהִביאּו  ַּדְרָּכם,  ֶׁשִהִּׂשיג  ֶחְמָּדה  ְׂשִכּיֹות  ֵאי-ֵאּלּו  ּוִמְּלַבד  ִלירּוָׁשַלִים,  ְסחֹוָרה  מֹוִביִלים 
ָּפְקדּו  ַהְּקַטָּנה  ֲחנּותֹו  ֶאת  ַהִּמְזָרח.  ֵמַאְרצֹות  ְנִדיִרים  ֵּפרֹות  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ַהָּללּו  לֹו 
ָהיּו  ֵאּלּו  ִּכי  ְמִדינֹות,  ַׁשְגִריֵרי  אֹו  ִמְזַּדְּמִנים  ַּתָּיִרים  ֶׁשָהיּו  ִּבְמֻיָחד,  ֲאִמיִדים  ֲאָנִׁשים  ַרק 

ַהְּיִחיִדים ֶׁשָהיּו ְמֻסָּגִלים ִלְרּכֹׁש ֶאת ְסחֹוָרתֹו ּוְלַׁשֵּלם ָעֶליָה ָטִבין ְוַתִּקיִלין.
ָלֵכן, ְּכֶׁשהֹוִפיַע ְּביֹום ָּבִהיר ְּבֶפַתח ֲחנּותֹו ֶׁשל ָהַעְרִבי ָהַאְבֵר ָהַעְבְּדָקן, ָלבּוׁש ְּבַקֶּפֶטן 
ָּדהּוי ְוָחבּוׁש ִמְגַּבַעת ַרֲחַבת ִּתיתֹוָרה ֶׁשָּיְדָעה ָיִמים ָיִפים יֹוֵתר, ֻהְפַּתע ַהָּזֵקן ַעד ְמאֹד. 
ַהְפָּתָעתֹו ָּגְדָלה ִׁשְבָעַתִים ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו ַהּמּוָזָרה ֶׁשל ָהַאְבֵר, ִלְׁשמֹר לֹו ְּפִרי 

ֶאָחד ִמָּכל סּוג ְּפִרי ֶׁשֵּיׁש ִּבְרׁשּותֹו, ְוֶׁשהּוא ִמְתַחֵּיב ְלַׁשֵּלם ְּככֹל ֶׁשִּיְתַּבֵּקׁש.
חּוָׁשיו  ְלָפָניו.  ָהעֹוֵמד  ֶׁשל  ַהָּבלּוי  ּוְבַמְרֵאהּו  ַהְּצמּוקֹות  ְּבָפָניו  ׁשּוב  ִהִּביט  ַהּמֹוֵכר 
ַהְּמֻחָּדִדים ָאְמרּו לֹו ִּכי ֵאין ְמֻדָּבר ְּבָׁשִליַח ֶׁשל ִאיִׁשּיּות ֲחׁשּוָבה אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה, ַא הּוא 

ֶהְחִליט ִלְׁשּתֹק ְוִלְראֹות ֵּכיַצד ִיּפֹל ָּדָבר.
ְּבא ֶׁשִּיְהֶיה ְלָכ ֶהְסֵּבר ֵמִניַח ֶאת ַהַּדַעת, ָהֵעֶסק ָּפַעל ְלא ּדִֹפי. ִמיֵדי ָׁשבּוַע ִׁשְרֵּבב 
ָהִאיׁש ֶאת רֹאׁשֹו ְּבֶפַתח ַהֲחנּות ָהַאְפלּוִלית, ְוַכֲאֶׁשר ַנֲעָנה ִּבְמנֹוד רֹאׁש, ִנְכַנס ְּבִׂשְמָחה 
ָיָקר.  ַיֲהלֹום  ָהָיה  ָמָׁשל  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ְצָדָדיו  ִמָּכל  אֹותֹו  ּוָבַחן  ַהְּפִרי  ֶאת  ָנַטל  ַלֲחנּות, 
ַרב,  ְּבַמֲאָמץ   ֶׁשָחַס ִּבְפרּוטֹות  ְּגדּוָׁשה  ֲחלּוָדה  ֻקְפָסה  ֵמַאְמַּתְחּתֹו  ָׁשַלף  ִמֵּכן  ְלַאַחר 

הֹוִציא ִמּתֹוָכּה ֶאת ַהְּסכּום ַהִּנְדָרׁש ְוִׁשֵּלם ְּבא אֹוֵמר ּוְדָבִרים.
ְמַעט,  ְלִהְתַיֵּדד  ִהְסִּפיקּו  ֶׁשְּכָבר  ְלַאַחר   ,ְלַאְבֵר ָהַעְרִבי  ָּפָנה  ְלָהִבין",  ְמֻסָּגל  "ֵאיֶנִּני 
"ָעִני ְוֶאְביֹון ֶׁשָּכמֹו ֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ַּתֲאוֹוָתיו?! ֲהא ָיכֹול ַאָּתה ְלָכל ַהָּפחֹות 

"?ְלַהְמִּתין ְמַעט ַעד ֶׁשְּמִחיר ַהְּפִרי יּוַזל, ּוַמִהי ִּפְׁשָרּה ֶׁשל ַהְּלִהיטּות ֶׁשאֹוֶחֶזת ְּב
 ֶאת ָהַאְבֵר ָרצֹון ְלַחֵּזק ֶאת ְּדָבָריו, ְּכֶׁשהּוא מֹוֵׁש ָהַעְרִבי ִמּתֹו ִהֵּנה ְרֵאה", ִהְמִׁשי"
ְלֵעֶבר ִּפָּנה ִנְסֶּתֶרת ְּבַיְרְּכֵתי ַהֲחנּות, "ַאְרֶאה ְל ַעד ַּכָּמה ָעִׁשיר ֲאִני, ַרק ְּכֵדי ֶׁשִּתְלַמד 

ִמֶּמִּני ְלִהְתַאֵּפק..."
ַמְטְּבעֹות  ֲעֵרַמת  ִנְגְלָתה  ְוַתְחֶּתיָה  ַהִּמְרָצפֹות  ַאַחת  ֶאת  ָהַעְרִבי  ֵהִרים  ִּדּבּור  ְּכֵדי   ּתֹו
נֹוְצִצים. "ַּבֶּכֶסף ָהַרב ֶׁשֵּיׁש ִלי ָּכאן ֵיׁש ְּבָיִדי ְיכֶֹלת ִלְקנֹות ָּכל ְּפִרי ִּבְמִחירֹו ַהָּמֵלא, אּוָלם 

ַאף ֲאִני ֶׁשַהֲחנּות ְּבַבֲעלּוִתי, ַמְמִּתין ְוכֹוֵבׁש ֶאת ַּתֲאָוִתי ַעד ֶׁשּיּוַזל ְמִחירֹו!"
ְלָהִבין   ְמֻסָּגל  ִיְהֶיה  א  ְלעֹוָלם  ּגֹוי  ֶׁשל  מַֹח  ִּכי  הּוא  ָיַדע  ֵהיֵטב  ְוָׁשַתק.  ָׁשַמע   ָהַאְבֵר

ַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל ִמְצָוה, ֵאין ַטַעם ֵאפֹוא ְלַהְסִּביר לֹו...
ֳחָדִׁשים ִמְסָּפר ְלַאַחר ִמֵּכן, ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ָהַאְבֵר ְּכֶהְרֵּגלֹו ַלֲחנּות ַהֵּפרֹות ֻהְפַּתע ְלָמְצָאּה 
ְנעּוָלה ַעל ַמְסֵּגר ּוְבִריַח. ַּבָּׁשבּוַע ֶׁשְּלַאֲחָריו הּוא ִהִּגיַע ׁשּוב ְוִהְתַאְכֵזב, ּוַבָּׁשבּוַע ֶׁשְּלַאַחר 

ִמֵּכן ָרָאה ַעל ַהֶּפַתח ַהֻּמָּכר ֶׁשֶלט ָּגדֹול: 'ִלְמִכיָרה'.
ִהְתָּבֵרר ִּכי ָּבָניו ֶׁשל אֹותֹו ָזֵקן ָהיּו ַמְׂשִּכיִלים ּוְמֻלָּמִדים ְוא ָהָיה ָנֶאה ִלְכבֹוָדם ְלַנֵהל 
ֲחנּות ֶׁשָּכזֹו. ְלִפיָכ ִּבְּקׁשּו ֵהם ְלִהְתַּפֵטּר ֵמָהֵעֶסק ִּבְמִהירּות, ְּבא ֶׁשָּיְדעּו ַעל ָהאֹוָצר 

ֶׁשִּמְסַּתֵּתר ַּתַחת ִמְרְצפֹוָתיו.
ַהְּמִחיר ָהָיה זֹול ְלָמַדי, אּוָלם ָּדַרׁש ִמְּמֻיָּדֵענּו ַמֲאָמץ ַרב ְלַהִּׂשיג ַהְלָואֹות ְלַתְׁשלּום ְּדֵמי 

ַהְּקִדיָמה ּוְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַהּמֹוְכִרים ְלַהְמִּתין ַעד סֹוף ַהחֶֹדׁש ְלַהְׁשָלַמת ַהְּסכּום.
ְלַבּסֹוף ִקֵּבל ָהַאְבֵר ֶאת ַהַּמְפְּתחֹות ּוִמֵהר ֶאל ַהֲחנּות. ָׁשם, ְלַאַחר ֶׁשֵהִגיף ֵמֲאחֹוָריו ֶאת 

ַהֶּדֶלת ַהְּכֵבָדה, ִנַּגׂש ַלִּפָּנה ְוֵהִרים ֶאת ַהִּמְרֶצֶפת ַהֻּמֶּכֶרת.
ָמָנה  הּוא  ְספּוִרים.  ֳחָדִׁשים  ִלְפֵני  ְּכמֹו  ַמְפִּתיַע,  ָּבָרק  ְּבאֹותֹו  ְלָפָניו  ָזֲהרּו  ַהַּמְטְּבעֹות 

אֹוָתם  ִּבְזִהירּות ּוָמָצא ֶׁשָהַפ ְלָעִׁשיר ֻמְפָלג.
ִהֵּנה ִּכי ֵּכן, ַאַחר ָׁשִנים ֶׁשָּבֶהן ָחַס ָהִאיׁש ִמַּלְחמֹו ִלְכבֹוָדּה ֶׁשל ִמְצָוה, ֻׁשַּלם לֹו ְׂשָכרֹו 

ֶּכֶפל ִּכְפַלִים, ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ִמֶּׁשִהְׁשִקיַע, ְּבא ֶׁשִּנְגָרע ֵמֶחְלקֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא.
'ְלִהְתַעֵּדן ְּבַאֲהָבְת' ח"ד עמ' תנב 

ִוּדּוי ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן

"ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו" (ה ז)

ַּבַעל 'ֶחְמַּדת ָיִמים' (ח"ג פ"ג) ִּתֵּקן ִוּדּוי ְמֻיָחד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן ְּכֵדי ְלָאְמרֹו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים:

"...ְוַעָּתה ַּבּיֹום ַהָּקדֹוׁש ַהֶּזה, רּוחֹו ְוִנְׁשָמתֹו ֵאָליו ַיֲעצֹב ַעל ָעוֹון ֶזה, ּוְבָכל ִוּדּוי ּוִוּדּוי 
ֶׁשִּמְתַוֶּדה יֹוִריד ְּדָמעֹות ַעל אֹוָתם ֲאֵמִנים ֶׁשֹּלא ָעָנה, ְוִיְתַוֶּדה ֲעֵליֶהם ְּבאֹות ָהָאֶל"ף 
ְוַהֵּבי"ת ְּבנַֹסח ֶזה: ָאַמְרנּו ָאֵמן ְּבא ַּכָּוַנת ַהֵּלב, ָאַמְרנּו ָאֵמן ְיתֹוָמה ַוֲחטּוָפה ּוְקטּוָפה, 

ִּבַּטְלנּו ִמַּלֲענֹות ָאֵמן ִּבְבָרכֹות ְוַקִּדיׁש".

ַהִחּלּוק ֵּבין ִוּדּוֵינּו ְלִוּדּויֹו ֶׁשל ָּדִוד

ַעל ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָמִצינּו ַּבָּנִביא (ְׁשמּוֵאל ב' יב יג) ֶׁשִּמָּיד ְלַאַחר ֶׁשִהְתַוָּדה ִּבְפֵני 
ָנַתן ַהָּנִביא ְוָאַמר: "ָחָטאִתי ַלה'", ָאַמר לֹו ָנַתן ַהָּנִביא: "ַּגם ה' ֶהֱעִביר ַחָּטאְת - א 
ָתמּות". ְוִלְכאֹוָרה ּכֹל ִאיׁש ִיְתַמּה ְלאֹור זֹאת, ַמּדּוַע ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ִמְתַוִּדים ְּפָעִמים ּכֹה 

ַרּבֹות ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ִּבְלׁשֹונֹות ַרִּבים ּוְבֵפרּוט ָּגדֹול, ֵאיֶנּנּו ַנֲעִנים ִמָּיד ְּבַכָּפָרה?

ְּבָאְמרֹו  ָּדִוד  ִהְתַוָּדה  ַּכֲאֶׁשר  ְּבַתְכִלית:  ִמֶּזה  ֶזה  ָהִעְנָיִנים  ֲחלּוִקים  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ְּבָרם 
ָׁשַמִים  ִּדין  ָעָליו  ְלַקֵּבל  ִאם  ִּכי  ָועֶֹנׁש,  ֵמֵחְטא  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַנּקֹות  ָּבא  א  'ָחָטאִתי', 
ִּכי  ְּבַנְפֵׁשנּו  ְמַדִּמים  ָהַרִּבים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו  ָאנּו  אּוָלם  ָעָליו.  יּוַׁשת  ֲאֶׁשר  ְּכָכל  ְּבַאֲהָבה 
ְּכָבר  'ָּבַגְדנּו'  ּוְבָאְמֵרנּו  ָלנּו,  מֹוֵחל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּבַוַּדאי   - 'ָאַׁשְמנּו'  ְּבָאְמֵרנּו 

ֻמְכָרִחים ָאנּו ְלַקֵּבל ָּכל טּוב... ּוְלִפיָכ ֵאין זֹו ְּתׁשּוָבה ַהִּמְתַקֶּבֶלת ָּכָראּוי.

'ֵּבית ַיֲעקֹב' ְלַהָּגאֹון ר"י ָיאנֹוְבְסִקי ָאָב"ד ַאֶלְּכַסְנֶדר, פר' ִּפיְנָחס

ִּכי  י)  אֹות  ו  (ַמֲעָרָכה  ְקֵדמֹות'  ַּב'ִּמְדַּבר  ַהִחיָד"א  ִּדְבֵרי  ִעם  ֶאָחד  ְּבָקֶנה  עֹוִלים  ְוַהְּדָבִרים 
ַּבֲאִמיַרת 'ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני ַּבִּוּדּוי ֶּפה' ָאנּו אֹוְמִרים ִוּדּוי ְמֻיָחד ַעל ָּכ ֶׁשָּכל 
ִוּדּוֵינּו ָהָיה ִמן ַהָּׂשָפה ַלחּוץ, ּוֶבֱאֶמת א ָּגַמְרנּו ְּבִלֵּבנּו ָלׁשּוב, ְוַאף ָחַזְרנּו ְלסּוֵרנּו. ִּכי 

ַאַחר ִוּדּוי ֶׁשָּכֶזה, ְּבַוַּדאי יֹוִסיף ַהְּמַקְטֵרג ִקְטרּוג ַעל ִקְטרּוגֹו.

ִיחּוד ֲהָוָי"ה ְוַאְדנּות ְלטֹוַבת ָהִאָׁשּה

"ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן" (ה כב)

ַהֵּׁשמֹות  ְׁשֵני  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ִּכְסכּום  ִהיא  'ָאֵמן'  ֵּתַבת  ֶׁשל  ַהִּגיַמְטִרָּיה  ַּכָּידּוַע 
ָּבעֹוָלמֹות  ֶזה  ְונֹוָרא  ָּגדֹול  ִיחּוד  ֶׁשל  ָּפֳעלֹו  ֶׁשַעל  ַיְחָּדיו,  ְוַאְדנּות,  ֲהָוָי"ה  ַהְּקדֹוִׁשים, 

ָהֶעְליֹוִנים, ְּכָבר ָּכְתבּו ְּגדֹוֵלי עֹוָלם ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות.

ַאף ָּכאן ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשּכֹוֶפֶלת ָהִאָׁשּה ִיחּוד ֶזה ַּפֲעַמִים, ְּכֵדי ֶׁשְּבָכל ִמְקֶרה ִיְפַעל הּוא 
"ְוִנְּקָתה  כח):  (ָׁשם  ַהְּבָרָכה  ְלִקּיּום  ִמּכֹחֹו  ְוִתְזֶּכה  ְטהֹוָרה,  ִּתָּמֵצא  ִאם  ֵּבין  ְלטֹוָבָתּה. 
ְוִנְזְרָעה ָזַרע", ּוֵבין ִאם ָחִליָלה ִּתָּמֵצא ְטֵמָאה, ֶׁשָאז ְלָכל ַהָּפחֹות ְיֻכַּפר ֲעוֹוָנּה ְוִהיא 

'ִׁשְבֵטי י-ה' [ָלָרָמ"ד ָואִלי] ִּתָּנֵצל ֵמֶרֶדת ַׁשַחת.

ָּבֶמה ִהְׁשַּתֵּבַח ַרִּבי ֶאְלָעָזר

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

ְלַרָּבם:  ָׁשמֹוַע  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּתְלִמיָדיו  ְׁשֵאַלת  מּוֵבאת  א)  (לט  סֹוָטה  ְּבַמֶּסֶכת 
"ָּבֶמה ֶהֱאַרְכָּת ָיִמים?" ּוְתׁשּוָבתֹו: "ִמָּיַמי א ָנָׂשאִתי ַּכַּפי ְּבא ְּבָרָכה".

ְּבִעְנָין ֶזה ִּדְקֵּדק ַּבַעל 'ֶקֶרן אֹוָרה' (ָׁשם): ִמִּדְבֵרי ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַמְׁשַמע ֶׁשְּנִׂשיַאת ַּכַּפִים 
ִּבְבָרָכה ֵאיָנּה ֶאָּלא ִמְנַהג ֲחִסידּות. ְוִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהִבין, ְוִכי ׁשֹוָנה ִהיא ִמְצַות ְנִׂשיַאת 
ַּכַּפִים ִמְּכַלל ַהִּמְצוֹות ַהְּטעּונֹות ְּבָרָכה ִלְפֵניֶהן, ֶׁשִהְׁשַּתֵּבַח ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּדְוָקא ָּבּה ַעל 

ֶׁשֹּלא ִקְּיָמּה ְּבא ְּבָרָכה?!

ְלָפְטָרּה  ָמקֹום  ָהָיה  ַהִּדין  ֵמִעַּקר  ִּכי  ַהִּמְצוֹות,  ִמְּׁשַאר  ׁשֹוָנה  זֹו  ִמְצָוה  ָאֵכן,  ּוֵבֵאר: 
ֵמַהְּבָרָכה ֶׁשְּלָפֶניָה ִמּתֹו ֶׁשִהיא ַעְצָמּה ְּבָרָכה. ְּכִפי ֶׁשָּמִצינּו ְּבִמְצוֹות ֲאֵחרֹות ֶׁשֵהן 
ַרִּבי  ִהְׁשַּתֵּבַח  ֵּכן  ַעל  ְּבַׁשָּבת),  ְוִקּדּוׁש  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  (ְּכגֹון  ִלְפֵניֶהן  ִמְּבָרָכה  ּוְפטּורֹות  ְּבָרכֹות 

ֶאְלָעָזר ַּדְוָקא ָּבּה, ַעל ָּכ ֶׁשִהְקִּפיד ְלָבֵר ְלָפֶניָה.

צֹום קֹול ּוָממֹון

"זֹאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ִהָּמַׁשח אֹתֹו" (ז פד)

ַּבֲחִגיַגת  ָזָצ"ל  ַוֶסְרָמן  ֶאְלָחָנן  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶׁשָּנָׂשא  ַהִּנְרָּגִׁשים  ַּבְּדָבִרים 
ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלֵהיַכל ְיִׁשיַבת ָּבָרנֹוִביץ ָעַמד ַעל ֶרֶמז ִנְפָלא ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו:

ּו'ָממֹון'  [ְּתִפָּלה]  'קֹול'  'צֹום'  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה   ,408 ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנּה  'זֹאת'  ַהִּמָּלה 
ְלַצד  ה',  ַלֲעבֹוַדת  ָחָדׁש  ָמקֹום  ֶׁשחֹוְנִכים  ֵעת  ֶׁשְּבָכל   ִמָּכ ִלְלֹמד  ְוֵיׁש  [ְצָדָקה], 

ַהִּׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה ֵיׁש ְלִהְתַּפֵּלל ְוָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.
'אֹור ֶאְלָחָנן' ֵחֶלק א' עמ' קלד

ַהִּפָּנה  ֶאֶבן  ְיִרַּית  ְּבַמֲעַמד  ְּדפֹוִניֶבז'  ְלַהַּגֲאָב"ד  ִאיׁש'  ַה'ֲחזֹון  ָמָרן  ִּדְבֵרי  נֹוְדעּו  ּוְכָבר 
ְלֵהיַכל ַהְּיִׁשיָבה ִּבְבֵני ְּבַרק, ַמֲעָמד ְמַרֵּגׁש ֶׁשִהְתַקֵּים ְלַאַחר ֻחְרַּבן ַיֲהדּות ֵארֹוָּפה ְוָגַרם 

ַלְּגִרי"ׁש ַּכְהְנָמן ָזָצ"ל ִלְפרֹץ ִּבְבִכי ַמר ֶׁשִּזֲעֵזַע ֶאת ָּכל ַהּנֹוְכִחים:

"ַּכֲאֶׁשר ַמְתִחיִלים ִעם ָי"יׁש ּוִמְגָּדנֹות, ָסֵפק ַמְצִליִחים ָסֵפק ָלאו, אּוָלם ַּכֲאֶׁשר זֹוְרִעים 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש - ֵיׁש ֲעֻרָּבה ְלָכ ֶׁשַהַהְצָלָחה ִּתְהֶיה ַרָּבה ּוֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע..."

'ְּפֵאר ַהּדֹור' ח"ב עמ' רכד 

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ֵּפרֹוֵתיֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה
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ay ָרֵאל דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ְלָחָנם ׁשֶ ֻ ִניִנים ִמׁשּ ּפְ
ת ָאֵמן  ל ֲעִנּיַ ָתּה ׁשֶ ֻדּלָ ֶגב ּגְ ׂשֶ ּבְ ְלַחן ֱאמּוִנים ֻ ִמּשׁ

 ָיִמים ֲאֻרִּכים
ּוֵבֵאר  ּוְׁשנֹוָתיו",  ָיָמיו  לֹו  ַמֲאִריִכין  ְּבָאֵמן   ַהַּמֲאִרי "ָּכל  א):  מז  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  מּוָבא 
ַרִּבי ְׁשמֹה ְּבלֹו ָזָצ"ל, ַּתְלִמיד ֶהָחֵפץ ַחִּיים, ֶׁשַּמְׁשָמעּות ִּדְבֵרי ֲחָז"ל "ַמֲאִריִכין לֹו 
ָיָמיו" ִהיא, ֶׁשְּמַסְּיִעים ְּבָידֹו ְלַהְסִּפיק ְּבָיָמיו ִּכְפַלִים ֵמֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים. ְּכִפי ֶׁשְּמֻסָּפר 
ַעל ְּגדֹוֵלי עֹוָלם ְּכֻדְגַמת ַרִּבי ַנחּוְמֶק'ה ֵמהֹורֹוְדָנא ָזָצ"ל ֶׁשִהְסִּפיק ִּביֵמי ַחָּייו ַלֲעסֹק 
ִּבְצָדָקה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים ְּכִפי ֶׁשַרִּבים ְוטֹוִבים א ִהְסִּפיקּו, ּוְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו ֶנֶאְלצּו 

ְלַחֵּלק ֶאת ֲעבֹוָדתֹו ֵּבין ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲאָנִׁשים...
'ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְׁשמֹה' ַעּמּוד קיג

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


