
א דערהויבענע ברכה
ברכת כהנים, די געוואלדיגע ברכה וואס השי"ת האט איבערגעגעבן פאר זיינע באגלייבטע 
קנעכט די קינדער פון שבט הכהונה, וואס אין יעדן דור און דור ביזן היינטיגן טאג, ווערט 
עס געזאגט א יעדן טאג מיט יראה און אהבה, אויפן זעלבן געשטעל און די זעלבע ווערטער 
וואס איז איבער געגעבן געווארן צו זיי פון השי"ת'ס מויל, אזוי ווי ס'שטייט ארויס געשריבן 
ָרֵאל ...ְיָבֶרְכָך ה'  ֵני ִישְׂ אין די פסוקים פון אונזער פרשה )במדבר ו כג-כז(: "ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת בְּ
ֵני  ִמי ַעל בְּ מּו ֶאת שְׁ לֹום. ְושָׂ ם ְלָך שָׁ ָניו ֵאֶליָך ְוָישֵׂ א ה' פָּ . ִישָּׂ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחנֶּךָּ ְמֶרָך. ָיֵאר ה' פָּ ְוִישְׁ

ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם". ִישְׂ

די סגולה גוט צו מאכן א שלעכטן חלום
די  נישט  מיר  האבן  השי"ת,  פון  גראד  געווארן  געגעבן  אונז  איז  ברכה  די  אז  וויבאלד 
ריכטיגע כוחות צו קענען שאצן אירע סגולות און איר געוואלדיגע נוצן פאר אונז אידישע 
געווארן  אנטפלעקט  אונז  איז  חז"ל  פון  ווערטער  די  אין  אז  טאקע  ריכטיג  קינדער. 

וו.צ.ב.ש.  געביט,  דעם  אין  איינצעלהייטן  ספעציעלע  עטליכע 
די באוואוסטע סגולה פון ברכת כהנים, און ספעציעל דאס 
ענטפערן אמן אויף איר, כדי גוט צו מאכן א חלום, אזוי ווי עס 

וועט שפעטער ערקלערקט ווערן.
ס'איז  ווער  אז  געברענגט  ווערט  ב(  נה  )ברכות  גמרא  אין 
זאל  ביינאכט,  געזעהן  האט  ער  וואס  חלום  א  פון  צוטראגן 
ער זאגן אין שול דעם ספעציעלן נוסח התפילה אויף 'הטבת 
חלום' אין די צייט וואס די כהנים הייבן אויף זייערע הענט, 
צוזאמען  תפילה  זיין  ענדיגן  צו  אויסרעכענען  זאל  ער  און 
מיט די כהנים, כדי אז די אמן וואס די ציבור ענטפערט זאל 
העלפן אויך אויף זיין תפילה. דער מאירי )שם( ערקלערט אז 
אז  צייט  די  אויסגעוועלט  האבן  חז"ל  פארוואס  אורזאך  די 
פונקט דאס איז פאסיג עס זאל ווערן אנגענומען די תפילות, 
אינזין,  שטערקער  מער  דעמאלטס  האט  ציבור  די  ווייל  איז 
א  מיט  געזאגט  ווערט  נאכדעם  אמן  ענטפערן  די  אויך  און 

געוואלדיגע כוונה מער ווי אנדערע אמן'ס ביים דאווענען.
נאך זאגן חז"ל אין מדרש )שה"ש רבה ג יא( איבער די לשון 
פון די פסוק )שה"ש ג ח( "איש חרבו על ירכו מפחד בלילות": 
אויב זעהט א מענטש אין זיין חלום אז א שווערד שניידט אין 
זיין פוס ]ד.מ.: אין זיינע קינדער וואס קומען ארויס פון אים 
)מהרז"ו([, וואס זאל ער טוהן? זאל ער גיין אין שוהל, און ער 
זאל ליינען קריאת שמע און דאווענען שמונה עשרה, און ער 
זאל הערן די ברכת כהנים און ער זאל ענטפערן נאך זיי אמן, 
שלעכטס  שום  קיין  אז  פארזיכערט  ער  איז  דעמאלטס  איז 

וועט אים נישט קענען שעדיגן. 
'תורת  דער  געטראפן  האט  מדרש  די  פון  ווערטער  די  צו 
פון  וואונדערליכע מקור  א  וישב(  )פרשת  פון קאסוב  חיים' 
שר  די  צו  געזאגט  האט  וואס  הצדיק  יוסף  פון  ווערטער  די 

המשקים און צו די שר האופים, ווען זיי האבן אים געבעטן ער 
זאל זיי העלפן צו קענען ביישיידן זייערע חלומות: "הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי". 
די ווערטער "נא לי", שרייבט דער 'תורת חיים', באטרעפט אמן, וואס דאס איז א רמז צו די 
אמן וואס ווערט געזאגט נאך די ברכת כהנים, וואס איר סגולה איז גרויס צו קענען אוועק 
נעמען די דינים וואס זענען ערוועקט געווארן אויף א מענטש אין חלום ]ווער עס קוקט 
נאך ווייטער אין זיינע ווערטער, וועט זעהן ווי ער פארטיפט זיך אין די ענינים על פי סוד[.

ס'איז א חיוב פון די תורה
אויף דעם אמן וואס מ'ענטפערט נאך די ברכת כהנים, איז באקאנט די ספעציעלע חשיבות 
און טייערקייט אויך אין איר הלכה'דיגן טייל, און לויט א טייל פון די פוסקים, איז עס א 
חיוב מן התורה. נאך מער פון דעם שרייבן די פוסקים, אז ווען עס פעלט די ענטפערן אמן, 

ווערט אינגאנצן נישט גערעכנט די ברכת כהנים.
דער מבי"ט אין זיין ספר 'קרית ספר' )תפילה פי"ד( רעכנט אריין די ברכת כהנים צווישן 
די אנדערע ברכות וואס זייער חיוב איז מן התורה, און ער לייגט צו, אז עס זעהט אויס אז 

אויך דאס ענטפערן אמן נאך אלע ברכות איז מן התורה.
יונתן' )פרשת כי תבוא( לייגט צו דער רבי ר' יהונתן אייבשיץ זצ"ל א  'מדרש  אין ספר 
מקור צו די ווערטער פונעם מבי"ט ]און ענליך צו דעם שרייבט רבי יוסף שטיינהארט פון 
פיורדא )שו"ת 'זכרון יוסף' סימן יג([, פון די ווערטער פון חז"ל )סוטה לח א( איבער די 
הלכה אז ברכת כהנים דארף געזאגט ווערן נאר אויף לשון הקודש און נאר שטייענדיג, 
און מ'לערנט עס ארויס פון א גזירה שוה פון די ברכות וואס מ'האט געזאגט אויפן 
בארג גריזים, וואס זיי זענען געזאגט געווארן שטייענדיג און אויף לשון הקודש.
און לויט דעם באקאנטן כלל אז 'אין גזירה שווה לחצאין' ד.מ. אז א גזירה 
שוה לערנט מען אויך אויף צוריק, שרייבט דער רבי ר' יהונתן, קענען מיר 
צו לייגן און ארויס לערנען, אזוי ווי ביי די ברכות אויפן בארג גריזים 

שטייט "ואמר כל העם אמן", אזוי אויך נאך די ברכת כהנים איז דא א חיוב אויפן גאנצן 
ציבור צו ענטפערן אמן.

כהנים  ברכת  די  נאך  אמן  ענטפערן  דאס  אז  געזאגט  פריער  האבן  מיר  וואס  דעם  לויט 
איז א חיוב מן התורה, און עס איז אויך א טייל פון די ברכת כהנים, קען מען דערמאנען 
א וואונדערליכן רמז אין די נאמען פון אונזער פרשה, וואס דאס האט געשריבן פאר אונז 
הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בעמח"ס 'גם אני אודך': אז די ראשי תיבות פון 

'נשא' איז 'נברך שיענו אמן'.

עס איז א טייל פון די ברכה אליינ'ס
נאך לייגט צו און טוהט אויף דער גרויסער גאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל )'אגרות משה' 
או"ח ב לא( אז נישט נאר אז די חיוב פון צו ענטפערן די אמן איז מן התורה, נאר זי איז 
אויך א טייל וואס טיילט זיך נישט אפ פון די ברכה אליינ'ס, און אויב מ'ענטפערט נישט די 
אמן, קען די ברכה אינגאנצן נישט קומען. א ראיה און א אויפווייז צו דעם, קען מען טרעפן 
אין די ווערטער פונעם ירושלמי )ברכות ה ד(: "א שטאט וואס 
אלע זענען כהנים, צו וועמען ]ד.מ. וועגן וועמען[ טוהען זיי 
בענטשן? צו זייערע ברודער וואס זענען אין צפון, צו זייערע 
ברודער וואס זענען אין דרום, צו זייערע ברודער וואס זענען 
אין מזרח, צו זייערע ברודער וואס זענען אין מערב. און ווער 
ענטפערט אויף זיי אמן? די פרויען און די קליינע קינדער". 
פון די פראגע פון די ירושלמי "און ווער ענטפערט אויף זיי 
וויכטיגע  א  איז  ענטפערן  דאס  אז  קלאר  מען  זעהט  אמן", 
נישט  ברכה  די  קען  דעם  אן  און  כהנים,  ברכת  די  אין  טייל 

ערפילט ווערן.
א  דערמאנען  צו  פאסיג  איז  דעם,  פון  מ'רעדט  אז  און 
אויף  פירוש  זיין  )אין  מנוח  רבינו  וואס  זאך  וואונדערליכן 
משנה תורה להרמב"ם תפילה טו ט( דרינגט זיך אויף פונעם 
ירושלמי, אז אויף יעדן ירא שמים ליגט א חוב אויסצולערנען 
צו  אים,  מיט  זענען  וואס  אלע  און  קינדער  די  און  פרוי  זיין 

ענטפערן אמן אויף אלע ברכות.

די כוונה ביים ענטפערן אמן
א באנד  אין יאר תשי"ג איז ארויס געקומען אין אמעריקא 
פון  זיך צענדליגע בריוון  וואס ענהאלט אין  'שומר אמונים' 
אמן.  ענטפערן  פון  וויכטיקייט  דאס  איבער  הדור  גדולי  די 
צווישן די בריוון איז דארט אויך געברענגט געווארן די בריוו 
פון הגאון רבי בן ציון ברוק זצ"ל, דער ראש ישיבה פון ישיבת 
וואס אין דעם ברענגט  בית יוסף - נובהארדוק אין ארה"ק, 
ער די ווערטער פון די משנה אין ברכות )ברכות לד א(: "דער 
די  נאך  אמן  ענטפערן  נישט  זאל  עמוד,  פארן  דאוונט  וואס 
כהנים, ווייל ער וועט ווערן צומישט", און רש"י געבט דארט 
צו פארשטיין, אז דורך דעם וואס ער ענטפערט אמן קען ער 
די  אויפליינען  מיטן  גרייזן  זיך  וועט  ער  און  צומישט,  ווערן 

ברכת כהנים.
לכאורה, האט געפרעגט הרב ברוק, וואס פאדערט זיך שוין פון א מענטש ביים ענטפערן 
אזא קורצע ווארט ווי 'אמן', וואס וועגן איר וועט ער זיך פארגרייזן?! נאר, עס איז זיכער, אז 
פון דעם קען מען אויספירן, אז חז"ל קומען אונז לערנען מיט די הלכה, אז דאס ענטפערן 
אמן טאר נישט געזאגט ווערן דורך אונז אפגעכאפטערהייט, נאר עס דארף געזאגט ווערן 
דורך זיך קאנצעטרירן. און פון דעם דארפן מיר לערנען די גרויסע פארזיכטיקייט וואס עס 
פאדערט זיך פון אונז ביים ענטפערן אמן אזוי עס דארף צו זיין, מיט די ריכטיגע כוונה, און 
ו( אז וויבאלד די עיקר  ווי עס איז גע'פסק'נט געווארן אין שולחן ערוך )או"ח קכד  אזוי 
פון די מצוה פון אמן איז אנגעהאנגען אין די הארץ, וועגן דארף עס געטוהן ווערן מיט א 

עקסטערע כוונה. 

אהבו את ה' כל חסידיו
א שיינער ערקלערונג צו פארשטיין דאס גרויסקייט פון צו ענטפערן אמן נאך די ברכת 
כהנים, שרייבט הרה"ק רבי יהודה לייב אייגער זצ"ל אין זיין ספר 'אמרי אמת' אין אונזער 
פרשה, ווי א ענטפער אויף די באקאנטע פראגע וואס אונזערע רבי'ס די מפרשים האבן 
עס געפרעגט, פארוואס האט השי"ת געהייסן אז זיי זאלן בענטשן די אידן, און נישט ער 
אליינ'ס בענטשט זיי. נאר געבט צו פארשטיין דער 'אמרי אמת', וויבאלד השי"ת האט זייער 

שטארק ליב די אידן, האט ער טאקע געוואלט אליינ'ס בענטשן די אידן, נאר וויבאלד 
אז חז"ל זאגן אז עס איז מער גרעסער און חשובער דער וואס ענטפערט אמן ווי דער 

די אידן,  זאלן בענטשן  די כהנים  די ברכה, האט השי"ת געהייסן אז  זאגט  וואס 
וועט די ברכה שטערקער  זייער ברכה אמן, אזוי  וועט ענטפערן אויף  און ער 

אויפטוהן.
און מיט דעם טייטשט דער אויבנדערמאנטער גאון, די פסוק אין תהלים 

כהנים  די  אז  ה'",  נוצר  אמונים  חסידיו  כל  ה'  את  "אהבו  כד(  )לא 
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ענטפערן אמן נאך די ברכת כהנים
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

די כח פון ענטפערן אמן 
א וואונדערליכען רמז וואס רירט אן דאס טיפקייט 
אין  אויף  טוהט  עס  וואס  און  אמן,  ענטפערן  פון 
הימל, שרייבט דער גרויסער תלמיד פונעם רמח"ל, 
רמ"ד וואלי אויף די פסוק וואס עס שטייט אין די 
אמן  האשה  "ואמרה  כב(:  )ה  סוטה  די  פון  פרשה 

אמן":
עס איז באקאנט אז די גימטריה פון די ווארט 'אמן' 
צוויי  די  פון  גימטריה  די  ווי  זעלבע  די  באטרעפט 
הייליגע שמות - הוי"ה און אדנות - צוזאמען. וואס 
די יחוד טוהט אויף אין די עולמות העליונים, האבן 
שוין געשריבן אויף דעם די גדולי עולם געוואלדיגע 

זאכן.
כדי  מאל,  צוויי  יחוד  די  פרוי  די  דאפלט  דא  אויך 
גוטן.  צום  אויפטוהן  עס  זאל  פאל  יעדן  אין  אז 
טהור,  איז  זי  אז  ווערן  געטראפן  וועט  זי  אויב  סיי 
דעמאלטס וועט זי זוכה זיין דורך דעם אז עס זאל 
כח(  ה  )במדבר  ברכה  די  איר  אויף  ווערן  מקויים 
וועט חלילה  זי  אויב  סיי  און  זרע",  ונזרעה  "ונקתה 
געטראפן ווערן אז זי איז נישט קיין טהורה, וועט צו 
וועט  זי  און  זינד,  איר  ווערן  ווייניג'סטנס פארגעבן 
ווערן געראטעוועט פון די שווערע טויט וואס ווערט 
דערמאנט אין לשון פון די פסוק )שם כז( "וצבתה 

בטנה ונפלה ירכה" )'שבטי י-ה' במדבר ה כט(.

א וועכנטליכע בלעטל ארויס געגעבן דורך בני אמונים
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

ווער האט באשיצט אויף די מענטשן ביים כותל?!

לג  ווי עס שטייט אין ספר דברים  ]אזוי  'חסידים'  ווערן אנגערופן 
ח: "תומיך ואוריך לאיש חסידך"[ זיי זענען אויסגעוועלט געווארן צו 
בענטשן די אידן מיט א ליבשאפט, פארוואס? ווייל 'אמונים נוצר ה'' - כדי 
אז השי"ת זאל אליינ'ס ענטפערן אמן נאך די ברכה פון די כהנים, און מיט 

דעם ווערט מקוים די פסוק: "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם".

פונעם אויבירשטנ'ס מויל אליינ'ס
אויך דורך ריכטיג אריינטראכטן, קען יעדער פארשטיין ווי טייער איז דאס ענטפערן אמן 
נאך די ברכת כהנים. ווייל אויב מיר וועלן אריינטראכטן, זעהן מיר אלע וויפל טויזנטער 
באלאגערן אין יעדן צייט די טירן פון די צדיקים, פרעגן פון זיי א עצה, און צו בעטן פון 
ווארעמע ברכה  זוכה געווען צו באקומען א  וואס האט  זיי א ברכה, אויך יעדער איינער 
פון עפעס א צדיק, האט דאך זיכער געענטפערט אויף דעם אמן מיט א עקסטערע כוונה. 
יעצט לאמיר פראבירן צו טראכטן ווי אזוי וואלטן מיר זיך גערעכנט מיט די ברכה אויב עס 
וואלט געזאגט געווארן דורך איינעם פון די הייליגע תנאים, אדער פון די אבות הקדושים, 
אברהם יצחק און יעקב, וואלטן דען מיר נישט געטוהן דאס מערסטע צו ענטפערן אויף 

איר אמן מיט א שטארקע כוונהה?!
און אויב מיר וועלן נאר אביסל אריינטראכטן, וועלן מיר געוואר ווערן אז פאר יעדן פון 
אונז איז געגעבן געווארן די טאג טעליכע געלעגנהייט צו באקומען די ברכה וואס ווערט 
געשיקט צו אונז פונעם מויל פונעם מלך מלכי המלכים אליינ'ס, א ברכה וואס ענדיג זיך 
נישט נאר מיט צוויי ווערטער, נאר עס איז ארויס געזאגט אין איר אלעס גוטסקייט פון די 
וועלט, אזוי ווי עס איז ערקלערט אין רש"י און אין די מדרשים, און נישט נאר דאס, נאר 
השי"ת האט צו געלייגט צו דעם און צוגעזאגט פאר אונז איבער דעם "ואני אברכם!", אויב 
אזוי, ווי אזוי איז פאסיג אז מיר זאלן זיך צוהערן צו דעם, און ענטפערן אויף איר אמן... 

)'נוטרי אמן' עמ' צח; 'נחלת צבי' עמ' צה(
און אמאל האט פאסירט ביי הגרי"ז פון בריסק זי"ע, אז אין איינע פון די טעג פון ראש 
מ'זאל  אז  געהייסן  ער  בית המדרש, האט  אין  אים  ביי  כהנים  געווען  נישט  זענען  השנה 

זוכן  גיין  מ'וועט  ווילאנג  ביז  עשרה  שמונה  הויכע  די  אנהויבן  נישט 
כהנים פון א אנדערע פלאץ. די זאך האט זיך פארצויגן, און איינער פון די 

דאווענער'ס האט זיך אנגערופן 'טרחא דציבורא', אבער דער רב האט נישט 
רעאגירט, נאר ער געבליבן ווארטן ביז ווען א כהן איז געקומען.

ווען עס האט זיך געענדיגט דאס דאווענען, האט דער בריסקער רב געזאגט קורץ: 
איך פארשטיי נישט, די אלע וואס גייען בעטן ברכות פון רבנים, קענען דאך אסאך 

מאל ווארטן לאנגע שעה'ן, כדי זיי זאלן באקומען זייער גלוסטיגע וואונטש, איז זיכער 
אז צו באקומען א ברכה וואס עס איז קלאר ארויס געזאגט אויף איר 'ואני אברכם', איז 
דען דא א גרעסערע ברכה פון דעם, פון השי"ת אליינ'ס, לוינט דען נישט צו ווארטן אביסל 

אויף איר... )'נוטרי אמן' שם(

אמן אין די פרשה פון די וואך
א וואונדערליכען רמז וואס רירט אן דאס טיפקייט פון ענטפערן אמן, און וואס עס טוהט 
רמ"ד וואלי אויף די פסוק  אויף אין הימל, שרייבט דער גרויסער תלמיד פונעם רמח"ל, 

וואס עס שטייט אין די פרשה פון די סוטה )ה כב(: "ואמרה האשה אמן אמן":

עס איז באקאנט אז די גימטריה פון די ווארט 'אמן' באטרעפט די זעלבע ווי די גימטריה 
פון די צוויי הייליגע שמות - הוי"ה און אדנות - צוזאמען. וואס די יחוד טוהט אויף אין די 

עולמות העליונים, האבן שוין געשריבן אויף דעם די גדולי עולם געוואלדיגע זאכן.

אויך דא דאפלט די פרוי די יחוד צוויי מאל, כדי אז אין יעדן פאל זאל עס אויפטוהן צום 
גוטן. סיי אויב זי וועט געטראפן ווערן אז זי איז טהור, דעמאלטס וועט זי זוכה זיין דורך 
דעם אז עס זאל מקויים ווערן אויף איר די ברכה )במדבר ה כח( "ונקתה ונזרעה זרע", און 
סיי אויב זי וועט חלילה געטראפן ווערן אז זי איז נישט קיין טהורה, וועט צו ווייניג'סטנס 
פארגעבן ווערן איר זינד, און זי וועט ווערן געראטעוועט פון די שווערע טויט וואס ווערט 
דערמאנט אין לשון פון די פסוק )שם כז( "וצבתה בטנה ונפלה ירכה" )'שבטי י-ה' במדבר 

ה כט(.
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פאגראם!!!

דזשיהאד!!! איטבאח אל יהוד!

אראבישע  די  אין  צושפרייט  זענען  הויכהילכער  טויזנטער 
אראבישע  די  אויף  אויסרופער,  ]דער  מואזין  דער  געגענטער, 
טויזנטער  און  לאזונגען,  אויפרייץ  אויסגערופן  האט  שפראך[ 

אראבער האבן זיך פארזאמלט אין הר הבית.

געווען מאנטאג, דעם פערטן טאג חול המועד סוכות  איז  דאס 
אין די יאר תנש"א.

טויזנטער  די  אנגעפילט  שוין  האבן  שעה'ן  מארגן  פריה  די  אין 
די  המערבי.  כותל  פאר'ן  איז  וואס  לאט  די  אידן  ערליכע 
זיך  האט  כהנים  ברכת  פארזאמלטע  די  פון  מנין  צענטראלע 
שוין אנגעהויבן, ווען נאך צענדליגע טויזנטער שטראמען אין די 
געסעלעך פון אלט שטאט, און פון די וועגן פון ירושלים, אויפן 
נישט  וואגן  זיך  וועט  ווער  המערבי.  כותל  צום  פירט  וואס  וועג 
מיטהאלטן אזא דערהויבענעם מעמד, ווען צענדליגע טויזנטער 
אידן שטייען און הערן זיך צו מיט א שטילקייט צו די ברכה וואס 
זיי  און  כהנים,  הונדערטער  די  פון  מויל  די  פון  געהערט  ווערט 

ענטפערן נאך זיי אמן מיט כוונה.

די  די  זיך  הערט  דרייסיג,  מיט  אכט  אויף  ווייזט  זיייגער  די  ווען 
לאנגיערכליכן אויסרוף - כהנים!

מיט א הייליגע ציטער שטייען די צענדליגע טויזנטער, זיי הערן 
די  פון  וואס קומט ארויס  די ברכה  צו  צו מיט א שטילקייט  זיך 

הונדערטער כהנים, יברכך ה' וישמרך, יאר ה', ישא ה' - - -

די  פון  מויל  די  פון  געשריי  די  געווארן  געהערט  איז  אמן!!! 
די  פון  גענומען  איבער  אזוי  זענען  זיי  ווען  אידן  טויזנטער 
זיין  אין  פאר  נישט  זיך  שטעלט  זיי  פון  קיינער  געלעגנהייט. 
געדאנק וואס עס טוהט זיך אפ אין די יעצטיגע מינוטן אויבן ביים 
צוזאמען  זיך  – האבן  זיין אפגעשיידט  זאל   – אויך דארט  בארג. 
גענומען טויזנטער, אבער אינגאנצן מיט א אנדערער ציל. די בערג 
מיט שטיינער וואס איז געווען פאר זיי, האט אויסגעזאגט זייער 

שלעכטע ווילן.

פאר  קומט  עס  וואס  נישט  דען  זיי  פילן  זיי?  ווארטן  פארוואס 
קענען  זאלן  זיי  אפ,  זיי  ווארט  וואס  געלענהייט  די  אין  אונטן, 

אויספירן זייער ווילן אויף א שרעקליכער וועג?!

די צייט רוקט זיך, איז באלד וועט מען שוין ענדיגן צו דאווענען 
מוסף, נאכאמאל גייען ארויף די כהנים אויפן דוכן, און נאכאמאל 
זינגט זיך די ברכה פון זייער מויל, ווען די געשריי פון אמן הערט 
זיך ווייט אוועק פון די צענדליגע טויזנטער פון די וואס האבן שוין 

יעצט אנגעיאגט צוקומען.

עס האט זיך געענדיגט דאס דאווענען מיט א געשריי פון 'שמע 
ישראל', און 'ה' הוא האלוקים'. נאך געציילטע מינוטן וועט ווערן 
טויזנטער  צענדליגע  די  פון  פלאץ  גאנצע  דאס  אויסגעליידיגט 
בלייבן  איבער  דארט  וועלן  עס  און  אנגעפילט,  עס  האבן  וואס 

איינציגע הונדערטער...

יעצט האבן די טויזנטער מענטשליכע חיות פון אויבן אנגעהויבן 
זיך צו שפאנען, אין זייערע הענט זענען געווען שטיינער און נאך 
אסאך אנדערע פארשידענע אייזערנע כלים, בלוט האט ארויס 
געשפראצט פון זייערע אויגן, ווען זייער פנים איז געוואנדן 

צום כותל המערבי.

וואס האט זיי אפגעהאלטן פון עס צוטוהן ביז יעצט? 
מיט א צייט שפעטער וועט די פראגע באשעפטיגן 
די שטארקע קעפ פון די זיכערהייט קרעפטן. 
האבן  מענטשן  ערליכע  די  אבער 

איינדערקענט אין די זעכציג שטארקע, וואס זיי האבן באשיצט 
אויף די צענדליגע טויזנטער פון אונטן.

כהנים,  ברכת  די  אין  דא  איז  וואס  אותיות  זעכציג  די  איז  דאס 
וואס עס איז יעצט ארויס געזאגט געווארן דורך די הונדערטער 
כהנים, צוזאמען מיט די קול פון 'אמן' וואס איז געהערט געווארן 
מיט א שטארקייט פון די צענדליגע טויזנטער, דאס איז געווען 

פאר די מתפללים ווי א שטארקע מויער.

און די נס איז קלאר געווארן ביז געציילטע מינוטן. איינציגע פון 
די וואס זענען דארטן געווען, זענען נאך איבער געבליבן דארטן, 
אבער כמעט אלע האבן שוין פארלאזט דאס פלאץ, ווער מיט די 
די  אין  וועג  די  יעצט  זיי מאכן   – די פוס  ווער מיט  און  באסעס, 

גאסן פון אלט שטאט.

און פלוצלינג איז געווארן עלעקטעריזירט די לופט.

דזשיהאד - - - איטבאח אל יהוד - - -

געווארן  געהערט  איז  געשרייען  די 
און  שארף,  און  קלאר  אויבן,  פון 
נאך  האט  איינער  ווען  פאר  נאך 
האט   – צוטוהן  עפעס  אנגעיאגט 
אנגעהויבן די רעגן פון די שטיינער 

צו פארפלייצן די גאנצע לאט.

זענען  וואס  הונדערטער  די 
געשטאנען דארטן, האבן אנגעהויבן 
זיי  שרעק,  מיט  אנטלויפן  צו 
פראבירן צו טרעפן א שיץ אונטער 
און  היילן,  די  אין  און  דעכער  די 
ווער עס האט נישט אנגעיאגט איז 

געשעדיגט געווארן.

צוואנציג גאנצע מינוטן וואס האבן 
זיך  האט  אייביג  ווי  אויסגעזעהן 
רעגן  א  ווען  שרעק,  די  פארצויגן 
פון שטיינער וואס הערט נישט אויף 
און נאך אנדערע כלים וואס שעדיגן 
פאלן אראפ אויף די ערד נעבן דעם 
אויסגעזעהן  האט  פלאץ  די  כותל, 
פון  וואו א שלאכט פעלד. עטליכע 
און  געווארן  געשעדיגט  זענען  זיי 
וואס  הילף  צו  געשריגן  האבן  זיי 
די  קומען.  צו  פארזוימט  זיך  האט 
פון  געשרייען  די  פון  ווידער-קול 
מיט  אויסגעמישט  זיך  האבן  אויבן 
זיכערהייט  די  פון  באמבעס  די 
אנגעקומען  זענען  וואס  קרעפטן 

שפעט.

רוהיג  איז  צייט  לאנגע  א  נאך  נאר 
געווארן די טומל מיט חסדי שמים.

נאך  זיך  האבן  וואס  טויזנטער  די 
פלעצער,  נאנטע  די  אין  געפונען 
מיט  געקומען  צוריק  זענען 
און  פרייד  פון  געפילן  געמישטע 
ציטער, זיי האבן געקוקט וואו אזוי 
אנגעזייעט  געווען  דארט  איז  עס 
שטיינער,  טויזנער  טויזנטער  מיט 
זיך  זיי  האבן  דעמאלטס  און 
אלטע  די  אויף  ארויפגעווארפן 

שטיינער און געדאנקט דעם אויבערשטן.

א סקורך איז אריבער אין זייער קערפער נאר פון צו טראכטן - - -

פריער,  מינוטן  עטליכע  מיט  געווען  פאסירונג  די  וואלט  אויב 
ווען דארט זענען געווען די טויזנטער דאווענער'ס, וויפל וואלטן 
וואלט  וואס  געדרענג  גרויסע  די  פון  נאר  געווארן  געשעדיגט 
געווארן  געשעדיגט  רח"ל  וואלטן  וויפיל  און  געווארן,  געשאפן 

פון די שטיינער...

ערקלערונג.  אנדערע  א  געדאנק  אויפן  געקומען  נישט  איז  עס 
עס איז געווען א נס, א אפענער נס!! א נס וואס איז געווארן די 

שפרעך פונעם טאג אין די גאנצע לאנד און אין די וועלט.

"אם רואה אדם... חרב מחתכת בירכו, ישכים וילך לבית הכנסת 
רע  דבר  ואין   - אחריהם  אמן  ויענה  הכהנים  ברכת  את  ישמע 

מזיקו!!!" )שה"ש רבה ג יא(

)'ברכת כהנים' עמ' נט(

לכבוד דעם יום טוב 'מתן תורה' הבעל"ט, לאמיר צוזאמען  אנהאלטן די קייט פון אמונה 
וואס ציהט זיך אן א אויפהער פון בארג סיני ביזן היינטיגן טאג

דורך שטארק אכטונג געבן אויף ענטפערן אמן אזוי ווי עס דארף צו זיין, 
און בפרט ביים אנהויב טאג – נאך די ברכות השחר.

אזוי וועל מיר אויך זוכה זיין צו מקבל זיין די תורה מיט א ליבשאפט
און געבענשט ווערן מיט די ברכות וואס איז אפגעהיטן 

פאר די וואס לערנען די תורה.

אז מסיני נצטוו
ַמע  ְבִרית ַיַחד:  ַנֲעשה ְוִנׁשְ ם ּבִ ּוָבאּו ֻכּלָ

ֶאָחד: ּוָפְתחּו ְוָענּו ה' ֶאָחד. ָאְמרּו ּכְ
למדנו שעל כל אחת מן הדברות 

ששמעו ישראל בסיני פתחו כולם וענו אמן.
                    )בעל 'בית אברהם' מסלונים, מכתבי קודש מכתב יב(


