
זענען  כהנים  די  וואס  מצוה  ספעציעלע  די  איבער  מיר  לערנען  פרשה  אונזער  אין 
באפוילן געווארן, דאס איז די מצוה פון ברכת כהנים. אויף די דערהויבענע מצוה האבן 
די חכמים גע'דרש'נט די פסוק (שה"ש ג ז): "ִהֵּנה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁשמֹה ִׁשִּׁשים ִּגּבִֹרים ָסִביב ָלּה 
ִמִּגּבֵֹרי ִיְׂשָרֵאל. ֻּכָּלם ֲאֻחֵזי ֶחֶרב ְמֻלְּמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמַּפַחד ַּבֵּלילֹות", ווי 

פאלגנד:
"וואס זענען די 'ִׁשִּׁשים'? דאס זענען די זעכציג אותיות וואס זענען אין די ברכת כהנים. 
נאמען,  אויבערשטנ'ס  דעם  דערמאנט  איז  פסוק  יעדע  אין  ווייל   – חרב'  אחוזי  'כולם 
'איש חרבו על ירכו' – פארוואס ווערט דערמאנט די פוס?  יברכך ה', יאר ה', ישא ה'. 
נאר אויך ווען א מענטש האט געזעהן אין זיין חלום ווי א שווערד איז אויסגעשטרעקט 
אקעגן אים און האקט אים אפ זיין פוס, זאל ער אויפשטיין און גיין און שוהל אלץ די 
'פחד' פון וואס ער האט געזעהן 'בלילות' אין זיין חלום, און ער וועט זעהן ווי אזוי די 

כהנים דוכנ'ען, דעמאלטס וועט די שלעטכע חלום צושטערט" (מדרש תנחומא נשא ט).
כהנים:  ברכת  די  פון  כח  די  ערקלערט  ווערט  (שם)  מדרש  די  פון  פארזעצונג  די  אין 
"דער אויבישטער האט געזאט, אין די פריערדיגע צייטן האב איך געדארפט בענטשן די 
מענשטן ...פון יעצט און ווייטער – זאגט השי"ת – זענען די ברכות איבערגעגעבן פאר 

ענק, די כהנים וועלן בענטשן די אידן".
כח  די  אז  א)  מט  (חולין  גמרא  אין  שטייט  אזוי  טאקע  און 
ווייל  נאר  וואונטשן,  זיי  ווייל  נישט  איז  כהנים  ברכת  פון 
דער אויבישטער אליין בכבודו ובעצמו שטייט און ער איז 
מסכים צו וואס זיי זאגן. ענליך צו דעם שטייט אין ירושלמי 
(גיטין ה ט) א מענטש זאל נישט זאגן אויף די כהנים: "דער 
ווייל  בענטשן?!  מיך  וועט  ער  און  זינדיגער,  א  איז  כהן 
השי"ת זאגט ...איך בענטש דיך, אזוי ווי עס שטייט: ושמו 

את שמי על בני ישראל ואני אברכם".
די  אז  ב)  ב  (שהש"ר  מדרש  פון  אויס  ווייזט  דעם  צו  ענליך 
כהנים זענען נאר ווי א 'רער' אריבער צוברענגען די שפע 
פון השי"ת צו די אידן. ווייל אין מדרש טייטשט מען אויס 
די פסוק אין שיר השירים (ב ט) "ִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו 

"אחר  דֹוִדי...":  ָעָנה  ַהֲחַרִּכים.  ִמן  ֵמִציץ  ַהַחֹּלנֹות  ִמן  ַמְׁשִּגיַח 
כתלנו – ד.מ. אונטער די ווענט פון די שוהלן, משגיח מן החלונות – ד.מ. פון צווישן די 
אקסלען פון די כהנים, מציץ מן החרכים – ד.מ. פון צווישן די פינגער'ס פון די כהנים, 

ענה דודי ואמר לי – וואס האט ער מיר געזאגט? יברכך ה' וישמרך...".
עס איז א עת רצון און רחמים

אויסער די עצם מעלה פון ברכת כהנים, איז דעמאלטס א ספעציעלע עת רצון (תוספות 
סוטה לט ב ד"ה אם), און אזוי ווי ס'שטייט אין זוהר הקדוש (נשא קמז ב) אז אין די צייט פון 
די  אין  דאוונט  וואס  יעדער  און  וועלטן,  אלע  אין  רחמים  זיך  צושפרייט  כהנים  ברכת 
צייט אויף זיין ווייטאג, וועט זיך פאר אים איבערדרייען די מדת הדין אויף מדת רחמים.
און דער הייליגער מקובל רבי שמשון אויסטראפאלער זי"ע זאגט אז עס זענען פארהאן 
דריי זמנים וואס זענען ספעציעל מסוגל אז די תפילות זאלן אנגענומען ווערן: אין די 
צייט וואס מ'עפנט די ארון קודש, אין די צייט וואס מ'מאכט הגבהה מיט די ספר תורה 
און אין די צייט פון דוכנ'ען, און ווער עס בעהט עפעס פון השי"ת אין די דריי צייטן, איז 

זיכער אז זיין תפילה ווערט אנגענומען ('משנת יוסף' סוטה לח א).
און אין 'כף החיים' (סי' קכח אות רעא) ברענגט ער אין נאמען פון כתבי האר"י, אז ווען די 
ציבור געפינט זיך אין א צרה, און זיי ווילן דאווענען אויף דעם, איז פאסיג אז זיי זאלן 
דאווענען אויף דעם נאך וואס די כהנים דוכנ'ען, ווייל דורך דעם וואס די כהנים האבן 
גע'דוכנ'ט איז נתעורר געווארן די מדת הרחמים און זיי וועלן געהאלפן ווערן אפילו 

ווען זיי זענען נישט ראוי.

אייביג  זיך  זאל  עס  אז  געגעבן  אכטונג  ישראל  גדולי  די  פון  אסאך  האבן  דעריבער 
געפינען א כהן אין שוהל וואו זיי דאווענען, און אזוי ווי עס האט דערציילט דער גאון 
רבי שמשון פינקוס זצ"ל אויף דעם בריסקער רב זצ"ל אז ווען עס איז אים אויסגעקומען 
צו דאוווענען אין א שוהל וואו עס זענען נישט געווען קיין כהנים, האט ער זיך זייער 
געזארגט אז מ'זאל ברענגען א כהן פון א צווייטן פלאץ, און ווען די נאנטע האבן זיך 
ערקלערט  עס  ער  האט  דעם,  מיט  פארנומען  אזוי  ער  איז  פארוואס  געוואונדערט 
זייער קורץ אויף זיין שטייגער: אויב וואלטן ענק געהערט אז אין חוץ לארץ וואוינט א 
גרויסער צדיק וואס זיינע ברכות ווערן זיכער מקויים, וואלטן ענק דען נישט געפארן 
צו אים און געבעטן פון אים א ברכה? און אויף די ברכת כהנים האט דאך השי"ת אליין 
זיך  זאל  איך  אז  ווערד  נישט  דען  עס  איז  אברכם",  צוגעזאגט - "ואני  ובעצמו  בכבודו 

אביסל אנשטרענגען צו באקומען פון אים א ברכה?! 
רבי שמשון האט אויך דערציילט אויף זיך, אז ווען איינער פון זיינע נאנטע איז אמאל 
לעבן,  זיין  אויף  אויפגעגעבן  שוין  האבן  דאקטורים  די  און  געווען,  געזונט  נישט  זייער 
האט ער זייער אסאך מאל אים אינזין געהאט ביי די ברכת כהנים, און עס האט טאקע 
פאסירט א אפענע נס, דער קראנקער איז געזונט געווארן אום נאטורליך (תפארת שמשון).

א סגולה צו מיטיב זיין א חלום
מיט  האבן  מיר  וואס  מדרש  אין  געברענגט  ווערט  עס  ווי 
דעם אנגעהויבן אונזער ארטיקל אז אין די צייט פון ברכת 
'הטבת  אויף  בעטן  צו  סגולה  עקסטערע  א  דא  איז  כהנים 
'שולחן  אין  להלכה  גע'פסק'נט  ווערט  עס  ווי  און  חלום', 
ערוך' (או"ח קל א) די גמרא אין ברכות (נה ב): דער וואס זעהט 
א חלום און ער ווייסט נישט וואס ער האט געזעהן, זאל ער 
זיך אוועקשטעלן אנקעגן די כהנים ווען זיי דוכנ'ען און ער 
זאל אזוי זאגן: "רבונו של עולם, אני שלך וחלומותי שלך" 
וכו', און ער זאל אויסרעכנען צו ענדיגן זיין בקשה ווען די 
כהנים ענדיגן צו בענטשן, כדי אז די אמן וואס מ'ענטפערט 

אויף זייער ברכה זאל אויך ארויף גיין אויף זיין בקשה.
שלעכטע  א  אזוי,  ערקלערט  א)  נח  (ב"ק  חיים'  'תורת  דער 
חלום ווערט בטל אזוי ווי א איסור וואס ווערט בטל בששים 
(ד.מ. ווען עס מישט זיך אויס מיט זעכציג אקעגן די איסור), ווייל א חלום איז דאך אחד מששים פון 
נבואה (ברכות נז ב), און ברכת כהנים וואס ענהאלט זעכציג אותיות איז ווי א נבואה, וועגן 
דעם ווען א מענטש דערמאנט זיין קליינע 'נבואה' אין די צייט פון ברכת כהנים, ווערט 
עס בטל אין די ריכטיגע נבואה וואס די כהנים זאגן, און עס ווערט איבערגעדרייט ווי 

א ברכה.
מיר וועלן ענדיגן מיט א וואונדערליכע ערציילונג אויפן 'חזון איש' זצוק"ל וואס ווייזט 
ווי שטארק ער האט אכטונג געגעבן צו הערן ברכת כהנים, אזוי ווי עס ווערט אראפ 

געברענגט אין ספר 'מעשה איש' (ח"ד עמ' קיז) פון די עדות פונעם בעל המעשה:
די  פון  אראפ  חזו"א  דער  איז  כיפור,  יום  אינמיטן  יארן,  לעצטע  זיינע  פון  איינע  "אין 
נוראים  ימים  די  אין  תפילות  די  אפגעראכטן  מען  האט  דארט   – הויז  זיין  פון  דאך 
זיין  פון  אפרוהען  זיך  שטוב  אין  זיך  צו  אריין  איז  ער  און  מוסף,  פון  'קדושה'  נאך   –
שוואכקייט. און ער האט מיר געזאגט אז בעפאר 'ברכת כהנים' פון מוסף זאל איך אים 
אויפוועקן! [ער האט נישט געבעטן מ'זאל אים אויפוועקן ווען מ'קומט אן צו די 'סדר 
העבודה'!]. אקורצע צייט פאר ווען דער ש"ץ איז אנגעקומען צו 'ברכת כהנים' בין איך 
אראפגעגאנגען אים אויפוועקן, אבער עס האט מיך אנגעכאפט א שרעק, און איך האב 
מורא געהאט אים אויפוועקן. איך האב זיך געדרייט אין צימער אהער און אהין, און איך 

האב נישט געוואוסט וואס צוטוהן, ביז פלוצלינג – איז דער חזון איש פון זיך אליין 
אראפ געשפרינגען פון די בעט און איז ארויף געגאנגען צו הערן די ברכת כהנים".

פרשת נשא

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

פעציע

פון ם
ווען די כהנים דוכנ'ען איז א עת רצון

ענטפערן אמן איז חשוב ווי קטורת
ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת (ז יד)

די ווערטער 'זהב מלאה' באטרעפן ניינציג – א 
אמן'ס  ניינציג  ענטפערן  צו  חוב  די  אויף  רמז 
וואס  דער  אז  צולייגן,  מ'קען  און  טאג.  יעדן 
געבט אכטונג אויף דעם אזוי ווי ס'איז די תקנה 
פון חז"ל, ווערט עס גערעכנט פאר השי"ת ווי 

ער וואלט מקטיר געווען פאר אים קטורת.
תולדות יצחק - אלף המגן עמ' נא

טייערער איד!
א  איז  נשא  פרשת  שבת  די 
צו  געלעגנהייט  וואונדערליכע 
כהנים,  ברכת  פון  טייטש  די  לערנען 
האבן  אינזין  צו  זיין  זוכה  אזוי  און 
ריכטיג ביים ענטפערן אמן נאך דעם. 

תחמיצנה! אל  לידך  הבאה  מצוה 

צו ווייסטו?
פוסקים  די  פון  אסאך 
וואס  'אמן'  די  אז  האלטן 
ברכת  די  נאך  מ'ענטפערט 
כהנים איז א חיוב מן התורה.
ראה: קרית ספר תפילה יד ; אהבת יונתן 
כי תשא; אגרות משה או"ח ב לב

ווען דו זאגסט  אמן, ביזסטו זוכה געווען צו ישועות!
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די געשיכטע וואס איז פאר אונז, איז די רעביצין קנייבעסקי ע"ה געווען געוואוינט עס צו 
דערציילן, וואס דורך דעם האט זי געוואלט ווייזן די טייערקייט פון יעדע מצוה ווען עס 

ווערט געטוהן מיט מסירות נפש.
א ערליכער איד פון ירושלים פון פאר הונדערט יאר, וואס אויסער זיין פארזיכטיקייט 
אין אלע ברכות און מצוות, איז איין ברכה געווען ביי אים זייער באליבט, דאס איז די 
ברכה 'שהחיינו' וואס ברענגט ארויס אונזער פרייד מיט די וואונדערליכע זאכן וואס דער 

באשעפער טוהט אונז שענקען, וואס ווערן באנייט פון צייט צו צייט.
און עס זאל נישט אויסקוקן אין ענקערע אויגן ווי א גרינגע זאך עס צו קענען אויספירן 
זיין אין ירושלים אין יענע צייטן, א שטאט פול מיט רוחניות'דיגע אוצרות, אבער זייער 
נייע  אויף  טראכטן  געקענט  נישט  אינגאנצן  מ'האט  אוצרות.  גשמיות'דיגע  פון  ארים 

קליידער, און א נייע פרוכט איז זייער ווייניג געווען צו טרעפן אין מארק.
נאך אסאך זוכן און פלאג האט דער יונגערמאן געהערט פון דעם געשעפט וואס האט 
געהערט צו א אלטער אראבער אין עק פון די 'בטראק' – די רוישיגע אראבישע מארק. 
דער אראבער האט געהאט פארצווייגטע פארבינדוגען שוין פון לאנגע יארן מיט די וואס 
האבן אנגעפירט דאס ברענגען סחורה קיין ירושלים, און אויסער וואס זיי פלעגן ברענגען 
ווערדפולע זאכן, האבן זיי אים אויף געברענגט פון מאל צו מאל אום געווענליכע פרוכט 

פון די מזרח לענדער.
אין זיין קליין געשעפטל פלעגן געקומען נאר רייכע מענטשן, טוריסטן וואס זענען דורך 
איינציגסטע  די  געווען  זענען  זיי  לענדער,  אנדערע  פון  דיפלאמאטן  אויך  און  געפארן, 
וואס האבן זיך געקענט ערלויבן זיך אינטערעסירן אין די פראדוקטן פון דעם אראבער 

און אויך באצאלן אויף דעם א פעטן פרייז.
און ווען אין א העלן טאג האט ערשיינט אין דעם געשעפט דער יונגערמאן אנגעטוהן 
פון  וואו  אויסגעזעהן  האט  וואס  הוט,  ברייטן  א  מיט  קאפטן  אפגעריבענעם  זיין  אין 
זיין  געווארן.  פארוואונדערט  שטארק  אראבער  אלטער  דער  איז  צוריק,  יארן  אסאך 
איבערראשונג האט זיך געשטארקט ווען ער האט געהערט זיין מאדנע געבעהט – ער 
זאל אוועק לייגן פאר אים איין פרוכט פון יעדע סארט וואס ער האט, און ער זאגט אים 

צו אז ער וועט אים באצאהלן וויפיל ער וועט בעהטן.
שטייט  וואס  דער  פון  אויסזעהן  דעם  אויף  געקוקט  נאכאמאל  האט  פארקויפער  דער 
א  פון  שליח  א  פון  נישט  זיך  האנדלט  עס  אז  אויפגעכאפט  באלד  האט  ער  אים,  פאר 
וויאזוי  זעהן  און  שווייגן  צו  באשלאסן  האט  ער  אבער  א.ד.ג.,  פרעזענליכקייט  חשובע 

עס וועט זיך אויסלאזן.
אן עס זאל האבן א קלארן ערקלערונג, האט די ביזנעס געארבעט זייער גוט. יעדע וואך 
פלעגט דער יונגערמאן אריבערגיין און אריינשטעקן זיין קאפ ביי די אריינגאנג פון דעם 
געשעפט, און ווען ער האט צוגעשאקלט מיטן קאפ, איז ער אריין פרייליכערהייט אין 
געשעפט וואו ער נעמט איבער פונעם אראבער די נייע פרוכט מיט התרגשות ווי עס 
א  טאש  זיין  פון  גענומען  ארויס  ער  האט  נאכדעם  בריליאנט.  טייערע  א  געווען  וואלט 
אלטע בעלעכענע פושקע פול מיט איינציגע גרייצער'ס וואס ער האט זיך אפגעשפארט 

מיט גרויס פלאג, און ציילט אפ די סומע וואס ער בעהט פון אים, און באצאהלט.
"איך קען דיך נישט פארשטיין" – האט זיך דער אראבער געוואנדן צו דעם יונגערמאן, 
נאך וואס ער האט שוין געהאט באקאנטשאפט מיט אים; "אזא ארימאן וואו דו ביזסט, 
קענסט זיך נישט צוריק האלטן פון דיינע תאוות?! דו קענסט דאך כאטטש צו ווארטן 

אביסל ביז ווען די פרייז וועט ביליגער ווערן, וואס איז די איילעניש?".
דעם  טראגט  ער  ווען  יונגערמאן,  דעם  פארגעהאלטן  ווייטער  ער  האט   – נאר"  "קוק 
יונגערמאן צו א באהאלטענע ווינקל אין עק פון געשעפט, "איך וועל דיר ווייזן וואו רייך 

איך בין, נאר כדי דו זאלסט זיך אפלערנען וויאזוי איך האלט מיך איין..."
אונטער  און  באלאטע'ס,  די  פון  איינ'ס  אויפגעהויבן  אראבער  דער  האט  רעדן  אינמיטן 
דעם האט זיך ארויסגעוויזן א בערגל פון בליטשקעדיגע מטבעות. "מיט די געלט וואס 
איך האב דא וואלט איך געקענט קויפן אלע פרוכט אויפן טייערן פרייז, אבער איך האלט 

מיך איין ביז ווען עס ווערט ביליגער!".
דער יונגערמאן האט געהערט און געשוויגן, ער האט גוט געוואוסט אז א קאפ פון א גוי 
וועט קיינמאל נישט קענען פארשטיין די באדייט פון א מצוה, עס האט נישט קיין פשט 

אים עס ערקלערן...
עטליכע חודשים נאכדעם, איז דער יונגערמאן וואס איז געקומען ווי זיין געוואוינהייט 
פארוואונדערט געווארן צו זעהן אז די געשעפט איז פארשפארט. א וואך נאכדעם האט 
ער  איז  נאכדעם  וואך  א  און  געווארן,  ענטוישט  איז  ער  אבער  פראבירט  נאכאמאל  ער 

איבערראשט געווארן צו זעהן אז אויפן טיר הענגט א גרויסע טאוול - 'צו פארקויפן'.
און  געלערנט  צו  געווען  אלטן  דעם  פון  קינדער  די  זענען  אויס  זיך  ווייזט  עס  ווי 
זיך  געוואלט  שנעל  זייער  האבן  זיי  און  געשעפט'ל,  אזא  אנפירן  צו  פון  פארגעשריטן 
וואס  אוצר  גרויסער  דעם  פון  נישט  אינגאנצן  ווייסן  זיי  ווען  געשעפט,  די  פון  פטר'ן 

באהאלט זיך אונזער די באלאטעס.
שטארק  געדארפט  זיך  האט  יונגערמאן  דער  אבער  ביליג,  זייער  געווען  איז  פרייז  די 
אנשטרענגען ביז עס איז אים געלונגען צו באקומען פון עטליכע מענטשן הלוואות צו 
קענען אראפלייגן די ערשטע איינגאבע, און אויך איבער צורעדן די פארקויפער'ס זאלן 

ווארטן ביז ענדע חודש ביז ווען זיי וועלן באקומען די גאנצע סומע.
צום  צוגעאיילט  באלד  זיך  האט  און  שליסלעך,  די  באקומען  האט  יונגערמאן  דער 
געשעפט. דארט, נאך וואס ער האט פארקלאפט אונטער זיך דעם שווערן טיר, איז ער 

צוגעגאנגען צו די ווינקל, און ער האט אויפגעהויבן די באקאנטע באלאטע.
די געלט האבן צו אים געלויכטן מיט דאס זעלבע איבערראשנדע גלאנץ, אזוי ווי פאר 
זיך  האט  ער  און  פארזיכטיג,  זייער  געלט  די  אפגעציילט  האט  ער  חודשים.  עטליכע 

דערזעהן ווי א גרויסער עושר.
און טאקע אזוי, נאך אסאך יארן וואס ער האט זיך אפגעשפארט פון זיין ארימען ברויט 
צו מכבד זיין די מצוה, האט ער באקומען זיין שכר כפל כפליים, אסאך מער פון וויפיל 
ער האט איינגעשטעקט אין דעם, אן עס זאל אים פארווייניגערט ווערן פון זיין חלק אין 

עולם הבא.
'להתעדן באהבתך' ח"ד עמ' תנב

וידוי וועגן אמן

ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחָּטאָתם ֲאֶׁשר ָעׂשּו (ה ז)

דער בעל 'חמדת ימים' (ח"ג פ"ג) האט מתקן געווען א ספעציעלע וידוי אויף ענטפערן אמן, וואס 
מ'זאל זאגן אין יום כיפור:

און  זינד,  די  אויף  צובראכן  אים  אין  זיין  גייסט  זיין  זאל  טאג,  הייליגן  דעם  אין  יעצט  "...און 
יעדע'ס מאל וואס ער איז זיך מתוודה זאל ער פארגיסן טרערן אויף די אמן'ס וואס ער האט 
נישט געענטפערט, און ער זאל זיך מתוודה זיין אויף דעם לויט די אותיות אל"ף און בי"ת, 
ביטלנו  וקטופה,  וחטופה  יתומה  אמן  אמרנו  הלב,  כוונת  בלא  אמן  אמרנו  נוסח:  דעם  מיט 

מלענות אמן בברכות וקדיש".

די אונטערשייד פון אונזער וידוי צו די וידוי פון דוד

זיך  האט  ער  וואס  נאך  באלד  אז  יג)  יב  ב'  (שמואל  נביא  אין  מיר  טרעפן  ע"ה  המלך  דוד  אויף 
מתוודה געווען און האט געזאגט: "חטאתי לה'", האט אים נתן הנביא געזאגט: "גם ה' העביר 
זיך  זענען  מיר  ווען  פארוואס  וואונדערן,  יעדער  זיך  וועט  לכאורה  תמות".  לא   - חטאתך 
מתוודה אזויפיל מאל אום יום כיפור אויף עטליכע וועגן, ווערן מיר נישט געענטפרט באלד 

אויף דעם?
אבער, מ'קען זאגן אז עס איז פארהאן א גרויסער אונטערשייד. ווען דוד האט זיך מתוודה 
'חטאתי', איז ער נישט געקומען מיט דעם זיך ריינוואשן, נאר ער  געווען און האט געזאגט 
האט מיט דעם מקבל געווען אויף זיך די דין שמים מיט ליבשאפט. אבער אונז בעו"ה מיינען 
מיר אז מיטן זאגן 'אשמנו' – האט שוין השי"ת זיכער פאר אונז מוחל געווען, און ווען מיר זאגן 
'בגדנו' דארפן מיר שוין באקומען אלעס גוט'ס... דאס איז נישט די ריכטיגע וועג פון תשובה.
'בית יעקב' להגאון ר"י יאנאווסקי אב"ד אלכסנדר, פר' פנחס

און דאס איז זייער פאסיג צו וואס דער חיד"א זאגט אין 'מדבר קדמות' (מערכה ו אות י) אז ביים 
זאגן 'על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה' זענען מיר זיך מתוודה אויף דעם וואס אונזער זאגן 
די וידוי איז געווען אינגאנצן נאר אויסערליך, און מיר האבן נישט ריכטיג זיך פארגענומען 
אזא  נאך  און  וועג,  אלטן  צום  צוריק  נאכדעם  זענען  מיר  פארקערט  נאר  טוהן,  צו  תשובה 

סארט וידוי איז זיכער אז דער מקטרג וועט נאך מער מקטרג זיין ה"י.

די יחוד פון שם הוי"ה און אדנ"י לטובה

ְוָאְמָרה ָהִאָּׁשה ָאֵמן ָאֵמן (ה כב)
ווי עס איז באקאנט 'אמן' באטרעפט אזוי ווי די צוויי שמות הקדושים - הוי"ה און אדנ"י - 
צוזאמען, וואס די פריערדיגע שרייבן שוין זייער גרויסע זאכן איבער וואס די יחוד טוהט אויף 

אין די עולמות העליונים.
אויך דא טרעפן מיר אז די פרוי זאגט צוויי מאל די יחוד, אז אין יעדנ'ס פאל זאל איר גוט זיין 
דורך דעם. סיי אויב זי איז ריין, וועט זי דורך דעם זוכה זיין צו די ברכה (שם כח) "ונקתה ונזרעה 

זרע", און סיי אויב חלילה זי איז נישט ריין, וועט זיך לכל הפחות זוכה זיין צו כפרת עוונות.
'שבטי י-ה' [לרמ"ד וואלי] 

'כ"ה' תברכו את בני ישראל

ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל (ו כג)
"רבי שבתי שעפטל הלוי, דער פאטער פונעם פאטער פון דעם 'של"ה' הקדוש, איז געווען א 
איידעם פונעם באקאנטן גאון מו"ה עקיבא הכהן דער נשיא פון קהילת אובין, וואס זיין יחוס 
בריוו האט זיך געצויגן ביז עזרא הסופר וואס איז געווען א כהן ...און עס ווערט דערציילט 
אז ער האט געהאט צוועלעף זון און דרייצן טעכטער, און צוועלעף טעכטער האבן חתונה 
געהאט מיט כהנים, און איינע איז געווען די פרוי פון דעם אויבנדערמאנטן ר' שעפטל הלוי. 
און ער האט זוכה געווען צו דוכנ'ען מיט זיינע צוועלעף זון און צוועלעף איידימער – צוזאמען 
זענען זיי אלע געווען פינעף און צוואנציג כהנים, און ער האט זיך גרויס געהאלטן אז ער האט 

מקיים געווען די מצוה "כ"ה (25) תברכו את בני ישראל...".
'דעת לנבונים' עמ' 22

מיט וואס האט זיך רבי אלעזר שטאלצירט

ּכֹה ְתָבֲרכּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם (שם)

אין מסכת סוטה (לט א) ווערט אראפ געברענגט די פראגע וואס די תלמידים פון רבי אלעזר בן 
שמוע האבן געפרעגט פון זייער רבי: "אין וועלעכן זכות האט ער מאריך ימים געווען"? האט 

ער זיי געענטפערט: "אין אלע מיינע יארן האב איך נישט גע'דוכנ'ט אן קיין ברכה".

פרעגט דער 'קרן אורה' (שם): פון די ענטפערט פון רבי אלעזר זעהט אויס אז דוכנ'ען מיט א 
ברכה איז נאר א מנהג חסידות, און לכאורה דארף מען פארשטיין, וואס איז אנדערשט די 
מצוה פון דוכנ'ען פון די אנדערע מצות וואס מ'דארף זאגן אויף זיי א ברכה, און פארוואס 

האט זיך רבי אלעזר פונקט מיט דעם שטאלצירט.
ערקלערט ער אזוי: אז די מצוה איז אנדערשט פון אנדערע מצוות, ווייל אין אמת'ן וואלט 
מען געקענט זאגן אז אויף די מצוה פון ברכת כהנים דארף מען נישט זאגן א ברכה ווייל די 
מצוה אליינ'ס איז א ברכה, אזוי ווי אונז טרעפן ביי אנדערע מצוות וואס זענען ברכות און 
מ'זאגט נישט פריער אויף דעם א ברכה (צ.ב.ש. ברכת המזון און קידוש), וועגן דעם האט זיך רבי 
פארן  ברכה  א  זאגן  צו  געגעבן  אכטונג  האט  ער  וואס  דעם  מיט  דוקא  שטאלצירט  אלעזר 

דוכנ'ען.

צום קול וממון

זֹאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹום ִהָּמַׁשח אֹתֹו (ו פד)
ביי די הארציגע דרשה וואס דער ראש ישיבה דער גאון רבי אלחנן וואסערמאן זצ"ל האט 
געזאגט ווען מ'האט געפייערט דעם חנוכת הבית פון די ישיבה אין בראנאוויטש, האט ער זיך 

געשטעלט איבער א וואונדערליכן רמז אין דעם פסוק:
'ממון'  'קול' [ד.מ. תפילה] און  'צום'  'זאת' באטרעפט 408, וויפיל עס באטרעפט  די ווארט 
[ד.מ. צדקה], אז אין די צייט וואס מ'באנייט א נייע פלאץ צו עבודת ה', אויסער די גרויסע 

'אור אלחנן' ח"א עמ' קלדשמחה דארף מען אויך דאווענען און תשובה טוהן.

פערל ווערטער איבער אמן 
און תפילה אין די פרשה פון די וואך

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

פירותיהם בעולם הזה
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