
אין לויף פון דרייסיג טעג האט מען זיך געגרייט צו אים, אונז האבן פראבירט תשובה טוהן 
שטיין  זאלן  וואס  טובים  מעשים  און  מצוות  נאך  און  נאך  זאמלען  מעשים,  אונזערע  אויף 
טאג  דעם  אין  הדין.  יום  די   – טאג  גרויסער  דער  אנגעקומען  איז  אט  און  זכות,  אונזער  צו 
גייען פארן אויבערשטן אריבער אלע באשעפענישן כבני מרון, און אין דעם טאג וועט דער 
אויבישטער באשטימען פאר יעדן איינעם צו לעבן, לויט וואס ער האט אויפגעטוהן  אין די 

יאר וואס איז פארביי.
אויך אין דעם טאג אליינ'ס פון ראש השנה, אין די צייט וואס יעדער פון אונז וויל צולייגן נאך 
עפעס זכותים וואס זאל אראפ וועגן דעם וואגשאל לטובה, איז פאר אונז געגעבן געווארן 
ווי  געגלעגנהייט  די  אויסנוצן  שכל  האבן  נאר  וועלן  מיר  אויב  טוהן.  צו  עס  מעגליכקייט  די 
עס דארף צו זיין, איז אויסער די זכותים וואס וועלן זיך פארמערן פאר אונז, וועלן מיר נאך 
קענען ארויס נעמען פון דעם א גרויסע נוצן אויף די עבודה פון דעם גרויסן טאג וואס ליגט 

אויף אונז.
דאס איז די מצוה פון ענטפערן אמן, וואס שטייט פאר אונז אין יעדן צייט, ראש השנה פונקט 
ווי א גאנצן יאר. די גרינגע מצוה וואס האט אין זיך אזויפיל זכותים, אויסער איר אייגענע 
מעלה, איז עס פאר אונז אויך א געלעגנהייט צו שטארקן די הויפט פון די עבודה וואס מיר 
פארלייגן זיך אין ראש השנה – דאס איז קעניגן דעם אויבערשטן אויף די גאנצע וועלט, ווייל 
קעניגרייך,  השי"ת'ס  אין  איינדערקענען  אויפן  דעקלאראציע  א  דאך  איז  וועזן  גאנצע  איר 
אזוי ווי חז"ל זאגן אין די גמרא (שבת קיט ב): "וואס איז אמן? ...א-ל מלך נאמן". און רש"י 

ערקלערט: ער זאגט עדות אויף זיין באשעפער אז ער איז 'א-ל מלך נאמן'.
לאמיר פראבירן צוזאמנעמען אביסל טייערע ווערטער פון אונזערע רבי'ס, וואס לויט דעם 

פון  פארבינדונג  ספעציעלן  דעם  פארשטיין  קענען  מיר  וועלן 
צווישן די מצוה פון ענטפערן אמן און איר כוונה, צו די ענין פון 

דעם יום הדין הבא עלינו לטובה.

א-ל מלך נאמן
מיר וועלן אנהויבן מיט די ערקלערונג פונעם מהרש"א (ח"א 
שבת שם) אויף די ווערטער פון די חז"ל וואס מיר האבן אויבן 
יאר –  גאנצע  א  נאמן":  מלך  א-ל  אמן,  איז  געברענגט: "וואס 
ביים  באשעפער  דעם  מיר  רופן   – מהרש"א  דער  ערקלערט 
דאווענען 'הא-ל הקדוש' וכו', און אונזער כוונה ביי דעם איז צו 
זאגן אז נאר ער קען אלעס טוהן, און ער געבט די מעגליכקייט 
יום  און  השנה  ראש  דעם,  אקעגן  הערשן.  צו  אלעמען  פאר 
המשפט',  'המלך  און  הקדוש'  'המלך  אן  אים  מיר  רופן  כיפור 
זיין  מיט  אנטפלעקט  באשעפער  דער  ווערט  דעמאלטס  ווייל 
יעדן  משפט'ן  טוהט  און  וועלט  גאנצן  דעם  אויף  קעניגרייך 

איינעם.
לויט דעם פארשטייט מען די ווערטער פון די גמרא, ווייל מיטן 
ענטפערן אמן טוהן מיר אויסרופן אז נאר דער באשעפער וואס 
נוראים  ימים  די  אין  און  'א-ל'  יאר  גאנץ  א  אנגערופן  ווערט 
'מלך' ער איז דער באגלייבטער און דער אמת'דיגער. להבדיל 
אנגערופן  ווערט  וואס  זרה  עבודה  די  פון  הבדלות  אלפי  אלף 
נאר 'אל' [אין די פסוק 'לא תשתחוה לאל אחר'], און אויך פון 
א מלך בשר ודם וואס ווערט אנגערופן נאר 'מלך', אז זיי ביידע 

זענען ביי אונז אינגאנצן נישט באגלייבט.
אין די טיפקייט פון די ווערטער פון דער מהרש"א, לייגט צו דער משגיח רבי שלמה וואלבא 
זצ"ל ('אבני שלמה' ח"ב עמ' כ) און ערקלערט אז סיי די הנהגה פון ראש השנה וואס אין דעם 
טאג קעניג'ט דער אויבישטער אויף די גאנצע וועלט, און סיי די הנהגה פון יום כיפור וואס 
אין די טאג קען דער שטן נישט געוועלטיגן, נאר השי"ת אליינ'ס, זיי ביידע האבן אין זיך א 
באגריף פון די הנהגה וואס וועט זיין לעתיד לבוא, דעמאלטס וועט השי"ת אנטפלעקט ווערן 

צו אלעמען ווי ער איז דער 'מלך על כל הארץ'.
קליינע  די  אין  איינגעוויקלט  ליגט  שטארקייט  וויפיל  וואלבא,  הרב  אויס  פירט  אזוי,  אויב 
ווארט - אמן, וואס נעמט אריין אין זיך די הנהגה פון די יעצטיגע וועלט און אויך די הנהגה 
אויף  געבויעט  איז  ישראל  כלל  פון  שורש  די  וויבאלד  און  אויפאיינמאל.  לבוא  לעתיד  פון 
לעתיד לבוא וואס דעמאלטס וועט דער אויבישטער קעניג'ן אויף די גאנצע וועלט, קענען 
מיר פארשטיין פארוואס האבן חז"ל מחשיב געווען דאס גרויסקייט פון ענטפערן אמן, און 

האבן זייער מחמיר געווען אינעם ענטפערן אז עס זאל זיין אויסגעהאלטן און ווי די הלכה.
אין איינע פון די צוזאמענקומען פון 'בני אמונים' האט געזאגט דער ראש ישיבה פון 'חזון 
נחום' הגאון רבי צבי כץ שליט"א: אויב מיר וועלן אריינטראכטן אין די ווערטער פון חז"ל 
וועלן מיר זעהן אז דאס שאץ פון די מצוה פון ענטפערן אמן איז געווען זייער גרויס 
געווען אין זייערע אויגן, אז זיי האבן געזאגט גאר גרויסע זאכן פאר די וואס געבן 
אכטונג אויף דעם. און די ערקלערונג פון דעם זעהט אויס, אז ווען איינער זאגט 
א ברכה אנטקעגן עטליכע פריינד וואס הערן צו, איז ער אזוי ווי ער רופט 
אויס אויף דעם אויבערשטן אז ער איז דער קעניג פון די וועלט [אזוי ווי 

די גמרא זאגט אין ברכות (מ ב): "כל ברכה שאין עמה מלכות אינה ברכה"] און זיין ציל איז 
זיי צו ערוועקן זיי זאלן צושטימען מיט אים און אננעמען אויף זיך זיין קעניגרייך.

אויב אזוי, אויב די צוהערער'ס שטימען צו און זיי ענטפערן אמן - 'א-ל מלך נאמן' – נאך 
די ברכה, איז די אויסרוף פון דער וואס זאגט די ברכה אנגעקומען צו איר ציל ווי א 'ברכה 
שיש בה מלכות', אבער אויב זיי ענטפערן נישט קיין אמן, קומט אויס אז די ברכה איז נישט 
אנגעקומען צו איר ציל, ווייל 'אין מלך בלא עם', און ער איז אזוי ווי איינער וואס רופט אויס 

אנטקעגן א גרויסן עולם "דער קעניג זאל לעבן!", און זיי ענטפערן נישט נאך אים.
וועגן דעם האבן די חכמים אזוי מחשיב געווען די מצוה פון ענטפערן אמן, אז זיי האבן אויך 
געזאגט (ברכות נג ב) 'עס איז גערעסער דער וואס ענטפערט פון דער וואס זאגט די ברכה', 
און זיי האבן אויך געזאגט (דברים רבה ז א) 'עס איז נישטא גרעסער פאר השי"ת ווי די אמן 
וואס די אידן ענטפערן', און פון די אנדערע זייט האבן זיי מחמיר געווען אין די שטראף פון 

דער וואס געבט נישט אכטונג צו ענטפערן ווי עס דארף צו זיין.

כלה כל צר ומשטין מעלינו
נאך א זאך וואס אין דעם דערקענט זיך די מעלה פון ענטפערן אמן אין דעם יום הדין, איז 
לויט וואס עס ווערט ערקלערט אין די ספרים הקדושים, אז דאס ענטפערן אמן האט אין זיך 
א ספעציעלע סגולה צו פארמאכן די מיילער פון די מקטריגים וואס זוכן שטענדיג שלעכט'ס 

טוהן פאר די אידן, און איבערהויפט אין דעם טאג.
אידן  ווען  טו):  פרק  שערים  פתחו  (מאמר  אמונים'  'שומר  ספר  הייליגע  די  אין  שטייט  אזוי 
ענטפערן צוזאמען אמן, מיט איין קול און איין הארץ, ווערט אויסגעצויגן די הייליגע שטריק 
וואס איז מרומז אין די פסוק (דברים יט ב) "יעקב חבל נחלתו", 
און דורך דעם ווערט מקויים ביי די אידן די פסוק (תהילים קמט 
פארשלאסן  ווערט  עס  אז  ד.מ.  בזיקים",  מלכיהם  "לאסור  ח) 
די מיילער פון די מקטריגים וואס ווילן רעדן שלעכט'ס אויף 

די אידן.
דעם  אפרייסן  ווילן  מקטריגים  די  אז  זיכער  איז  עס  אבער 
אידן,  די  אויף  שלעכט'ס  רעדן  און  קומען  צוריק  און  שטריק 
אויף דעם זאגן זיי "ננתקה את מוסרותימו" [- וואס איז ר"ת 
ענטפערן  צו  פון  שטערן  זיי  וועלן  מיר  וואס  דעם  דורך  אמן] 
זיין  מיט  שטארקן  זיך  וועט  איינער  יעדער  אויב  אבער  אמן. 
גאנצן כח און אכטונג געבן נישט צו פארפעלן אפילו איין אמן 
פסוק  די  אונז  ביי  ווערן  מקויים  דעמאלטס  וועט  נישט,  אויך 
(תהילים ב ב) "יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו, אז ידבר אלימו 
א  און  ציטער  א  ווארפן  וועט  ער  אז  יבהלמו",  ובחרונו  באפו 
זיי  אז  אונז,  אויף  אויפשטעלן  זיך  ווילן  וואס  די  אויף  פארכט 

זאלן נישט קענען מקטרג זיין אויף אונז. 

ענטפערן אמן אויף זיין לויב
א וואונדערליכע באמערקונג, וואס איז נוגע ספעציעל אין די 
ימים'  'חמדת  ספר  פריערדיגן  דעם  אין  שטייט  נוראים,  ימים 
וואס  מענטשן  די  זענען  נאריש  ווי  עה):  אות  פ"ג  יוה"כ,   - (ח"ג 
געבן אכטונג צו ענטפערן אמן אין ראש השנה און יום כיפור 
נאך 'היום תאמצנו' און אנדערע ענליכע בקשות וואס דער חזן 
זאגט, און זיי דערמאנען זייערע קינדער קליינע מיט די גרויסע 
זאלן ענטפערן מיט זיי, אבער ווען זיי הערן די ברכות און די קדישים האלטן זיי זיך אפ פון צו 
ענטפערן אמן. אויף די מענטשן ליין איך די פסוק 'בנים לא אמּון בם' - לא ָאֵמן בהם, אז עס 
איז נישטא אין זיי קיין 'אמן', ווייל זיי מאכן דעם טפל פאר א עיקר, און די עיקר פאר א טפל. 

און ער פירט אויס: דער אויבישטער זאל זיי מוחל זיין.
און דער 'חמדת ימים' גלייכט עס צו: א קעניג איז ארויס מיט זיינע הארן אויף א שפאציר 
צווישן די שטעט פון זיין קעניגרייך. אין איינע פון די שטעט זענען ארויס געגאנגען אנטקעגן 
דעם קעניג א גרויסער פארזאמלונג פון די שטאט איינוואוינער, און זיי האבן אים אנגעהויבן 
צו וואונטשן אזוי ווי ס'איז איינגעפירט, ווען די אנדערע פארזאמלטע ענטפערן נאך זיי הויעך 

'אמן!'.
אים  נעבן  שטייט  וואס  קנעכט  זיינע  פון  איינער  אז  באמערקט  קעניג  דער  האט  אינמיטן 
האט  ער  אבער  פארזאמלטע,  אלע  מיט  צוזאמען  אמן  נישט  ענטפערט  ער  און  שווייגט, 
צום  אנגעקומען  איז  עס  ווען  צייט,  שטיקל  א  נאך  נאר  דעם.  אויף  פארקוקן  צו  באשלאסן 

קעניג א דעלעגאציע פון יענע שטאט און זיי האבן געוואלט צורעדן דעם קעניג מיט זיינע 
ראטגעבער וועגן א געוויסע בקשה וואס זיי האבן זיך זייער גענויטיגט אין דעם, האט 

זיך דער קנעכט ווי אויפגעכאפט און האט אנגעהויבן נאכצוזאגן נאך זיי אמן הויעך 
און מיט א ברען, ווייל ער האט אויך געוואלט געניסן פון די טובה.

איז דען דא א גרעסער פארשעמער ווי דער קנעכט?! – האט זיך געוואונדערט 
דער 'חמדת ימים', ער האט דאך אויפגעוויזן, אז צו ענטפערן אמן נאך די 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

ממתיק זיין די דינים 
די  זאגן  צו  זיך  מיר  פירן  שופר  תקיעת  פאר 
קורח  לבני  "למנצח  נא)  (תהלים  קאפיטל 
פסוק:  די  מיט  זיך  ענדיגט  וואס  מזמור...", 
ארץ  מגיני  לאלוקים  ...כי  נאספו  עמים  "נדיבי 

מאד נעלה".

איז  נעלה"  מאוד  "ארץ  פון  תיבות  ראשי  די 
'כי  תיבות  ראשי  די  זעלבע  דאס  און  'אמן', 
די  צוזאמען  באטרעפט  ארץ'  מגיני  לאלוקים 
צדיקים  די  אז  דעם  צו  רמז  א  'אמן'.  פון  צאל 
טוהען  זיי  ארץ'  'מגיני  אנגערופן  ווערן  וואס 
מתקן זיין די מדת הדין וואס איז מרומז אין די 
שם 'אלוקים' און זיי דרייען עס איבער לטובה, 

דורך ענטפערן אמן מיט כוונה. 

(שערי תשובה [פון הר"י אבוחצירא] אופן כב, און זעה 
אין ביאור ספר תהילים לרמ"ד וואלי תהילים מז א)

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

די שטימע וואס האט אראפ געוואויגן דעם וואגשאל 

לויב פונעם קעניג – אז ביליג און פארשעמט אין זיינע אויגן, נאר וואס 
עס בארירט אים ענטפערט ער אמן. וועגן דעם איז נישט קיין וואונדער 
אז אנשטאט דער קעניג זאל איבערגענומען ווערן צו  זייער בקשה, ער זאל 
פון דעם האבן א טובה, האט ער זיך געוואונדן צו אים און געזאגט: זאלסט נישט 
קומען נאכאמאל צו מיר, ווייל אויב דו וועסט נאך קומען צו מיר, וועסטו באקומען 

א טויט שטראף!

זוכה צו זיין צו א גוטע יאר
אין די טעג פון ראש השנה האלטן מיר אין איין בעטן פונעם אויבערשטן אויף אלעם וואס 
גייט קומען אויף אונז אין דעם קומענדיגן יאר. מיר אלע ווילן זוכה זיין צו מחילת עוונות, 
און  קינדער  אונזערע  פון  נחת  מיט  לעבן,  גליק'לעכן  א  און  גוטע  א  מיט  געבענטשט  ווערן 

מיט אלע גוטע ברכות.

צוזאג  א  חז"ל  פון  אונז  האבן  אמן,  ענטפערן  אויפן  געבן  אכטונג  שטארק  וועלן  מיר  אויב 
מיט אחריות אויף די ברכות וואס זענען באשטימט פאר די וואס ענטפערן אמן ווי עס דארף 
וואס  "יעדער  חז"ל:  זאגן  דארט  וואס  א)  (מז  ברכות  אין  גמרא  די  צ.ב.ש.  ווי,  אזוי  זיין.  צו 
ירושלמי  אין  און  יארן",  זיינע  אים  מען  פארלענגערט  אמן,  ענטפערן  מיטן  פארלענגערט 
(שם ח ח) איז צו געלייגט: "בטובה - מיט גוט'ס". און אין זוהר הק' (תיקוני זוהר מ א) שטייט: 
"ווער עס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח, צורייסט מען פון אים די שלעכטע גזר דין פון 
וילך)  זוהר (פר'  אין  געשריבן  שטייט  נאך  און  לעבן]".  גאנצע  זיין  מיינט  יאר [דאס  זיבעציג 
אז ווען איינער ענטפערט אמן, עפענען זיך פאר אים די טויערן פון הימל און זיינע תפילות 

ווערן אנגענומען לרצון.

דער 'דברי ישראל' פון מאדזשיץ האט געזאגט: ביים בענטשן בעטן מיר: "כן יברך אותנו 
כולנו יחד בברכה שלימה ונאמר אמן". לכאורה דארף מען פארשטיין, פארוואס פונקט דא 
האבן מיר אויסגעוועלט צו ענדיגן מיט די ווערטער "ונאמר אמן"? נאר לויט די באקאנטע 
ווערטער פון חז"ל אין עטליכע פלעצער, וואס אין זיי האבן זיי אויסגעמאלן די גרויסע שפע 

עס  ווי  אמן  ענטפערן  צו  אכטונג  געבן  וואס  די  פאר  אראפ  קומט  וואס 
אותנו  יברך  "כן  דא:  מיר  בעטן  דאס  אז  פארשטיין  מיר  קענען  זיך,  פאסט 

אכטונג  געבן  מיר  וואס  זכות  אין   – אמן"  "ונאמר  שלימה",  בברכה  יחד  כולנו 
צו ענטפערן אמן. 

אויך דער באקאנטער משפיע הגה"ח רבי אלי' ראטה זצ"ל האט ארויס געגעבן זיינע 
וויסן,  זאלן  "ענק  שטייגער:  זיין  אויף  שמועסן  זיינע  פון  צוהערהער  די  פאר  געדאנקען 

אז דורך ענטפערן אמן ווי עס דארף צו זיין, זענען מיר משפיע אויף אונז השפעות טובות 
זיך  דארף  יעדער  שטוב.  פון  קראנקייטן  די  פארטרייבן  מיר  און  ברוחניות  און  בגשמיות 
בארעכענען, וואס איז ביי אים מער טייער, צי גיין צו דאקטוירים אדער ענטפערן אמן אויפן 
קול, וואס איז א וואונדערליכע סגולה צו ווערן געראטעוועט פון די אלע זאכן און ברענגען 
פאר זיך א ישועה און א הצלחה אין אלע ענינים ('איש חסיד היה' [די תולדות פון רבי אליהו 

ראטה] עמ' רלא).

מיר וועלן ענדיגן מיט די וואונטש פון הגאון רבי יחזקאל קאצענעלנבויגן זצ"ל אב"ד אה"ו 
און בעל 'מראה יחזקאל', וואס האט געשריבן פאר זיינע קינדער אין זיין צוואה, נאך וואס ער 
האט זיי שטארק מעורר געווען איבער די מצוה פון ענטפערן אמן: "ובזכות אמן יהיו בתיכם 
מלאים כרימון, ותעלו כטוב שמן, והקמים עליכם יהיו כדומן, ויצילכם ה' משעיר ומתימן..." 

(הגהות צדיקים ח"ז עמוד תרנ).

ממתיק זיין די דינים 
פאר תקיעת שופר פירן מיר זיך צו זאגן די קאפיטל (תהלים נא) "למנצח לבני קורח מזמור...", 

וואס ענדיגט זיך מיט די פסוק: "נדיבי עמים נאספו ...כי לאלוקים מגיני ארץ מאד נעלה".
'כי  תיבות  ראשי  די  זעלבע  דאס  און  'אמן',  איז  נעלה"  מאוד  "ארץ  פון  תיבות  ראשי  די 
'אמן'. א רמז צו דעם אז די צדיקים  לאלוקים מגיני ארץ' באטרעפט צוזאמען די צאל פון 
וואס ווערן אנגערופן 'מגיני ארץ' זיי טוהען מתקן זיין די מדת הדין וואס איז מרומז אין די 
שם 'אלוקים' און זיי דרייען עס איבער לטובה, דורך ענטפערן אמן מיט כוונה. (שערי תשובה 

[פון הר"י אבוחצירא] אופן כב, און זעה אין ביאור ספר תהילים לרמ"ד וואלי תהילים מז א)
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אין א פארשטיפטן דערפ'ל איז דרום זייט פון א באקאנטע לאנד, 
וועלן  סוויטע  זיין  מיט  קעניג  דער  מעלדונג:  די  אנגעקומען  איז 
האבן  דארף  פונעם  פארשטייער  די  חודש!  א  נאך  אנקומען  דא 
זענען  וועגן  די  צוגרייטונגען:  פיבער-האפטיגע  מיט  אנגעהויבן 
איבערגעבויעט געווארן, די גאסן האט מען גערייניגט פון יעדע 
שמוץ, בלומען זענען איינגעפלאנצט געווארן אין די זייטן פון די 
גאסן, און די גאנצע דארף אין געווען איינגעהילט אין א יו"ט'דיגע 
שטימונג. א וואך פאר דעם באשטימטן צייט זענען אויפגעהאנגען 
געווארן ריזיגע שילדן און טאוולען וואס באגריסן דעם אנקומען 
פונעם קעניג, און זיי ברענגען ארויס זיין לויב, די קאפעליע פון 
די קינדער וואס איז צוזאמען געשטעלט געווארן פון א טייערע 
לעצטע  די  געענדיגט  שוין  האבן  קינדער  ספעציעלע  און  מוזיק 
געקענט  נישט  האבן  איינוואוינער  מרוגש'דיגע  די  איבונגען. 
געווענליכע  א  דען  איז  עס  בענקעניש.  גרויס  פון  רוהיג  שלאפן 
זאך?! דאס איז דאך דאס ערשטע מאל אין די לעצטע הונדערט 
איינפאכן  און  קליינעם  דעם  צו  זיי,  צו  קומט  קעניג  א  וואס  יאר 

דארף. 

דעם  אנגעקומען  איז  עס  און  געלאפן,  דורך  איז  צייט  די 
געוואונטשענעם טאג. עס איז באשלאסן געווארן אז די יונגוואר 
הויפט  די  פון  זייטן  צוויי  די  אין  אפווארטן  וועלן  דארף  פונעם 
אריינגאנג ווען זיי האלטן פענער אין זייערע הענט, און זיי וועלן 
באגריסן דעם קעניג, און נאר נאכדעם וועט ער זיך באגעגענען 
מיט די ערוואקסענע און די מכובד'יגע וואס וועלן אים אפווארטן 
געווען  אלע  זענען  שעה'ן  מארגן  פריה  די  פון  שוין  אינעווייניג. 
עס  ווען  שעה'ן  נאכמיטאג  די  אין  און  געשעעניש,  די  צו  גרייט 
זענען געהערט געווארן די קלינגען פונעם קעניגליכן וואגן, איז 
די  שטאפל.  העכסטן  איר  צו  אנגעצויגנקייט  דאס  אנגעקומען 
קליינע קינדער האבן אויסגעבראכן מיט געשרייען: "דער קעניג 
שטימע  זיסע  זייער  און  לעבן!"  זאל  קעניג  "דער  לעבן!"  זאל 
האט זיך אויסגעמישט מיט די שעפשען פון די פויגלען. ווי נאר 
זיך  האבן  דערנענטערט,  מער  זיך  האט  סוויטע  מכובד'יגע  די 
געשטארק זייערע געפיהל'ישע געשרייען, נאר דעמאלטס, פונקט 
האט  טויער,  הויפט  דעם  אדורך  איז  קעניג  פונעם  וואגן  די  ווען 
אריינגערעכנט  געווען  נישט  אינגאנצן  איז  וואס  אזאך  פאסירט 
געווארפן  האט  קינדער  די  פון  איינער  פלאן:  אנגעגרייטן  אינען 
א שטיין אויף די וואגן, און צו די שלעכטע מזל איז עס געלונגען 

אריינצוגיין דורן פענסטער און דערגרייכן דעם קעניג!

אפשטעלן  מ'זאל  באפוילן  האט  קעניג  אויפגערעגטער  דער 
פארזאמלט  האט  ער  גאלאפירט,  אריין  האבן  וואס  פערד  די 
באקומען  האט  און  דורכשמועס,  וויכטיגע  א  אויף  נאנטע  זיינע 
דער  דארף,  פונעם  הויפט  דעם  איינשפארן  מ'זאל  באשלוס  א 
אויפזעהער פון די שולע פונעם געגנט, און אויך די עלטערן פון 
דעם קינד און זיי באשולדיגן מיטן זינד פון גרינשעצן אין די כבוד 
איז  ער  ריין,  ארויס  נישט  איז  קינד  דער  אויך  קעניגרייך.  די  פון 
אריינגעשליידערט געווארן אין א פארשפארטן פלאץ, און עס 
איז באשלאסן געווארן אים צו שטעלן צום געריכט אויפן 

ווידערשפעניגן אין די מלכות. 

האט  איינוואוינער  די  פון  גייסט  דערהויבענע  די 
זיך מיטאמאל געטוישט צו א אראפגעקלאפן 
צו  אנגעהויבן  האבן  זיי  און  גייסט, 

באשלודיגן איינעם דעם צווייטן, ווען זיי רעגן זיך און ציטערן פון 
דאס קומענדיגע. ביז, דער הויפט פונעם דארף וואס איז געווען 
פון  אראפקומען  זאל  ער  קעניג  פונעם  געבעטן  האט  קלוגער  א 
איז  וואס  שטול  קעניגליכן  אויפן  זעצן  ארויף  זיך  און  וואגן  זיין 
אנגעגרייט געווארן פאר אים אינעם צענעטער פונעם דארף, ווייל 
חוצפה'דיגע  די  איבער  מאכן  קלאר  און  ערקלערן  אים  וויל  ער 
ראט- זיינע  מיט  באראטן  זיך  האט  קעניג  דער  אויפפירוהונג. 

געבער און האט באשלאסן אראפ צוגיין. ווען ער איז שוין געזיצן 
אויף דעם קעניגליכן שטול און קוקט זיך אום צו די פראכט וואס 
די  געהערט  קעניג  דער  האט  אים,  פאר  געווארן  אנגערייט  איז 

ערקלערונג פונעם הויפט פונעם דארף: 

אריין  ביזסט  דו  "ווען  אנגעהויבן,  ער  האט  המלך!"  "אדוני 
זיכער  איז  דארף  אין  געקומען 
אויערן  דיינע  אין  געווארן  געהערט 
שטימע'ס  הויכע  און  באליבטע  די 
וואס  דארף  פונעם  קינדער  די  פון 
זייער  מיט  דיר  צו  געשריגן  האבן 
נישט  זיך  מ'האט  כח.  גאנצע 
שעצונג  די  פון  פארהוילן  געקענט 
באגייסטערונג  גרויסע  די  און 
קעניגרייך  דיין  פון  און  דיר  פון 
פון  געווארן  געהערט  איז  וואס 
ער  האט  יעצט  שטימע".  זייער 
ווערטער,  זיינע  אפגעשטעלט 
פינגער  זיין  מיט  געוויזן  האט  און 
וואס  קינד  פונעם  ריכטונג  די  צו 
די  פארגעקומען  איז  אים  וועגן 
געווען  איז  קינד  "דער  טומל, 
זינגער'ס  גרויסע  גאר  די  צווישן 
צווישן  געווען  איז  שטימע  זיין  און 
מיר  קענען  דעם  פון  העכסטע,  די 
פארשטיין אז דאס ווארפן די שטיין 
אומגליקליכע  א  געווען  נאר  איז 
דורכפאל און א ווילדע קינדערישע 
שפיל - וואס ווייזט אינגאנצן נישט 
טשעפען  אדער  גרינגשעצן  אויפן 
קען  וויאזוי   - ווייל  כבוד.  דיין  אין 
אויפנעמען  און  פרייען  זיך  מען 
הארץ,  גאנצן  מיטן  קעניג  דעם 
וועלן  אים  צייט  זעלבע  די  אין  און 
פראגע  שטארקע  די  טשעפען?!" 
די  אין  הענגען  געבליבן  איז 
זענען  באשולדיגטע  די  און  לופט, 
באפרייט געווארן, דאס געשעעניש 
איז ווייטער אפגעראכטן געוארן ווי 

מ'האט פון פריער געפלאנט. 

די נמשל איז: ווען א מענטש שטייט 
אין שוהל און שרייט פון טיפן הארץ 
מיט  "אמן",  כוונה:  גאנצע  זיין  מיט 
גלייבט  ער  אז  אויס  ער  רופט  דעם 

כאפט  עס  און  פאסירט  עס  קעניגרייך.  אויבערשטן'ס  דעם  אין 
זינדיגט  דעם  וועגן  וואס  געדאנק  נארישע  א  מענטש  דעם  אן 
זיך  נעמען  זיי  און  רחמים  מלאכי  די  אן  דעמאלטס  קומען  ער, 
די  נאר  "געדענק  אויבערשטן:  פארן  אזוי  זאגן  און  אים,  פאר  אן 
ביים  דיר  פאר  שטייט  ער  ווען  מענטש,  דעם  פון  ווערטער  לויב 
דאווענען און רופט אויס: "אמן", עס דערקענט זיך אז אין טיפן 
ווילדע  א  נאר  און  קנעכט,  באגלייבטער  דיין  זיין  ער  וויל  הארץ 
נארישקייט און א איינרעדעניש פונעם יצר הרע וואס האבן אים 
צוגעברענגט ער זאל זינדיגן. ביטע זיי אים מוחל". און די טענה 

האט זייער גוט גענוצט.

 ('נוטרי אמן' עמ' כז-כח)


