
ואמר כל העם אמן

פערצן מאל ווערט דערמאנט אין די תורה די ווארט 'אמן', צוועלעף פון זיי אין אונזער פרשה – ביי די 
געשעעניש פון די ברכה און די קללה וואס ווערט ערקלערט אין קאפיטל כ"ז. איז נישט וואונדערליך, 
אויב אזוי, אז אויך עטליכע פון די ווערטער פון חז"ל וואס איז באקאנט איבער די ענין פון ענטפערן 
אמן, איז געזאגט געווארן אין מדרש אין אונזער פרשה (דברים רבה כי תבוא ז) דארט זאגן חז"ל: 
"עס איז נישטא גרעסער פארן אויבערשטן מער פון די 'אמן' וואס די אידן ענטפערן!", און נאך האבן 

זיי געזאגט: "יעדער וואס ענטפערט אמן אויף די וועלט, איז זוכה צו ענטפערן אמן לעתיד לבוא".

דעם  אין  באהאלטן  ליגט  עס  וואס  פון  עפעס  פארשטיין  צו  פראבירן  מיר  וועלן  ארטיקל  דעם  אין 
כח פון ענטפערן אמן, און פארוואס האבן די חכמים גערעדט אזוי גרויס פון איר טייערקייט, אז זיי 
האבן צוגעזאגט פאר דער וואס איז אפגעהיטן אין דעם: "אז מ'עפנט פאר אים די טויערן פון גן עדן".

אמן – א דעקלאראציע פון אמונה וואס איז נישטא נאך אין איר גלייכן

מיר וועלן אנהויבן מיט די ווערטער פון די גמרא אין מס' שבת (קיט ב) וואס ערקלערט דאס טיפע 
טייטש פון די ווארט 'אמן', אז ענטפערן אמן איז א דעקלאראציע אויף דעם וואס דער אויבישטער 
איז 'א-ל מלך נאמן', און רש"י ערקלערט דארטן אז דער וואס ענטפערט אמן זאגט עדות אויף זיין 

באשעפער אז ער איז א 'א-ל מלך נאמן'.

די טיפקייט פון די ווערטער פון די גמרא ערקלערט דער 'מהרש"א' (ח"א): דער אויבישטער ווערט 
אנגערופן ביי אונזערע תפילות 'א-ל' און 'מלך' [ווייל א גאנץ יאר ענדיגט מען "האל הקדוש", און אין 
די ימים נוראים "המלך הקדוש"]. מיטן זאגן 'אמן' טוהען מיר דעקלארציען אז נאר דער אויבישטער 
ווערט  וואס  זרה  עבודה  די  פון  הבדלות  אלפי  אלף  להבדיל  נאמן'.  מלך  'א-ל  אמת'דיגער  דער  איז 

אנגערופן נאר 'אל' [אין די פסוק 'לא תשתחוה לא-ל אחר'], און פון א 
מלך בשר ודם וואס ווערט אנגערופן נאר 'מלך', אז זיי ביידע זענען 

ביי אונז אינגאנצן נישט באגלייבט.

די  אז  יקר,  ב"ר  יהודה  רבי  התפילה  מפרש  דער  צו  לייגט  נאך 
דעקלאראציע וואס ווערט ארויס געזאגט דורך אונז מיטן ענטפערן 
'אמן' ווערט צוטיילט אויף צוויי טיילן: איינס - 'אמת', ד.מ. אז מיר 
געווארן  געטוהן  איז  וואס  אלעס  אויף  עדות  זאגן  און  מודה  זענען 
אין די עבר און הווה [פארגאנגענהייט און יעצט] אז עס איז פונעם 
מלך  'א-ל   - צווייטנ'ס  ח"ו;  צווייטן  א  דורך  נישט  איז  אויבערשטן, 
דאס  [אויף  עתיד  אויפן  אינזין  מיר  האבן  דעם  מיט  און  נאמן', 
קומענדיגע], אז אויך די ברכות וואס מיר האבן נאכנישט זוכה געווען 
צו זעהן ווי אזוי זיי ווערן מקויים, זענען מיר אבער פארזיכערט אויפן 
אויבערשטן אז ער וועט עס זיכער ערפילן, און אויף דעם גייט אויך 
ארויף די לשון פון די פסוק (ישעיהו כו ב): "פתחו שערים ויבוא גוי 
און  ער  ווארט  אמן,  ענטפערט  וואס  דער  אז  אמנים",  שומר  צדיק 
האפט [אזוי ווי (בראשית לז יא): "ואביו שמר את הדבר"] ווען וועט 

ערפילט ווערן די צוזאג פון השי"ת.

א קליינע ווארט – א גרויסע דערהער

ווי קליין עס די ווארט 'אמן', אזוי גרויס איז איר דערהער, און אויך 
עס  איר.  אין  פארהאן  זענען  סודות  פארהוילענע  און  פארבארגענע 

איז גענוג צו דערמאנען אין דעם ענין וואס עס ווערט געברענגט אין 
זוהר הקדוש (תקזו"ח קלב א) אז די ווארט 'אמן' באטרעפט 91 – וויפיל עס באטרעפט דעם נאמען 

פון ה' ווען עס איז געשריבן [-הוי"ה] און אזוי ווי מ'ליינט עס [אדנ-י].

וואס  דערהער  טיפערער  א  א  דא  איז  אמן  ווארט  די  אין  אז  ערקלערט  און  צו  לייגט  'מהר"ל'  דער 
ענהאלט אין זיך מער, איבער דאס צוגאנג אליין פונעם באשעפער אז ער איז א 'כל יכול'. ווייל אין די 
צייט וואס די ברכה איז א לויב נאר אויף א פריוואטע זאך, איז דאס ענטפערן אמן וואס איר דערהער 
איז 'א-ל מלך נאמן' א לויב וואס נעמט אריין אין זיך מער, וואס נעמט ארום דעם גאנצן גרויסקייט 

פונעם אויבערשטן.

און מיט מער קלארקייט שרייבט דער מהר"ל, אז די אות א' פון די ווארט 'אמן' ווייזט אויף דעם אז 
דער אויבישטער איז געווען פריער פון אלעס וואס איז באשאפן, אזוי ווי די אות א' איז דער ערשטער 
פון אלע אותיות; די אות מ' ווייזט אויף דעם וואס ער איז דער מלך איבער אלע וואס געפינען זיך 
אויף דעם וועלט; און די אות נ' ווייזט אויף דעם נצחיות [אייביקייט] פון השי"ת און אויף זיין נאמנות 
[באגלייבטקייט] וואס האט נישט קיין אפשטעל. ענדיגט דער 'מהר"ל': "די אלע דריי אותיות 'אמן' 
ווייזן אז ער האט נישט קיין טויש און ער האט נישט קיין אפשטעל, און אז ער איז דער ערשטער און 
דער לעצטער און אויסער אים איז נישטא קיין קעניג וואס פירט אלע זיינע באשעפענישן" ('נתיבות 

עולם', נתיב העבודה פי"א).

פון דעם קענען מיר אפשר פארשטיין פארוואס איז אזוי חשוב צו ענטפערן אמן ווי עס דארף צו זיין, 
אן צו איבער לאזן אדער טוישן אפילו נאר דאס ארויס זאגן פון איינס פון די אותיות, ווייל יעדע 

אות האט דאך אין זיך א עקסטערער באדייט. 

צו ענדיגן די ענין, ווען מיר ברענגען די וואונדערליכע ווערטער פונעם משגיח רבי שלמה 
וואלבא זצ"ל, וואס אין זיי ווערט אנטפלעקט נאך א טרעפל אין די טיפקייט פון 'אמן': 
...קום און איך וועל דיר ווייזן א קליינע זאך וואס מ'טוהט אלץ עבודת השי"ת, וואם 

נעמט אריין אין זיך אמונה אין די דריי צייטן וואס מיר זענען דערויף באפוילן געווארן צו גלויבן אין 
אמן,  מאי  געזאגט:  האבן  חז"ל  שלימה]:  גאולה  די  און  תורה  מתן  העולם,  בריאת  זענען,  זיי, [דאס 
וואס איז טייטש אמן, א-ל מלך נאמן ...טייטשט רש"י: אזוי זאגט ער עדות אויפן באשעפער אז ער איז 
א-ל מלך נאמן. און מ'קען זאגן אז 'א-ל' איז די נאמען פון די חסד פון השי"ת, און דאס גייט ארויף 
אויפן באשאפן די וועלט, אזוי ווי חז"ל זאגן: "עולם חסד יבנה". 'מלך' – ער איז געווארן א קעניג אויף 
אונז דורך קבלת התורה. און 'נאמן' – ער איז באגלייבט אונז אויסלייזן און צו מחיה מתים זיין. קומט 

אויס אז דורכ'ן ענטפערן אמן הערט זיך א קלינג פון די דריי צייטן וואס מיר דארפן גלויבן אין זיי!

געשעצטער  מיין  תורה:  בן  יעדן  צו  רוף  פריוואטע  א  מיט  וואלבא  הרב  צו  ענדיגט  ווערטער,  זיינע 
תלמיד חכם! האסטו דען שוין געשפירט האסטו שוין אמאל געשפירט ווען דו האסט געזאגט 'אמן' 
דעם געוואלדיגן אינהאלט וואס געפינט זיך אין די קליינע ווארט? עס איז טאקע קלאר אז עס פעלט 
זיך אויס אסאך געוואוינהייט ביז מיר וועלן צוקומען צו זאגן אמן אין אזא שטאפל, און עס איז זיכער 
אז נישט די אלע ניינציג אמן'ס וואס מיר ענטפערן יעדן טאג וועלן מיר קענען אין זיי אינזין האבן, 
אבער לאמיר פראבירן צום ווייניגסטנ'ס זיך אויסלערנען אין א טייל פון זיי... ('עלי שור' ח"ב פט"ז, 

און זעה אין ספר 'נפלאות הקדיש' פי"ג).

ענטפערן אמן ברענגט אראפ א שפע אויף די וועלט

דאס ענטפערן אמן האט א שטארקע ווירקונג אויף די גאנצע פירונג פון די באשעפעניש. אזוי ווי 
דער של"ה הק' שרייבט (מסכת תמיד, עמוד התפילה אות פב) לויט די ווערטער פונעם זוהר הקדוש 
(פר' עקב רעא א): "און ווער עס האט אינזין ביי יעדע ברכה און ברכה וואס קומט ארויס פונעם מויל 
פון דער וואס זאגט עס, און ער ענטפערט אמן אויף איר מיט כוונה אזוי ווי עס דארף צו זיין, ברענגט 
די  עפנט  ער  ווייל  וועלטן,  אלע  צו  גוטן  אלעם  פון  איבערפלוס  א  און  הייליגקייט  אסאך  אויבן  צו 
אויבערשטע קוואל פון לעבעדיגע וואסער, אזוי ווי ער עפנט א קוואל 
אנצוטרינקען אלעס וואס פעלט זיך אויס מ'זאל עס אנטרינקען, און 
די קול גייט ארום אין הימל און טוהט וויסן אז די גאנצע גוט'ס און 
קנעכט  דער  איז  דער   – צוגעברענגט  דער  און  דער  האט  פרייד  די 
פונעם הייליגן קעניג. און ווען די אידן געפינען זיך אין א צרה און זיי 
דאווענען, רופט מען אויס אין אלע וועלטן: פתחו שערים ויבוא גוי 
צדיק שומר אמונים, און אזוי ווי עפענען זיך די טויערן פון די ברכה 

און שפע אויבן, אזוי ווערט אנגענומען זייערע תפילות".

דער  אז  אמונה),  ערך  הקמח',  ('כד  בחיי  רבנו  דער  שרייבט  נאך 
מיר  אז  מצוה  א  ווי  אנגעזאגט  אונז  פאר  האט  אליינ'ס  אויבישטער 
ה'  את  "וברכת  י):  ח  (דברים  שטייט  עס  ווי  אזוי  לויבן,  אים  זאלן 
אלוקיך", און אזוי זעהט זיך אויס פון די ווערטער אין גמרא (ברכות 
ז א) וואס השי"ת האט געזאגט: "ישמעאל מיין קינד, בענטשט מיר". 
און אזוי ווי ער גלוסט אין די ברכה, גלוסט ער אויך אינעם ענטפערן 

אמן נאך איר, ווייל דאס באשטעטיגט די ברכה.

דער  און  מייסד  דער  פון  ווערטער  די  דא  צולייגן  פאסיג  איז  עס 
אויפן  מארמארשטיין  דב  יעקב  הרב  ארגאניזאציע  די  פון  יו"ר 
ועזו  גאותו  ישראל  על  לאלקים  עז  "תנו  לה):  סח  (תהילים  פסוק 
בשחקים"  ועזו  גאותו  ישראל  "על  תיבות  ראשי  די  אז  בשחקים", 
באטרעפן אינאיינעם 'אמן', וואס דאס קען אונז לערנען אויף דעם 
כח פון ענטפערן אמן וואס געבט צו שטארקייט אין די פמליא של 

מעלה, אזוי ווי די ווערטער פונעם שלה"ק. 

אמן = א בריליאנט

אמן,  ענטפערן  פון  ענין  דאס  איבער  משל  וואונדערליכן  דעם  ברענגען  אראפ  מיר  וועלן  יעצט  און 
וואס דער 'אוהב ישראל' פון אפטא זי"ע האט געזאגט: עס איז געווען איינער וואס האט פארלוירן 
זיין פרנסה, און האט ער געמוזט צו קומען צו מענטשנ'ס הילף ל"ע, און ווייל ער האט זיך געשעמט 
צו בעטן צדקה פון די מענטשן אין זיין געגנט, האט ער באשלאסן צו אוועק גיין פון זיין געגנט צו א 
געגנט וואו מ'דערקענט אים נישט, כדי צו פארדינען עפעס און אהיים ברענגען אין שטוב. עטליכע 
לאנד  די  צו  אנגעקומען  איז  ער  ווען  ביז  צווייטן,  צום  פלאץ  איין  פון  געוואנדערט  ער  האט  יארן 

'חוילה', וואס אין איר טרעפן זיך גאלד און טייערע שטייינער פארלאזט אין די גאסן.

פאר דעם מענטש וואס האט אינגאנצן נישט פארשטאנען אין די ווערד פון טייערע שטיינער, האבן 
פון  עטליכע  צוזאמנעמען  באשלאסן  ער  האט  דעם  וועגן  שטיינער.  שיינע  ווי  נאר  אויסגעזעהן  זיי 
זיי אין א קליין בינטל, מיט א ציל עס צו נוצן אלץ קנעפלעך צו די קליידער פון זיינע קינדער. אויך 

פאר זיך האט ער געטוהן עטליכע אזעלעכע קענפלעך, און ער האט זיי צוגענייט צו זיינע קליידער.

געלונגען  אים  איז  צווישן  אין  וואס  מענטש,  דעם  אויף  דארטן  אריבער  זענען  יארן  עטליכע 
צוזאמנעמען נאר ווייניג געלט, אבער זיין הארץ וואס האט זיך געבענקט צו זיינע קינדער און צו זיין 

שטוב, האט אים געצווינגען זיך אומקערן אהיים. אין זיין ארעמע טארבע האט ער אריינגעלייגט 
די ביסל קליידער, זיין בינטל געלט, און די פעקעלע 'קנעפלעך', און זיך ארויס געלאזט אויפן 

לאנגען וועג.

מיטגענומען  געהאט  האט  ער  וואס  עסן  די  געענדיגט  זיך  האט  וועג,  די  ענדיגן  פארן 
מיט זיך, און ער האט געהונגערט צו א שטיקל ברויט. ער האט שיער פארלוירן זיין 

האפענונג ביז ער האט באמערקט א פרעמדער דורכגייער וואס טראגט מיט זיך 
א זאק אנגעפילט מיט בילקעס, ער האט געוואלט אפקויפן פון אים דעם זאק, 
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

דער וואס ענטפערט אמן 
ווערט אנגערופן צדיק

אין די הפטורה פון די וואך שטייט: "ועמך כלם 
מעשה  מטעי  נצר  ארץ  יירשו  לעולם  צדיקים 
תיבות  ראשי  די  כא).  ס  להתפאר" (ישעיה  ידי 
פון "ארץ נצר מטעי" איז 'אמן'. א רמז צו דעם 
ענטפערן  צו  געבן  אכטונג  פון  זכות  אין  וואס 
איז  ער  און  צדיק  א  מענטש  דער  ווערט  אמן 
פאסיג צו באקומען גן עדן, אזוי ווי די חכמים 
ב):  קיט  (שבת  געזאגט  האבן  לברכה  זכרונם 
"יעדער וואס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן כח 

עפנט מען פאר אים די טויערן פון גן עדן".

(זעה שערי תשובה [פון רבי יעקב אבוחצירא] אופן כב)

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

אמן מיט מסירות נפש

וואס  דיאמאנטן  בינטעלע  די  געבעטן  אים  פון  האט  דורכגייער  דער  אבער 
ער האט געהאלטן ביי זיך. ער האט נישט קיין סאך געטראכט, ער האט אוועק 

געגעבן דאס בינטעלע און באקומען אנשטאט דעם די זאק מיט די ברויט.

נאך עטליכע טעג איז ער אנגעקומען צו זיין שטוב ווען ער האט אין זיינע הענט א זאק 
אבער  אים,  צו  געפריידט  זיך  האט  געזונד  הויז  זיין  ברויט...  פארשימלטע  מיט  אנגעפילט 
זיי זענען טרויערדיג געווארן ווען זיי זענען נאכאמאל אויפגעוויזן געווארן אז ער איז צוריק 
געקומען א ארימאן מער-ווייניגער אזוי אין אנהויב. אבער נאך ווען ער האט זיך אראפגעלייגט 
אריינגענייט  זענען  קליידער  זיינע  אין  אז  באמערקט  פלוצלינג  זיי  האבן  בעט,  זיין  אין  שלאפן 
דיאמאנטן אזוי ווי קנעפלעך, אויסער דעם, אין די קנייטשן פון זיין טארבע זענען געטראפן געווארן 

נאך עטליכע דיאמאנטן וואס זענען ארויס געפאלן פון דעם בינטל.

מיט די דיאמאנטן האבן זיי זיך צו געאיילט צו גיין צום דיאמאנטן סוחר, וואס האט פאר זיי געגעבן 
אויף זייער ווערד א גרויסע סומע געלט. אבער ווען ער האט זיך אויפגעוועקט פון די גרודער פון 
זייער פרייד, איז געווארן איבערגעקערט די פרייד צו א קלאג, נאר דעמאלטס האט ער פארשטאנען 

וויפיל דיאמאנטן וואלט ער געקענט צוזאמנעמען ווען נישט זיין גרויסן נארישקייט.

די נמשל, האט געזאגט הרה"ק פון אפטא, די נשמה פון א מענטש גייט אראפ אויף גלות אין דעם 
וועלט, כדי צוזאמלען מצוות און מעשים טובים, און זיי זאלן שטיין צו זיין זכות אין די שפעטערדיגע 
צייטן. דער קלוער וואס טראכט אלעס פון פאראויס נוצט אויס יעדע מינוט ער זאל זאמלען נאך און 
נאך מצוות. אבער דער נאר, נישט גענוג אז ער פארברענגט זיין טאג מיט גארנישט, נאר ער לייגט 
נאך צו עבירות אויף די פריערדיגע, און אויך ווען ער דאוונט וואס דעמאלטס קען ער צוזאמנעמען 

אן א צאל דיאמאנטן פון אמן, איז ער באשעפטיגט מיט נארישע שמועסן און דערלייגט זיי.

דער נאר, ווען ער קומט אן אין עולם הבא, טרעפט ער אז ער האט באזוך נאר א זאק אנגעפולט מיט 
דברים בטלים, און עס ווערט מקויים ביי אים די ווערטער פון דעם פסוק (תהלים קכו ה): "הלוך ילך 

גוט  אויסצוהערן  געגעבן  אכטונג  וואלט  ער  און  געווען  זוכה  ער  וואלט  ּוָבכֹה". 
צו יעדע ברכה וואס ער הערט, כדי נישט צו דערלייגן איין אמן אויך נישט, וואלט 

"נושא  דארט:  ס'שטייט  וואס  דעם  פון  פארזעצונג  די  אים  ביי  געווארן  מקויים  ווען 
משך הזרע בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו". ד.מ. די אלע אמנ'ס וואס האבן אוסגעזעהן 

אויף דעם וועלט אזוי ווי קליינע קערעלעך, זיי וואלטן אים צוגעברענגט צו קומען מיט א 
שמחה צום עולם הבא, און געוואר צו ווערן וויאזוי זיי זענען געוואקסן אנטקעגן זיינע אויגן און 

געווארן בינטלעך פון פיינע תבואה ('ספר הפנים' אות לא).

'יהלום' ('שערי ניסים' - תורה  'אמן' באטרעפט  און עס האבן שוין געזאגט די רושמי רשומות, אז 
ותפילה, עמ' רפא).

אמן אין אונזער פרשה

אין מדרש ביי אונזער פרשה איז געזאגט געווארן די הלכה: "ווער עס דאוונט פארן עמוד, זאל נישט 
ענטפערן אמן נאך די כהנים, כדי ער זאל נישט ווערן צומישט, און אויב קען ער אכטונג געבן ער זאל 
נישט צומישט ווערן – זאל ער ענטפערן". א רמז צו די הלכה קענען מיר טרעפן אין די לשון פון די 

פסוק (כו ה): "וענית ואמרת לפני ה' אלוקיך":

עס איז באקאנט אז ברכת כהנים ווערט אנגערופן 'אמירה', אזוי ווי עס שטייט (במדבר ו כג): "כה 
תברכו ...אמור להם", און אקעגן דעם די לשון פון 'ענייה' פאסט זיך פאר ענטפערן אמן, אזוי ווי עס 
פסוק  די  טייטשן  מען  קען  דעם  לויט  אמן".  ואמרו  העם  כל  סדרה "וענו  וואכעדיגע  די  אין  שטייט 
בדרך רמז, אז די תנאי צו "וענית" – אז דער שליח ציבור זאל קענען ענטפערן אמן נאך די כהנים, איז 
"ואמרת לפני ה' אלוקיך" – אז ער זאל וויסן אז ער וועט נישט ווערן צומישט וועגן דעם, נאר ער וועט 
משומרי  אדמו"ר  (כ"ק  דאווענען  ווייטער  און  כהנים  ברכת  די  זאגן  מיטן  פארזעצן  ווייטער  קענען 

אמונים זצ"ל, 'אמרי קודש' כי תבא).
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זיך  האט  שמועה  פחד'יגע  די  אליעזר!  ר'  געכאפט  מ'האט 
געמאכט פליגלען זייער שנעל, און האט צוגעברענגט צו א גרויסן 
איז  אליעזר  ר'  האראדנא.  פון  איינוואוינער  די  צווישן  טרויער 
געווען פון די גאר באקאנטע מענטשן אין שטאט, ער איז געווען 
פלייצע  א  צולייגן  אייביג  וועלן  וואס  מענטשן  געציילטע  די  פון 
פאר א צווייטן, אן צו קוקן צי זיי זענען ווערד צו דעם צי נישט. 
הילף,  אים  פון  באקומען  שטענדיג  האבן  גוים  די  אויך  און  אידן 
אויב אזוי איז נישט קיין וואונדער אז זיין ארעסט האט שאקירט 

אלע איינוואוינער פונעם שטעטל.
אלעס האט זיך אנגעהויבן פאריגע וואך, האבן עטליכע מענשטן 
און  גאס  אין  געגאנגען  איז  אליעזר  ר'  דערציילן,  צו  געוואוסט 
זיין  פאר  זיך  פאסט  עס  ווי  און  גרוב.  אפענע  א  באמערקט  האט 
אויפפירהונג האט ער זיך צוגעאיילט אויפצוהויבן א האלצערנע 
קלאץ וואס איז געליגן אין זייט פון די וועג, און איז געלאפן צום 
נישט  חלילה  זאלן  עס  פארדעקן,  צו  עס  גרוב  פונעם  ריכטונג 

אריינפאלן אין דעם די דורכגייער.
פאר  אריבער  איז  גרוב,  צום  נאנט  געווען  שוין  איז  ער  ווען  נאר, 
אים א הויכער גוי, און נאך בעפאר ר' אליעזר האט אים אנגעיאגט 
א  מיט  גרוב  טיפן  אינעם  געפאלן  אריין  ער  איז  אנצוווארענען, 
אויפן  געשטארבן  איז  אויס,  זיך  זעהט  גוי,  דער  קנאק.  שטארקן 

פלאץ.
א גרויסער עולם פון אידן און גוים האבן זיך פארזאמלט ארום. 
די בילד וואס איז געשטאנען פאר זיי, איז געווען זייער נישט גוט, 
און  טויט,  גוי  דער  געליגן  אין  גרוב  אינעם  פארדעכטיגט.  זייער 
נעבן דעם ברעג איז געשטאנען ר' אליעזר מיט א דערשראקענעם 
געזיכט, ווען ער כאפט אן דעם קלאץ. ר' אליעזר האט אנגעהויבן 
אבער  פאסירט,  האט  עס  וואס  אנוועזנדע  די  פאר  ערקלערן  צו 
פאליציי  די  צו  גיין  אנגעיאגט  עטליכע  שוין  האבן  אינצווישן 
האט  עס  וואס  אויף  פאליציאנטן  די  פאר  מעלדן  און  סטאנציע 

פאסירט.
זיך  האט  קומענדיגן,  דעם  פון  געציטערט  האט  וואס  אליעזר  ר' 
געאיילט אפצולאזן דאס פלאץ צו א פארזיכערטער געגנט, ביז די 
אויפברויז וועט איינשטילן, ער האט געהאפט אז ביז ווען מ'וועט 
אים טרעפן וועט אים געלונגען צו טרעפן אויפווייזונגען איבער 
זיין ריינקייט. אבער די פאליציי האבן אים באלד אויפגעזוכט, און 
געברענגט  באלד  איז  און  געווארן  געטראפן  ער  איז  וואך  א  נאך 
געהאט  נישט  האבן  וואס  ריכטער  די  הויז.  געריכט  צום  געווארן 
אים  געאיילט  זיך  האבן  ישראל,  אהבת  איבעריגע  קיין  זיך  אין 
איז  וואס  עדות  ליגנדיגע  די  אויף  פארלאזנ'דיג  באשולדיגן  צו 

פארגעשטעלט געווארן פאר זיי.
זיין  איבער  עדות  שתדלנות,  אלע  די  געהאלפן  נישט  האבן  עס 
ר'  שוחד,  געבן  צו  פון  פריוואונגען  די  און  אויפפירהונג  גלייכן 
אליעזר איז באשולדיגט געווארן מיטן הרג'ענען דעם גוי, און זיין 
אורטייל איז פארשניטן געווארן אים צו הענגען אום עפנטליכקייט 
געווארן  אפגעראכטן  איז  שטאט  גאנצן  אינעם  שטאט.  אינמיטן 
שערי  די  אבער  זכות,  זיין  אויף  דאווענען  פון  מעמדים  ריזיגע 
שמים זענען פארשלאסן געווארן. די אורטייל איז ענדגילטיג, און 
עס איז שוין אויך באשטימט געווארן א צייט צו עס אויספירן, אין 

די נאנטע חאגא טאג פון די נוצרים.
איז  אורטייל,  דעם  אויספירן  ביזן  פארבליבן  איז  וואס  טעג  די 
אריבער אויף ר' אליעזר ווי א לאנגע פיין, אין צווישן די טעג האבן 
באזוכט אין זיין קאמער אנגעזענהע גלחים, וואס האבן פראבירט 
דעם  צורייסן  מ'וועט  אז  אייצונרעדן  אים  צווייטן  נאכן  איינמאל 
אורטייל אויב ער וועט באשליסן צו טוישן זיין גלויבן. ר' אליעזר 
האט אוועק געשטויסן מיט א געלעכטער זייער פארשלאג. 
לעצטן  ביזן  אמונה  זיין  אין  שטארק  געבליבן  איז  ער 
מינוט. ווען עס איז אנגעקומען דעם באשטימטן טאג, 
האט זיך אנגעפילט די צענטער פון שטאט מיט א 
אויפגערייצטע און בלוט דארשטיגע גוים וואס 
זענען געקומען זעהן וויאזוי מ'פירט ארויס 

צום טויט דעם איד וואס איז אנטשלאסן אין זיין גלויבן.
הייזער,  זייערע  אין  פארשפארט  זיך  האבן  שטאט  פון  אידן  די 
אונטער די פארמאכטע פענסטער. זיי האבן גוט געוואוסט וואס 
עס ווארט זיי אפ נאך דעם געשעעניש, ווען די פארזאמלטע גוים 
זייער פיינדשאפט  וואס זענען אנגעהיצט וועלן זוכן אויסצוגיסן 

אינעם אידישן געגנט.
דאס  אנגעזעהן  זיך  האט  האראדנא  פון  אידן  די  צווישן 
זיסקינד  אלכסנדר  רבי  צדיק  פונעם  געשטאלט  וואונדערליכן 
איז  אליעזר  ר'  ווען  פאר  העבודה'.  ושורש  'יסוד  בעל  דער  זצ"ל, 
געלאזט  מען  האט  צענטער,  רוישיגן  דעם  צו  געווארן  געפירט 
האט  דארט  קאמער,  אין  אים  צו  אריינגיין  זאל  צדיק  דעם  פאר 
אים  האט  און  טרערן,  זידיגע  מיט  וידוי  אים  מיט  געזאגט  ער 
אויסגעלערנט די הלכות וואס האבן א שייכות מיט די מצוה פון 

קידוש ה'.
צענטער,  שטאט  צום  געווארן  געפירט  אליעזר  ר'  איז  נאכדעם 
אנגעטוהן מיט די קליידער פון די גע'אורטיילטע צום טויט, און 
באגלייט מיט צוויי שטארקע פאליציאנטן. דארט האט מען אים 
ווי  אבער  פארשלאג,  פארשאלטענע  די  אנגעטראגן  נאכאמאל 

אוועק  עס  ער  האט  פארשטענליך 
ענטשלאסנקייט.  א  מיט  געשטויסן 
הייליגע  ארום  אים  נעמען  עס  ווען 
ארויף  מען  האט  געדאנקען, 
זיין  ארום  שטריק  דעם  געדרייט 

האלדז.
איז  דארט  פון  ווייט  נישט 
איינגעדארטע  א  געשטאנען 
גוט  איז  געזיכט  די  געשטאלט, 
דער  געווען  איז  דאס  פארדעקט. 
זיסקינד  אלכסנדר  רבי  צדיק 
ער  האט  נפש  מסירות  מיט  וואס 
דעם  אינצווישן  דורגעשטיפט  זיך 

פארזאמלטן עולם.
ווען  געהערשט  האט  שטילקייט  א 
אויפהענגער  פונעם  מויל  פונעם 
פראגע:  די  געווארן  געהערט  איז 
דיין  פאר  זאגן  עפעס  נאך  ווילסט 
ענטפערט  א  אנשטאט  און  טויט?! 
איז געהערט געווארן די געשריי פון 
די מויל פון ר' אליעזר דאס אייביגע 
ה'  ישראל  שמע  געשריי:  אידישע 

אלוקינו ה' א-ח-ד!!!
זיך  האט  עמיציר  בעפאר  נאך 
אויפגעכאפט האט ר' אליעזר גלייך 
זאגן  צו  ברען  א  מיט  אנגעפאנגען 
די ברכה וואס ער האט נישט לאנג 
ברכה  די  רב,  ביים  געלערנט  צוריק 

אויף קידוש ה'.
דעק  דיקן  פונעם  שפאלטן  די  פון 
גענומען,  ארום  זיך  האט  ער  וואס 
געווען  אויגן  צדיק'ס  די  זענען 
די  אין  קאנצענטרירט  אינגאנצן 
זיינע  און  אליעזר,  ר'  פון  פנים 
מיט  נאכגעגאנגען  זענען  אויערן 
ווערטער  די  נאך  אנגעצויגנקייט  א 
האט  וואס  ברכה  הייליגע  די  פון 
מויל.  הייליגן  זיין  פון  געקלינגען 
געענדיגט  האט  אליעזר  ר'  ווען 
באלד  צדיק  דער  האט  ברכה  די 
געענטפערט מיט א הויעך קול און 

א שטארקע כוונה - א-מ-ן!

אויף  געווארן  גע'הרג'עט  איז   – ציבור  קרבן  דער   – אליעזר  ר' 
קידוש ה'!

וואס ער האט דא געטוהן איז אזוי גרויס אז מ'קען זיך עס נישט 
פארשטעלן! שטארבן אויף קידוש השם איז גאר א דערהויבענע 
מדריגה. אבער כדי עס זאל זיין בשלימות, האט אויסגעפעלט צו 

דעם נאך איין קליינע ווארט - 'אמן'!
זיין  איינגעשטעלט  זיסקינד  אלכסנדר  רבי  זיך  האט  דעם  וועגן 
לעבן און האט זיך אריינגע'גנב'עט צווישן די פארזאמלטע גוים, 
כאטש ער האט גוט געוואוסט אז אויב די בלוט דארשטיגע גוים 

 וועלן אים באמערקן, וועט אים זיין ביטער. 
האט  ער  וואס  ברכה  די  אז  געווען,  זוכה  אליעזר  ר'  האט  אזוי 
שמו  'המקדש  פון  ברכה  די  שטאפל,  העכסטן  אינעם  געזאגט 
ברבים', איז נישט געבליבן פאר'יתום'ט און עס איז נישט געבליבן 

אן א אויספיר.
ר' אליעזר האט מקדש שם שמים אויף א מושלם'דיגן וועג. הי"ד.

(די אריינגאנג צו 'יסוד ושורש העבודה' מהד' שפר)

‡מן, ווייל ‡יך בין ‡ויך ‡ מ‡מין.

בס"„

מן מן 
כוונה כוונה אא

פונעם רוף פון „ער  מ˘‚יחככל ל ייום – ום – תתענה ענה בב
 ‰‚‰"ˆ רבי ˘למ‰ וו‡לב‡ זˆ"ל:

לכבו„ „עם יום ‰„ין ‰בעל"ט, ל‡מיר זיך 
מ˘˙„ל זיין ˆו ˜עני‚ן „עם ב‡˘עפער 

יע„ן ט‡‚, „ורך ענטפערן ‡מן מיט כוונ‰, 
‡ון ספעˆיעל נ‡ך „י ברכו˙ ‰˘חר

 וו‡ס ברענ‚ען ‡רויס „י ‡מונ‰ 
‡ין „י חס„ים וו‡ס ‰˘י"˙ טו‰ט

 מיט ‡ונז ˘טענ„י‚.

טייערער ‡י„!
‰‡סט  „ו  ווען  ‚ע˘פירט  ‡מ‡ל  ˘וין  ‰‡סטו 
וו‡ס  ‡ינ‰‡לט  ‚עוו‡ל„י‚ן  „עם  '‡מן'  ‚עז‡‚ט 

‚עפינט זיך ‡ין „י וו‡רט?
זיך  ‡ין  ענ‰‡לט  כוונ‰  מיט  ‡מן  ענטפערן  „‡ס 
פון  יסו„ו˙  ‡לע  ‡ין  ‡מונ‰  פון  „ע˜ל‡ר‡ˆיע 

‡י„י˘˜ייט!
ז‡ר‚ ˆו ענטפערן ‡מן מיט ‡ ריכטי‚ע כוונ‰, ˆום 
וו‡ס  ניינˆי‚ ‡מן'ס  פון „י  טייל  ביי ‡  ווייני‚סטנס 

מ'„‡רף ענטפערן יע„ן ט‡‚!
 (עלי ˘ור ח"ב פט"ז)

 מאי אמן?  א-ל מלך נאמן! (שבת קיט א)


