
די דורכגאנג פון דאס דאווענען צום די מענטשליכע געברויכן 
אין אנהויב פון אונזער פרשה ווערט דערציילט אז ווען משה רבינו איז אראפ געקומען 
פונעם בארג, צומארגנ'ס פון יום הכיפורים, האט ער אינגעזאמל'ט אלע אידן און האט 
זיי געברענגט מיט א קלארקייט די באפעל פון השי"ת צו ברענגען א אפשיידונג  פאר 
פארן משכן, ווען אין די אויספיר פון די ווערטער, איז געזאגט געווארן: "ויצאו כל עדת 
בני ישראל מלפני משה" )שמות לה כ(, אז אלע אידן זענען ארויס געגאנגען פון אנטקעגן 
משה. אסאך פון די מפרשים וואונדערן זיך, וועגן וואס איז געשריבן געווארן די פסוק, 
מ'וואלט דען געקענט מיינען אז די אידן זענען געבליבן דארטן אויפן פלאץ, און נישט 

געגאנגען צו זייערע שטובער?
אין די ספרים פון די ראשונים און די אחרונים קענען מיר טרעפן עטליכע וועגן צו עס 
אינעם  קאנצעטרירן  נאר  זיך  מיר  וועלן  באשרייבונג  אונזער  ביי  אבער  פארענטפערן, 
ווערט  )וואס  בריוו  א  אין  קעלעם  פון  אלטער  דער  שרייבט  דעס  וואס  וועג  ספעציעלן 
געברענגט אינעם מאסף 'בית חיינו' – עבודת התפילה עמ' קכו( געבויעט אויף די גמרא 
אין מס' ברכות )לב ב(: "אז די חסידים הראשונים פלעגן זיך פארזוימען איין שעה פארן 

דאווענען און איין שעה נאכן דאווענען".
שרייבט דער אלטער פון קעלעם, אז זייער אויפפירהונג איז 
וואונדערליך, מילא פארן דאווענען קענען מיר פארשטיין 
צו  אויס  זיך  פעלט  עס  ווייל  פארזוימען,  זיך  פון  ענין  די 
ערנסקייט,  א  מיט  און  כוונה  מיט  דאווענען  צום  צוגרייטן 
אבער זיך פארזוימען נאכן דאווענען – וואספארא טעם איז 

דא אין דעם?
קיין  דא  נישט  איז  אמת'ן  אין  אז  זאגן,  מ'קען  נאר 
די  צו  דאווענען  פארן  פון  פארזוימען  די  פון  אונטערשייד 
השלם,  אדם  א  פאר  ווייל  דאווענען,  נאכן  פון  פארזוימען 
וואכעדיגע  די  פון  דורכגאנג  די  שווער  אים  ס'איז  ווי  אזוי 
זיך  ער  דארף  דעם  וועגן  און  האצילות,  עולם  צום  וועלט 
פארזוימען, אזוי איז אויך נאכן דאווענען, עס איז אים שווער 
צו אוועק קערן זיינע מחשבות פון אזא הויכן וועלט וואו ער 

געפינט זיך בשעת'ן דאוונען, צו דעם גשמיות'דיגע לעבן.
די  געהערט  האבן  זיי  ווען  קינדער,  אידישע  די  אויך,  אזוי 
וואס  זאכן  אזעלכע  משכן,  פונעם  ארבעט  די  פון  באפעל 
מיט  גענומען  ארום  געדאנקען  טיפערן  ענהאלטן  האבן 
באהאלטענע סודות, וואס צו זיי האט אויסגעפעלט א טיפע 
טראכטונג און דערהייבן די נפש צו השי"ת, וועגן דעם איז 
פאר זיי נאכדעם געווען שווער ארויס צו גיין פון אנטקעגן 
געדארפט  תורה  די  האט  דעם  אויף  האלוקים,  איש  משה 

ארויסשרייבן אין א עקסטערע פסוק אז זיי האבן אזוי געטוהן.

אקערן, אינזייען און אפשניידן 
אזוי ווי מיר האבן פריער געזאגט, די ענין פון זיך פארזוימען אין שוהל פארן דאווענען 
איז באקאנט פאר אלעמען, און אסאך פראבירן אזוי זיך צו פירן, איינער מער און איינער 
ווייניגער, אבער זיך פארזוימען אין שוהל נאכן דאווענען, זעהט אויס אז נאר זייער ווייניג 
געבן אכט אויף דעם. און אויב ס'איז נישט גענוג מיט די אויפפירונג, איז נאך דא זייער 
אסאך וואס ווארטן נישט צו ביז ווען מ'ענדיגט דאס דאווענען, נאר זיי הייבן זייער פוס 
זיי האבן  וואס  זיי אנטלויפן שוין. מיטן אזוי טוהן, אויסער  נאך אינמיטן דאווענען, און 
אסאך  פארלוירן  האבן  זיי  נאכמער,  הראשונים,  חסידים  די  פון  מעלה  די  פארלוירן 
תפילות און בקשות, צ.ב.ש. זאגן עלינו לשבח, הערן קדיש און ענטפערן אמן און אמן 
יהא שמיה רבא. דער בעל 'פלא יועץ' אין זיין ספר 'יעלזו חסידים' )אות יח( טיטולירט 
די געוויסע מענטשן מיטל טיטול 'כת לצים', ווייל מיט זייער אויפפירונג זענען זיי אזוי ווי 
די וואס לאכן אפ פון די גרויסע ווערד און די שאץ פון די שכר פון די מצוה פון ענטפערן 

אמן און אמן יהא שמיה רבא. 
)'דליות  זצ"ל  לעוינשטיין  הגר"י  משגיח  דער  קעלעם,  פון  אלטן  פונעם  תלמיד  דער 
דריי  ערשטע  די  צו  צוגלייכן  עס  צו  געוואוינט  געווען  איז  עה-עו(  עמ'  ח"ב  יחזקאל' 
און  איינזייען  אקערן,  ברויט:  די  צוגרייטן  ביים  אויס  זיך  פעלט  עס  וואס  מלאכות 
אפשניידן. דאס פארזוימען פארן דאווענען איז אזוי ווי דאס אקערן, נאכדעם זייט איין 
וואונדערליכע  די  נאך  און  דאווענען,  די  פון  קערנדליך  די  פעלד  זיין  אין  מענטש  דער 
איינזייען – נאכן דאווענען, קומט דאס אפשניידן, ווען דער מענטש שניידט אפ מיט א 
פדייד און געזאנג די פרוכט פון זיין איינזייען, און ער לייגט עס אוועק ביי זיך עס זאל 

זיך האלטן א לאנגע צייט.
זאגט נאך דער משגיח זצ"ל, אויב עס וועט פעלן די טייל פון אפשניידן, ד.מ. 
קען  טראכטן,  צו  אן  געוואוינהייט  זיין  צו  גיין  צוריק  וועט  מענטש  א  אויב 
ער חלילה פארלירן די אלע וואונדערליכע דערגרייכונגען וואס ער האט 

דערגרייכט ביים דאווענען, און די איין מינוט קען ער אראפ גיין פון זיין מדריגה וואו ער 
איז ארויף דורכן פלאג אינעם דאווענען. וועגן דעם, אויב וויל א מענטש ריכטיג אפהיטן 
די אלעס וואס ער האט דערגרייכט ביים דאווענען, מוז ער זיך פארזוימען א געוויסע צייט 
וואס ער האט דערגרייכט  רוהיקייט אלעס  א  זיך אויסקלויבן מיט  און  נאכן דאווענען, 
מיטן כח פון דאווענען, נאר אזוי וועלן זיי אריינגיין אין אים, און אויפטוהן דאס ריכטיגע.

זאגן די פסוק 'אך צדיקים יודו לשמך'
די מנהג פון די חסידים הראשונים איז אויך גע'פסק'נט געווארן להלכה, אזוי ווי ס'שטייט 
אין שולחן ערוך )או"ח צג א(: "ישהה שעה אחת קודם שיקום להתפלל ...ושעה אחת 
אחר התפילה, שלא תהא נראית עליו כמשאוי שממהר לצאת ממנה". דאס איז טייטש: 
אז מענטש זאל זיך פארזוימען פאר ווען ער שטייט אויף צום דאווענען... און אויך נאכן 
דאווענען, כדי עס זאל נישט אויס זעהן ווי דאס דאווענען איז אויף אים ווי א לאסט, און 
ער איילט זיך ארויס צו גיין פון איר. אין די פוסקים טרעפן מיר אז זיי האבן איינגעפירט 
אז מ'זאל זיך אראפ זעצן אביסל, ווען מ'ענדיגט צו דאווענען, און צו זאגן די פסוק וואס 
פון דעם לערנט ארויס די גמרא אין מס' ברכות )שם( די ענין 
"אך  יד(:  קמ  )תהילים  דאווענען  נאכן  פארזוימען  זיך  פון 
צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך" )ט"ז או"ח קלב 

ב(.
א שרעקליכע פאסירונג ווערט אראפ געברענגט אין ספר 
איז  זי  וואס  צדיקת  עלטערע  א  בי  תשפ(  )סימן  חסידים 
געווען שטענדיג געווארנט צו קומען פריה צום דאווענען, 
נאך  געטוהן.  זי האט  וואס  זאכן  גוטע  די אנדערע  אויסער 
ווען זי איז אוועק, איז זי געקומען אין חלום צו אירע נאנטע, 
וואס האבן איר געפרעגט אויף איר צושטאנד אינעם עולם 
ענק  געענטפערט:  זיי  זי  האט  וואונדער  זייער  צו  העליון. 
גרויסע  מיט  מיר  מען  שטראפט  טאג  יעדן  אז  וויסן  זאלן 
צדיקים  אנדערע  ווען  נאר  דעס,  נאר  נישט  און  שטראפן, 
זענען פריילעך, פארטרייבט מען מיר פון צו זיין צווישן זיי, 
גיין פון  ווייל איך פלעג ארויס צו  זיך מיר,  און דאס קומט 
שוהל ווען מ'האט נאך געהאלטן אינמיטן זאגן 'ובא לציון', 
געענדיגט  ווען מ'האט  ביז  צוגעווארט  נישט  איך האב  און 

דאס דאווענען.

לערנען נאכן דאווענען
אין 'משנה ברורה' )קנה ס"ק ד( ברענגט ער אין נאמען פון 
די אחרונים, אז פאר ווען א מענטש גייט ארויס פון שוהל, 
צום  לערנען  זאל  ער  און  פארזוימען,  אביסל  זיך  ער  זאל 
ווייניגסטן איין פסוק אדער איין הלכה. און דער בעל 'סדר היום' )כוונת עלינו( ברענגט אז 
ס'איז דא אז ספעציעלע מעלה צו באהעפטן דאס דאווענען מיט לערנען גלייך נאכדעם, 

אזוי ווי עס שטייט )תהלים פד ח(: "ילכו מחיל אל חיל".
)אגרות  חיים'  'חפץ  דער  שרייבט  הארץ  יעדנ'ס  ערוועקט  וואס  זאך  וואנדערליכע  א 
ללמוד  בינה...  בלבנו  "ותן  טאג  יעדן  בעטן  צו  אכטונג  געבן  אלע  מיר  סב(:  ומאמרים 
וללמד לשמור ולעשות", נאר, גלייך נאכ'ן ענדיגן דאס דאווענען, דרייען זיך אלע אוועק 

און יעדער גייט צו זיינע געברויכן. 
צו וואס איז עס גלייך? צו דעם ארימאן וואס האט געבעטן פון זיין גוטער פרנייד, ער זאל 
אים פארבארגן א געוויסע סומע געלט, זיין פריינד האט גלייך צוגעשטימט מיט א פרייד 
צו דעם, און האט אויך באשטימט אויף א געוויסע צייט וואס ער זאל קומען צו אים אין 
זיין געבעט. און ווען עס איז אנגעקומען די באשטימטע  שטוב, און ער וועט באקומען 
צייט, ווארט ער שוין אין שטוב אויפן ארימאן ביז גאר שפעט, און ער קומט נישט אן, 
ווען עס גייט אריבער א טאג, בעט דער ארימאן נאכאמאל פון זיין גוטער פריינד ער זאל 
אים פארבארגן די סומע געלט, און ער ווארט אויף אים נאכאמאל, און ער קומט נישט 
וועט דער  וואס נאך אזא אויפפירונג  זיך די פאסירונג איבער געשפילט,  אן. אזוי האט 
ארימאן זיכער נישט קענען באווייזן זיין פנים פאר זיין גוטער פריינד וואס זוכט זיין גוט'ס 

א גאנצע צייט.
אזוי איז אויך די ענין ביי אונז, מיר בעטן א יעדן טאג מיט געפיל "והאר עינינו בתורתך", 
און השי"ת וויל דאך אוודאי צוהערן אונזער געבעהט, אויב אזוי וואלט זיך געפאסט אז 
גלייך נאכן ענדיגן צו דאווענען, זאלן מיר צו גיין צום ספרים שאנק, און ארויס נעמען פון 

דארט א ספר און לערנען אין דעם כדי מיר זאלן באקומען גלייך די שפע פון די ברכה. 
איז וויאזוי וועלן מיר זיך נישט שעמען ביים ענדיגן דאווענען גלייך צוטרעטן צו די 

אויף דערגרייכן  נאכאמאל בעטן  צומארגנ'ס  אויף  און  געברויכן,  גשמיות'דיגע 
תורה? מיט אזא אויפפירונג קענען מיר בלייבן אזוי ווי די 'ארעמעלייט' און 

קיינמאל נישט דערגרייכן צו די ברכה.

 פרשת ויקהל
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זיך פארזוימען אין שוהל נאכן דאווענען
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

ישראל  עדת  כל  אל  משה  "ויאמר 
לאמר זה הדבר אשר צוה ה' לאמר" 

)לה ד(,
זענען  עדת"  כל  "אל  פון  תיבות  ראשי  די   
בגימטריה 'אמן', און די ראשי תיבות פון 'לאמר' 
איז: 'לגבריאל, אוריאל, מיכאל, רפאל, אזוי ווי די 

נעמען פון די פיר מלאכי השרת 
)'נחל יעקב' פרשת ויקהל(.

די  פון  רמז  די  צו  זייער  פאסטן  ווערטער  די 
דיר  'מלאך',  בגימטריה  איז  'אמן'  אז  קדמונים 
באשאפן  ווערט  אמן  יעדן  פון  אז  לערנען,  צו 
וואס  דאס  אז  נאך,  צולייגן  מ'קען  און  מלאך.  א 
שטייט אין פסוק ווייטער "זה הדבר אשר צוה ה' 
לאמר", ווייזט אז עס איז א חיוב פאר דער וואס 

הערט א ברכה צו ענטפערן דערויף אמן.
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וועכנטליכע ערציילונג אויף די פרשה פון די וואךמעשה אמונים

די ריכטיגע 'וועג' צו מצליח זיין

די ווערטער פונעם חפץ חיים באקומען א טיפערן דערהער לויט די 
ווערטער פונעם 'מחצית השקל' )או"ח ו ו( וואס ברענגט אין נאמען פון 
דעם אר"י הקדוש אז די השפעה וואס קומט אראפ פון אויבן דורך די תפילה 
פון די ציבור, ווערט נישט אפגעשטעלט ווען די ציבור ענדיגט צו דאווענען, נאר 
וואס א מענטש טוהט זיך נאך באשעפטיגן אין רוחניות'דיגע ענינים נאכן דאווענען 
פארן ארויס גיין פון שוהל, איז נאך אויך אריין גערעכנט אין די השפעה, און זיין כח 

איז גרויס אין הימל.

 נישט ארויס לויפן פון שוהל ווען מ'ענדיגט צו דאווענען
אויסער די ענין פון זיך פארזוימען אין שוהל נאכן דאווענען, איז דא א ספיציעלע הלכה 
וויאזוי מ'דארף ארויס צו גיין פון שוהל. און אזוי ברענגט די גמרא )ברכות ו ב(: "אמר רבי 
חלבו אמר רב הונא, היוצא מבית הכנסת אל יפסיע פסיעה גסה", ווער עס גייט ארויס 
פון שוהל, זאל נישט גיין גרויסע טריט. זענען די ראשונים דארט מסביר די טעם פון דעם, 
ווייל אזוי זעהט אויס א מענטש וואס גייט ארויס פון א פלאגעניש צו א רוהיגע פלאץ, ווען 
עס איז פארקערט, די שוהל איז דאך א רוהיגע און א איינגענעמע פלאץ, וועגן דעם דארף 
מען זיך פרייען אויף יעדע מינוט וואס האבן די זכיה זיך צו געפינען אין איר )גמרא ברכות 

ו ב; רבנו יונה שם ג ב מדה"ר(.
דער רמ"ע מפאנו אין זיין ספר 'אלפסי זוטא' )ברכות פ"א( לייגט צו, אז אויך ווער עס גייט 
ארויס פון שוהל צו א דבר מצוה, טאר ער נישט לויפן ווען ער גייט ארויס פון שוהל, נאר 

ווען ער וועט שוין זיין אוועק געגאנגען פון שוהל צום ווייניגסטנס פיר איילן.

ס'האט דערציילט רבי איצעלע פעטערבורגער זצ"ל: עס איז געווען א 
איד אין די שטאט קובנא א 'שלעפער' וואס האט פארדינט פון שלעפן 

גלויביגער  גרויסער  א  זייער  געווען  איז  ער  לאסט,  שווערע  און  פעקלעך 
פון  גיין  צו  ארויס  איילן  צו  זיך  פלעגן  חברים  זיינע  אלע  ווען  און  השי"ת,  אין 

שוהל, און זיך אוועק שטעלן ביי די באהן סטאנציע, איז ער געבליבן אין שוהל, און 
האט אביסל געלערנט און געזאגט א קאפיטל תהלים, און נאר נאכדעם האט ער זיך 

געקערט צו זיין ארבעט. האט עדות געזאגט רבי איצילע, זעהט א וואונדער, כאשט ער 
איז געקומען דער לעצטער צום באהן סטאנציע, האט ער קיינמאל נישט שאדן געהאט 
פון דעם, און זיין פרנסה איז אים אייביג געווען גרייט מיט א ברייטקייט, נישט ווייניגער 
קענען  צו  שנעל  שוהל  פון  געגאנגען  ארויס  און  געיאגט  זיך  האבן  וואס  אנדערע  די  ווי 

פארדינען. )'מבית אבא' ח"ב מאמר 42(
אמן אין די פרשה פון די וואך

"ויאמר משה אל כל עדת ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה' לאמר" )לה ד(, די ראשי 
איז:  'לאמר'  פון  תיבות  ראשי  די  און  'אמן',  בגימטריה  זענען  עדת"  כל  "אל  פון  תיבות 
'לגבריאל, אוריאל, מיכאל, רפאל, אזוי ווי די נעמען פון די פיר מלאכי השרת )'נחל יעקב' 

פרשת ויקהל(.
די ווערטער פאסטן זייער צו די רמז פון די קדמונים אז 'אמן' איז בגימטריה 'מלאך', דיר 
צו לערנען, אז פון יעדן אמן ווערט באשאפן א מלאך. און מ'קען צולייגן נאך, אז דאס וואס 
שטייט אין פסוק ווייטער "זה הדבר אשר צוה ה' לאמר", ווייזט אז עס איז א חיוב פאר 

דער וואס הערט א ברכה צו ענטפערן דערויף אמן.
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ר' ישראל איז א איד וואס ארבעט אין זיין קליינעם פאבריק 
אויף  ער  שטייט  טאג  יעדן  א  אים.  פאר  געהערט  וואס 
אינדערפריה, ער לייגט טלית און תפילין און דאוונט מיט 
כוונה. נאכדעם איז ער געווארנט איינהאלטן צו דעס וואס 
גייט ארויס  זאגן אז מ'זאל עסן פת שחרית, און ער  חז"ל 

צום פאבריק. 
ישראל  ר'  איז  דערציילן,  מיר  וואס  טאג  דעם  אין 
אויפגעשטאנען פריער ווי זיין שטייגער, כדי ער זאל קענען 
נץ  ביים  דאוונט  וואס  מנין  ערשטער  די  מיט  דאווענען 
החמה, ווייל ער האט געדארפט פארן קיין צפון רמת הגולן, 
גאר א ווייטע פלאץ פון זיין וואוינונג, כדי צו זיך טרעפן מיט 
יצחק, וואס מיט אים האט ער אפגעמאכט אויף א געוויסע 
געשעפט וואס עס איז אים געווען זייער וויכטיג, ווייל זיין 
און  שוועריקייטן,  געוויסע  אין  אריינגעפאלן  אין  פאבריק 
דאס פירן ווייטער זיין פאבריק איז געווען געוואנדן אין די 
ביינאכט  דעם,  וועגן  געשעפט.  יעצטיגן  דעם  פון  הצלחה 
קענען  זאל  ער  כדי  פריער,  געלייגט  אראפ  זיך  ער  האט 
וועג  זיין  אויפשטיין גענוג פריה און בעטן פאר השי"ת אז 
זאל מצליח זיין, און נאכדעם דארף ער זיך צו איילן צו פארן 
קיין צפון זיך צו טרעפן מיט יצחק וואס איז זייער וויכטיג. 
פארשפעטיגן  ער  וועט  אויב  אז  געוואוסט  האט  ער  ווייל 
ווייל  געשעפט,  גאנצע  די  פארלירן  ער  קען   – באזוך  צום 
יצחק האט געדארפט אויפצומארגנס ארויס פליעהן קיין 

חוץ לארץ, אויף א לאנגע רייזע פון עטליכע חדשים...
ער האט געענדיגט צו דאווענען, און ער האט צו געאיילט 

זיין וועג אין די רוישיגע גאסן. 
צו זיין וואונדער, איז ער געווארן געשטוינט: ס'זעהט אויס 
אז יצחק האט אינגאנצן פארגעסן אז איך דארף קומען צו 
אים, ער איז נישט געווען אין שטוב! זיין פרוי האט זיך גלייך 
אנטשולדיגט פאר אים, און זי האט געגעבן צו פארשטיין 
פאר ר' ישראל אז איר מאן איז געפארן צו א נאנטן שטעטל, 
א וועג פון איין שעה, און דארט וועט ער אים קענען טרעפן. 
ר' ישראל האט זיך ארויס געלאזט ווייטער אויפן וועג, צו 
יענעם שטעטל, אבער ווען ער איז אנגעקומען אהין, האט 
יצחק האט שוין   - א ענטוישונג  ווייטער אפגעווארט  אים 

פארלאזט די פלאץ...
נאך א שעה פארן אויף צוריק האט זיך ר' ישראל געטראפן 
נאכאמאל שטיין אונטערן טיהר פון יצחק, און ווידער - איז 
יצחק נישט געווען אינדערהיים. "מיין מאן ענטפערט נישט 
האט  מאשין",  די  פירן  אינמיטן  רוף  טעלעפאן  קיין  אויף 
זיין פרוי געצויגן אירע פלייצעס, "אזוי, אז מיטן גאנצן גוטן 

ווילן, קען איך דיך נישט העלפן...".
ישראל'ן:  ר'  דעם  פארפלייצט  האט  זארג  א  און  דרוק  א 
ער האט געשפירט אז זיין גאנצע פרנסה הענגט פאר אים 
אלעס  אז  איינגע'חזר'ט,  זיך  פאר  האט  ער  אבער  אקעגן, 
פון  בעסער  זיכער  ווייסט  וואס  הענט,  השי"ת'ס  פון  איז 

אלעמען וואס פאר אים איז גוט.
די  פארלעגערט,  און  פארלעגערט  זיך  האט  צייט  די 
איז  יצחק  און  אנגעקומען,  שוין  זענען  שעה'ן  נאכמיטאג 
פארשטאנען  האט  ישראל  ר'  געקומען.  אהיים  נאכנישט 
נישט  שוין  וועט  יצחק  מיט  אים  צווישן  געשעפט  די  אז 
פארשפארט,  ווערן  צו  וועג  אויפן  איז  פאבריק  זיין  ווערן, 
און ביז א קורצע צייט וועט ער דארפן אויסרופן אז ער האט 

פארלוירן זיין גאנצע פארמעגן... 
מיד, הונגעריג און צוקלאפט, האט ער באשלאסן צו מאכן 

דעם לאנגן וועג צוריק אהיים.
וואו  מנחה.  דאווענען  צו  געדארפט  האט  ער  אבער, 
האט  מילא",  "נו,  מנחה?  טרעפן  יעצט  ער  וועט 
אזא  אין  מענטש  "א  אליין,  זיך  צו  געזאגט  ער 
אראפגעקלאפטן גייסט אזוי ווי איך געפון זיך 
יעצט, זעהט זיך אויס אז ער מעג דאווענען 
ווי דארף איך נאך  מנחה ביחידות. סיי 
טרעפן  צו  כדי  וועג  לאנגע  א  פארן 

א מנין, און איך בין נישט מחוייב על פי דין אזוי צו טוהן; 
איך וועל זיך אפשטעלן אין זייט פון וועג, און איך וועל אזוי 

דאווענען דארט מיט כוונה".
אבער אינמיטן אזוי טראכטן, האט ער זיך איבער געקלערט, 

און ער זאגט פאר זיך מיט א שטארקייט: 
האב  איך  צי  נאכלאזן!  נישט  וועל  איך  ניין!  און  ניין  "ניין! 
דערהויבענעם  א  האב  איך  צי  גייסט,  אראפגעקאלפטן  א 
גייסט – איך וועל נישט דערלייגן צו דאוונען מיט א מנין און 
ענטפערן אמן! אויב אין די גוטע טעג פלעג איך נאכזוכן א 
מנין צום דאווענען, וועל איך יעצט אויך טוהן, און פאר יעדן 

פרייז. איך וועל זיך נישט ברעכן!"
און ער האט זיך נאכאמאל געשטארקט:

צום  צוקומען  נאכמער  איך  דארף  יעצט  "פאקערט! 
ישועה  א  איך  דארף  יעצט  אלעמאל!  ווי  מער  דאווענען 
זוכן  דען  איך  וועל  שטענדיג!  ווי  מער  אויבירשטן  פונעם 
זיך גרינגער צו מאכן?! נאר אויפן ענטפערן 'אמן' אליינס 
איז געזאגט געווארן אזויפיל סגולות! איך וועל גיין זוכן א 

מנין!"
נאכן קלינגען צו אפאר מענטשן, איז ער געוואר געווארן אז 
אין א "נאנטן" שטעטל, א וועג פון צו פארן א דריי פערטל 

שעה )!( איז דא א מנין נאנט צום 
פרייד  מיט  און  החמה,  שקיעת 
צושטיין  ביי  זוכה   איז  ער  אז 
צו  צוגעפארן  ער  איז  נסיון,  די 

יענעם שטעטל.
יענע  אין  אנגעקומען  איז  ער 
שוהל  אין  דארט  און  שטעטל, 
ניין מענטשן  געטראפן  ער  האט 
זיי  און  אנגעצויגן,  זענען  וואס 
קוקן אויפן זייגער אן א אויפהער, 
און ווארטן אן קיין געדולד אז א 
ער  ווען  קומען.  זאל  צענטער 
א  געגעבן  אלע  האבן  אריין,  איז 
שמייכל, און זיי האבן אנגעהויבן 
וועמען  און  "אשרי".  זאגן:  צו 
איז  ווער  דארט?  ער  טרעפט 
דארטן דער בעל תפילה?... דעם 

יצחק!...
דאס  געענדיגט  מ'האט  ווען 
געוואר  מען  איז  דאווענען 

געווארן דעם גרויסן נס: 
פארציילט,  אים  האט  יצחק 
ער  איז  אינדערפריה  אז 
זייער  אויפגעשטאנען 
אויך  האט  ער  אויפגערעגט, 
ער  וואס  אויף  געוואוסט  נישט 
צארן,  זיין  וועגן  גערעגט.  איז 
האט ער נישט מצליח געווען אין 
וואס ער האט געטוהן דעם טאג: 
האט  ער  וואס  געשעפטן  אלע 
געוויסע  מיט  ענדיגן  געדארפט 
זיך מיט  מענטשן וואס ער האט 
זיי געטראפן, האבן זיך געענדיגט 
מיט גארנישט, נאר זיך רעגן און 
טענה'רייען. "ווען איך וואלט דיך 
האט  צופריה",  היינט  געטראפן 
אים יצחק געזאגט מיט א אפענע 
איז  ספק  גרויסער  "א  הארץ, 
אויב עס וואלט ארויס געקומען 

עפעס א נוצן פון זיך טרעפן."
"און יעצט", זעצט פאר יצחק זיין 
ערציילונג, "האב איך זיך פלוצים 

און  טאטע,  מיין  פון  יארצייט  די  איז  היינט  אז  דערמאנט 
וועגן דעם – אפילו איך בין געווען אין א ווייטע וועג פון די 
שטעטל – האב איך זיך צו געאיילט צוקומען אהער, כדי צו 

דאווענען פאר'ן עמוד און צו זאגן קדיש לעילוי נשמתו."
"איך בין אנגעקומען דא צום שוהל, און איך האב געזעהן אז 
עס נישטא דא קיין מנין... מיין צארן איז געווארן מער און 
שטערקער, און עס האט נאך אויסגעפעלט אז כמעט ביך 
איך געווארן אין א נערווען... און פונקט ביזטו אנגעקומען, 
און עס איז געווארן א מנין... יעצט, ווייל דורך דיר האב איך 
געקענט דאווענען מיט א מנין לעילוי נשמת מיין פאטער, 
און צו זאגן קדיש נאך אים, און איך האב אויך אנגעיאגט 
צו לערנען משניות פאר זיין עילוי נשמה, בין איך רוהיג און 
געשעפט  די  פארענדיגן  קענען  מיר  וועלן  יעצט  צופרידן; 

צווישן אונז מיט א רוהיגקייט און א קלארקייט..."
ער  וואלט  אויב  גליקליך:  זייער  געווען  איז  ישראל  ר' 
גרינגעשעצט דאס דאווענען מנחה מיט א מנין, וואלט ער 
די  זיך  פון  פארשפארט  האט  ער  וויפל  געטראכט  זיכער 
צייט פון צו פארן צום שוהל און צוריק, אבער וויפיל וואלט 

ער שאדן געהאט...
לראש יוסף פרשת לך לך

צום דעם גרויסן יארצייט פון 
הרה"ק בעל ה"נועם אלימלך" זי"ע 

דבריהם הם 
זכרונם

יעדע ברכה איז פאר זיך א וועלט, אבער 'אמן' 
איז א לויב פון אלע וועלטן צוזאמען,

 און דורך דעם וואס זיין חבר ענטפערט 
אמן אויף זיין ברכה, 

פירט ער ארויף די ברכה מער העכער 
נועם אלימלך פרשת בלק    


