
דאס דאווענען פון משה רבינו
ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג). אונזער פרשה הייבט זיך אן מיטן פארשטעלן פאר אונז די  "ָוֶאְתַחנַּן ֶאל ה' בָּ
תפילה פון משה רבינו צו השי"ת, און זיין דערהויבענע ווילן אריינצוגיין אין ארץ ישראל, כאטש די 
גזירה וואס איז נגזר געווארן אויף אים וועגן די זינד פון די מי מריבה. אין די ווערטער פון חז"ל אין 
די מדרשים ווערט געברענגט אז דאס ווילן פון משה איז געווען אזוי שטארק, אז ער האט אפילו 
צוגעשטימט אז ער זאל אריינגיין אין ארץ ישראל ווי א איינער פון די פשוטע מענטשן, אדער ווי 
א חיה, אדער אפילו נאר נאך זיין פטירה. און אנדערע מדרשים ווערט געברענגט אז ער האט צום 
ילקו"ש  (זעה  טונעלן  די  אין  אריינגיין  אדער  ישראל,  ארץ  העכער  שוועבן  געוואלט  ווייניגסטנ'ס 

תתקמב; 'מעם לועז' דברים לד ד).

אזוי שטארק האט משה פארמערט צו בעטן ווען ער האט געדאוונט, אז חז"ל דערציילן אונז אין 
מדרש (דברים רבה יא י) אז די צאל פון זיינע תפילות איז אנגעקומען צו די ציפער פון פינעף און 
אונזער  אין  משה')  ('תורת  סופר'  'חתם  [דער  'ואתחנן'.  ווארט  די  באטרעפט  עס  ווי  אזוי  פופצן, 
נגזר  איז  פונדעסוועגן   .[515 באטרעפט  'תפלה'  ווארט  די  אויך  אז  שרייבט  און  צו  לייגט  סדרה 
זאלן  מיר  אז  וויכטיג  איז  עס  לאנד.  די  אין  אריין  נישט  איז  ער  און  גזירה,  די  אים  אויף  געווארן 

געדענקען אז פון דעם האבן מיר דערלייגט, ווייל אויב מיר וואלטן 
ער  און  ישראל  ארץ  אין  אריין  וואלט  רבינו  משה  אז  געווען  זוכה 
חרוב  נישט  קיינמאל  עס  וואלט  המקדש,  בית  די  געבויעט  וואלט 
געווארן, און מיר וואלט נישט געגאנגען אין גלות (זעה 'אור החיים' 

דברים א לז).

אזוי האבן זיך געפירט אונזערע אבות
פראבירן  מיר  וועלן  אונז,  פאר  איז  וואס  ארטיקל  דעם  אין 
צו  פארמערן  פון  שטארקייט  דאס  פון  סוד  דעם  ערקלערן  צו 
דאווענען, די אויפפירונג האט משה רבינו אליינ'ס זיך שוין געפירט 
נאך בעפאר די שטארקע בקשות פון 'ואתחנן', אזוי ווי חז"ל האבן 
ערקלערט (ברכות לב א) וואס השי"ת האט געזאגט צו משה נאכן 
אז  בהם",  אפי  ויחר  לי  הניחה  "ועתה  י):  לב  (שמות  העגל  חטא 
כביכול  האט  רבינו  משה  אז  מיר  לערנען  לי'  'הניחה  לשון  די  פון 
אנגעכאפט השי"ת מיט זיין קלייד, און אים געזאגט 'איך לאז דיך 
נישט אפ ווילאנג דו וועסט נישט מוחל זיין פאר די אידן'. און אזוי 
ווי משה רבינו האט עדות געזאגט אויף זיך אז ער האט פארמערט 
ה'  לפני  "ואתנפל  יח):  ט  (דברים  צייט  יענע  אין  דאווענען  צו 

ארבעים יום וארבעים לילה".

נישט  איז  בעטן  צו  פארמערן  פון  אויפפירונג  די  אמת'ן,  אין  און 
נתחדש געווארן אין די צייטן פון משה רבינו, נאר אויך פריער פון 
דעם האבן זיך די אבות הקדושים אזוי געפירט. צ.ב.ש. עס שטייט 
אשתו",  לנוכח  לה'  יצחק  "ויעתר  כא):  כה  (בראשית  יצחק  ביי 
געשטארקט  זיך  און  פארמערט  האט  "ער  רש"י  דארט  ערקלערט 
צו בעטן", און נאך זאגן חז"ל (ב"ר תולדות סג) אז די לשון 'ויעתר' 
לערנט אונז אז יצחק האט פארגאסן אסאך תפילות – פון די לשון 
שרייבט  ענין  דעם  אין  זוהן.  א  צו  זיין  זוכה  זאל  ער  כדי   – 'עושר' 
דער 'בן לאשרי' (בראשית שם) אז די נעמען פון 'יצחק' און 'רבקה' 
האבן  זיי  אז  רמז  א  ליגט  דעם  אין  און  אינאיינעם 515,  באטרעפן 
אויך געדאוונט 515 תפילות, ווי די צאל פון די תפילות וואס משה 

רבנו ע"ה האט געבעטן, כדי צו זוכה זיין צו זרע של קיימא.

...גם  נפתלתי  אלוקים  "נפתולי  ח):  ל  (בראשית  זיך  אויף  געזאגט  עדות  האט  אמנו  רחל  אויך 
יכולתי", ערקלערט רש"י: "נפתולי איז פון די לשון עקש ופתלתול, ד.מ. איך האב זיך גע'עקשנ'ט 
און פארמערט צו בעטן פארן באשעפער", און אזוי אויך אין 'תרגום יונתן' דארטן טייטשט ער די 

ווארט 'נפתולי' – איך האב כביכול זייער צוגעדרוקט השי"ת מיט מיין דאווענען.

קוה אל ה' ...וקוה אל ה'
דערהויבענע ווערטער אין די לויב פון פארמערן צו בעטן, טרעפן מיר אסאך אין די ווערטער פון 
חז"ל אין גמרא און אין מדרשים. צ.ב.ש. אין 'מדרש רבה' ביי אונזער פרשה (דב"ר ואתחנן ב יב) 
ווערט געברענגט: "דער גרויסער רבי חייא האט געזאגט: ס'שטייט (תהלים כז יד): "קוה אל ה' חזק 
ויאמץ לבך וקוה אל ה'", זאלסט דאווענען און נאכאמאל דאווענען, און עס איז דא די צייט וואס 
מ'וועט דיר נאכגעבן. ד.מ. אז די פסוק קומט אונז לערנען אז א מענטש זאל זיך נישט מתייאש זיין 
פון צו דאווענען, נאר ער דארף נאכאמאל האפן צו השי"ת, דאווענען נאך און נאך, ביז מ'וועט אים 

נאכגעבן זיין פארלאנג.

ענליך צו דעם לערנט מען ארויס אין ירושלמי ברכות (פ"ד ה"א) פון די פסוק (ישעיה א 
טו): "גם כי תרבו תפלה...", ווער עס פארמערט צו דאווענען, ווערט געהאלפן; און נאך 
לערנט מען דארטן ארויס פון די פסוק וואס שטייט ביי חנה (שמואל א' א יב): "והיה 
כי הרבתה להתפלל לפני ה'", אז לויט וואס א מענטש פארמערט צו בעטן, אזוי 

ווערט ער געהאלפן.

נישט  זיך  וועט  פארשלאסן  איז  וואס  טיר  "א  חז"ל:  די  אויך  זאגן  ב)  פ  קמא  (בבא  בבלי  אין  און 
וואס  טיר  א  אז  זאגן,  צו  איז  חז"ל  פון  כוונה  די  אז  דארטן,  ערקלערט  רש"י  און  עפענען",  שנעל 
דעם  וועגן  געעפנט,  שנעל  אזוי  נישט  ווערט  זיין,  מצליח  צו  פון  מענטש  א  אויף  זיך  פארשפארט 

דארף ער פארמערן צו בעטן רחמים, ביז די טיר וועט זיך צוריק אויפמאכן.

פארמערן צו דאווענען איז ווי א תנאי עס זאל אנגענומען ווערן
אויסער די אייגענע מעלה פון פארמערן צו בעטן, איז דא געוויסע פעלער וואס דאס פארמערן 
איז א פארלאנג וואס פעלט זיך אויס כדי געהאלפן צו ווערן, אזוי ווי עס שרייבט דער בעל 'ספר 
חסידים' (קל): "עס איז דא א מענטש וואס איז נישט ווערד אז השי"ת זאל אננעמען זיין תפילה, 
נאר אלץ דעם וואס ער פארמערט צו בעטן, און שטעדיג רינען טרערן פון זיינע אויגן, דעמאלטס, 
כאטש אז ער האט נישט קיין זכות און מעשים טובים, נעמט אן השי"ת זיין תפילה און טוהט זיין 

ווילן".

ענדליך צו דעם, אויף די ווערטער פון די גמרא (יומא כט א): "פארוואס איז צוגעשטעלט געווארן 
די תפילות פון די צדיקים צו א אינד ? דיר צו זאגן: אזוי ווי די אינד 
יעדע יאר וואס זי וואקסט – ווערן אירע הערנער שטערקער, אויך 
עס אנגענומען",  ווערט  צו דאווענען  פארמערן  זיי  ווען  צדיקים – 
שרייבט הרה"ק בעל 'מאור עינים' (ישמח לב דארטן) אויך ווען א 
מענטש דאוונט אסאך מאל און ער ווערט נישט געהאלפן, זאל ער 
זיך נישט מתייאש זיין פון די רחמים צו טראכטן אז זיין דאווענען 
האט נישט אויפגעטוהן, נאר עס איז זיכער אז יעדע תפילה גייט 
ארויף אויבן און טוהט אויף. נאר וויבאלד אז עס זענען דא צייטן 
וואס די ישועה איז אנגעהאנגען אין די הויעכע וועלטן, און כדי זי 
זאל קענען אראפ קומען צו די וועלט דארף זי זיך שטארקן אויף 
עטליכע דינים און מקטריגים, פעלט זיך אויס פאר דעם מענטש 
זיי אפצוטוהן דורך פארמערן צו דאווענען, ביז צום ענדע וועט די 

ישועה אנקומען ביז די וועלט.

עס זענען דא תפילות וואס אנגענומען 
נאר נאך אסאך יארן

עטליכע  אויסרעכענען  חז"ל  טוהען  (פ"ד)  שמואל'  'מדרש  אין 
ביישפילן אויף די צייט וואס עס קען געדויערן ביז ווען די תפילה 
דא  איז  "עס  אסאך:  אמאל  און  ווייניג  אמאל  אנגענומען,  ווערט 
זעהט  וואו  יאר,  הונדערט  נאך  אנגענומען  ווערט  וואס  תפילה  א 
מען עס, ביי אברהם – ווייל עס שטייט: "ואברהם בן מאת שנה..." 
(בראשית כא ה); עס איז דא א תפילה וואס ווערט אנגענומען נאך 
ניינציג יאר – וואו זעהט מען עס, ביי שרה, ווייל עס שטייט: "ואם 
תפילה  א  דא  איז  עס  יז);  יז  (שם  תלד"  שנה  תשעים  הבת  שרה 
וואס ווערט אנגענומען נאך אכציג יאר – וואו זעהט מען עס, ביי 

משה..."'.

עולם'  ('חיי  זצ"ל  סטייפעלער  דער  גאון  דער  דעם  אויף  שרייבט 
פכ"ח): "און אויך ווען עס וועט אריבער גיין עטליכע טעג און יארן, 
וואס עס וועט אויסזעהן אז זיין תפילה האט גארנישט אויפגעטוהן, 
זאל ער נישט נאכלאזן פון צו דאווענען, און אין ענדע וועט ער זעהן 
געניצט  שטארק  זייער  אים  האט  דאווענען  זיין  אז  אויגן  זיינע  מיט 
...און איבערהויפט וואס עס זעהט אים אויס אז ער איז נישט געהאלפן געווארן דורך זיין דאווענען, 
כאטש ער האט שוין געדאוונט אויף דעם א לאנגע צייט, איז אינגאנצן נישט ריכטיג, ווייל מ'קען 
דאך נישט וויסן וויאזוי וואלט געווען זיין צושטאנד אויב וואלט ער נישט געדאוונט, עס קען זיין אז 

ווען נישט זיין דאווענען וואלט זיין צושטאנד פיל ערגער געווען...".

און אזוי האט דער צדיק רבי יחיאל פון גאסטינין זצ"ל עדות געזאגט אויף זיך, אז ווען ער האט 
צי  איין  אין  בעטן  און  דאווענען  צו  פארמערט  ער  האט  ישועה,  א  עפעס  אין  גענויטיגט  זייער  זיך 
פון פופצן יאר! ביז אין ענדע איז ער געהאלפן געווארן. און אין אמת'ן זענען די זאכן זייער קלאר 
ביים  השי"ת  אויף  זאגן  עדות  אליינ'ס  טועהן  מיר  ווי  ווייל  דעם,  אין  אריין  טראכטן  וואס  די  פאר 
דאווענען די שמונה עשרה 'כי אתה שומע תפילת כל פה', איז דאך זיכער אז קיין שום תפילה גייט 
די  קומט  ענדע  אין  ביז  עפעס,  אויף  טוהט  תפילה  און  תפילה  יעדע  נאר  אומזיסט,  אוועק  נישט 

ישועה ('נטעי אשל' ויצא).

וויאזוי איז די ריכטיגע וועג צו פארמערן צו בעטן?
דער גאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל אין זיין ספר 'שערים בתפילה' (שער הפגיעה) גלייכט 

צו דאס פארמערן צו דאווענען צו א מלחמה, אזוי ווי ביי א מלחמה קען מען נישט 
אלע  קאנצענטרירן  מ'דארך  נאר  ריכטונג,  יעדע  צו  פיילן  ווארפן  דורך  געווינען 

כוחות צו די ציל וואס מ'וויל אייננעמען, אזוי אויך ביים דאווענען, ווער עס וויל 

 פרשת ואתחנן 
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פארמערן צו בעטן
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אמן און דאווענען אין די פרשה בנתיבות אמונים

אין עוד מלבדו
אין מסכת שבת (קיט ב) פרעגט די גמרא: וואס איז 
'אמן'? ערקלערט די גמרא: רבי חנינא האט געזאגט: 
'א-ל מלך נאמן'. און רש"י ערקלערט דארטן, אז די 
דאס  טוהט  וויאזוי  צופרעגן  געמיינט  האט  גמרא 
ענטפערן אמן סימבאליזירן דאס אננעמען דעם עול 
מלכות שמים, אויף דעם האט רבי חנינא ערקלערט 
נאמן',  מלך  'א-ל  פון  תיבות  ראשי  די  איז  'אמן'  אז 
מענטש  א  גלייבט  אמן  ענטפערן  דאס  דורך  אז 
א  איז  ער  אז  באשעפער  זיין  אויף  עדות  זאגט  און 

באגלייבטער קעניג.

זיך  אין  טוהט  אמן  ענטפערן  אז  דעם  צו  רמז  א 
סימבאליזירן דאס קבלת עול מלכות שמים, קענען 
וואס  פסוק  די  אין  פרשה,  אונזער  אין  טרעפן  מיר 
פון  תורה  ספר  די  ארויס  נעמען  מיר  ווען  זאגן  מיר 
די ארון קודש (ד לה): "אתה הראת לדעת כי ה' הוא 

האלקים אין עוד מלבדו":

די סופי תיבות 'הוא האלקים אין', זענען 'אמן', און 
'אין  ווערטער -  די  זענען  דעם  נעבן  וואס  דעם  פון 
ענטפערן  מיטן  אז  לערנען  מיר  קענען  מלבדו'  עוד 
אמן איז דער מענטש מקבל אויף זיך די עול מלכות 
שמים, און ער זאגט עדות אז עס נישטא קיין שום 

כח אויף די וועלט אויסער השי"ת 

('ויעתר יצחק' שבת קיט ב). 

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

דאס דאווענען וואס האט געמאכט  דעם טויש

זיינע  אלע  קאנצענטרירן  ער  דארף  דאווענען,  זיין  דורך  ווערן  געהאלפן 
כוחות ביים דאווענען אויף די זאך וואס ער בעהט, ביז מ'וועט רחמנות האבן 

אויף אים פון הימל, און ער וועט ערהאלטן זיין וואונטש.

אזוי האט מען זיך געפירט הלכה למעשה אין אלע דורות, און ביזן היינטיגן טאג, ווען 
עס ווערט נגזר חלילה עפעס א גזירה אויפן ציבור, 'דרייט מען איבער וועלטן' אויף די 

שפראך פון מענטשן, ביז ווען עס קומט די ישועה.

אבער, זאגט ווייטער הרב פינקוס, אויך ביים דאווענען אויף דעם וועג דארף מען אכטונג געבן 
נישט צופיל בעטן אויף א געוויסע זאך, נאר צו בעטן אז השי"ת זאל אונז געבן די גוט'ס לויט זיין 
ווילן. צ.ב.ש. ביים דאווענען אויף פרנסה, זאל נישט א מענטש בעטן פון השי"ת אז ער זאל צושיקן 
פונקט די פאסטן א.ד.ג., נאר ער זאל בעטן אז השי"ת זאל צוגרייטן זיין פרנסה אין די וועג וואס 
השי"ת ווייסט אז עס איז פאר אים דאס בעסטע, און זיינע עבירות זאלן חלילה נישט אפהאלטן 

פון צו מקויים ווערן.

צו דעם, אויך אויב די געבעהט ווערט נישט אנגענומען, זאל א מענטש נישט קומען מיט א טענה 
(ישעיה  שטייט  עס  ווי  אזוי  געבעהט,  זיין  אנגענומען  נישט  האט  ער  פארוואס  אויבירשטן,  צום 
דעביד  מאן  'כל  אז  גלייבן  ער  דארף  אלעם  פון  אנהויב  אין  נאר  ראית",  ולא  צמנו  "למה  ג):  נח 
איז  אים  פאר  און  באהעלטענישן,  די  אין  זעהט  ער  וואס  השי"ת  נאר  ווייל  עביד',  לטב  רחמנא - 
אלעס אנטפלעקט, ווייסט ריכטיג וואס איז גוט פאר אים, און אויב ער האט נישט אנגענומען זיין 

געבעהט, איז זיכער געווען צו דעם דא די פאסיגע סיבות.

אין די ענין דערציילט די גמרא (מו"ק יח ב) אויף רבא וואס האט געהערט ווי איינער בעהט ביים 
דאווענען פון השי"ת: 'רבונו של עולם, העלף מיר אז זי - א געוויסע פרוי - זאל חתונה האבן מיט 
מיר!' האט רבא אים געזאגט: זאלסט נישט אזוי בעטן! ווייל אויב יענע איז דיין ריכטיגע פרוי, איז 
זי דאך אנגעגרייט צו דיר, און זי וועט זיכער נישט חתונה האבן מיט א צווייטן; און פון די אנדערע 
זייט, אויב זי איז נישט פאסיג פאר דיר וועט דאך די תפילה נישט ווערן אנגענומען, און דורך דעם 

וועסטו חלילה לייקענען אין השי"ת אז ער הערט נישט צו צו דיין תפילה.

כי אליך אקרא כל היום
אקרא  אליך  כי  ה'  "חנני  ג):  (פו  תהלים  אין  פסוק  דעם  צחות  בדרך  טייטשט  נחל'  'ערבי  דער 
כל היום", מיט א משל, צו א קינד וואס וואו די סדר פון די קינדער איז ער געווען געוואוינט צו 
יענע  ערפילן  אים  זאל  ער  צי  זאך,  די  קויפן  אים  זאל  ער  צ.ב.ש.  טאג,  יעדן  טאטע  זיין  מוטשען 

בקשה. געווענליך פלעגט זיך דער טאטע אקעגן שטעלן צו די פארלאנגען 
פונעם קינד, אבער נישט איינמאל האט דער קינד זיך געשטארק צו מוטשען 

נאך און נאך, ביז דער טאטע האט נישט געהאט קיין אנדערע אויסוועג, און האט 
אים נאכגעגעבן זיין פארלאנג.

איינמאל האט דער קינד געדארפט האבן זייער וויכטיג עפעס א זאך, אבער ווען ער האט 
אנגעהויבן צומוטשען זיין טאטע אויף דעם, האט ער פארשטאנען פון זיין טאטנ'ס אויסזעהן 

אז דאס מאל וועט ער נישט אזוי שנעל נאכגעבן זיין ווילן. וועגן דעם האט ער זיך געוואנדן צו 
אים און געזאגט: זאלסט וויסן מיין טאטע, אז די זאך וואס איך בעהט פון דיר יעצט איז מיר זייער 
שטארק וויכטיג, איז וועגן דעם איז בעסער אז דו זאלסט מיר נאכגעבן נאר בעפאר איך וועל דיך 

מוטשען.

זאגט  היום",  כל  אקרא  אליך  כי  ה'  פסוק "חנני  די  אין  אז  ערקלערן,  מיר  קענען  משל  דעם  מיט 
כאילו דוד המלך צו השי"ת, וויבאלד אז ער טראכט נישט פון נאכלאזן, און ער איז גרייט צו שרייען 
א גאנצן טאג ביז ער וועט ווערן געהאלפן, וועגן דעם בעהט ער פון השי"ת זאל אים שוין יעצט 

נאכגעבן וואס ער בעהט. ('ערבי נחל' וארא דרוש א בהגה"ה).

אמן אין די פרשה
אין מסכת שבת (קיט ב) פרעגט די גמרא: וואס איז 'אמן'? ערקלערט די גמרא: רבי חנינא האט 
געזאגט: 'א-ל מלך נאמן'. און רש"י ערקלערט דארטן, אז די גמרא האט געמיינט צופרעגן וויאזוי 
טוהט דאס ענטפערן אמן סימבאליזירן דאס אננעמען דעם עול מלכות שמים, אויף דעם האט רבי 
חנינא ערקלערט אז 'אמן' איז די ראשי תיבות פון 'א-ל מלך נאמן', אז דורך דאס ענטפערן אמן 

גלייבט א מענטש און זאגט עדות אויף זיין באשעפער אז ער איז א באגלייבטער קעניג.

א רמז צו דעם אז ענטפערן אמן טוהט אין זיך סימבאליזירן דאס קבלת עול מלכות שמים, קענען 
מיר טרעפן אין אונזער פרשה, אין די פסוק וואס מיר זאגן ווען מיר נעמען ארויס די ספר תורה פון 

די ארון קודש (ד לה): "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו":

די סופי תיבות 'הוא האלקים אין', זענען 'אמן', און פון דעם וואס נעבן דעם זענען די ווערטער 
- 'אין עוד מלבדו' קענען מיר לערנען אז מיטן ענטפערן אמן איז דער מענטש מקבל אויף זיך די 
עול מלכות שמים, און ער זאגט עדות אז עס נישטא קיין שום כח אויף די וועלט אויסער השי"ת 

('ויעתר יצחק' שבת קיט ב). 
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האט  אונז,  פאר  איז  וואס  ערציילונג  וואונדערליכער  דער 
דערציילט דער אומפארגעסליכער רב פונעם שטעטל אופקים, 
די  פון  איינס  אין  זצ"ל,  פינקוס  דוד  שמשון  רבי  גאון  דער 

שמועסן וואס ער האט געגעבן איבער די ענינים פון תפילה:

האבן  וואס  יארן  מיטעלע  די  אין  פאלק  פאר  א  מיט  מעשה  א 
די  פון  לאגער  די  צו  פארבינדונג  קיין  געהאט  נישט  קיינמאל 
זענען  זיי  וואס  'סעמינאר'  א  דורך  ביז  מצוות,  און  תורה  שומרי 
אהין געשיקט געווארן דורך באקאנטע, האבן זיי תשובה געטוהן. 
זענען  קינדער  די  געשטארק,  שטוב  זייער  זיך  האט  צייט  די  מיט 
זיי  און  החינוך,  מוסדות  חרדי'שע  שטארק  צו  געווארן  געשיקט 
מיט  טאכטער  זייער  אויך  לייט,  ישיבה  ריכטיגע  געווארן  זענען 
האבן  זיי  פאר  נאך  געהאט  חתונה  האבן  זיי  וואס  איידעם  דעם 
תשובה געטוהן, האבן באשלאסן זיך באהעפטן צו דעם וועג, און 

די גאנצע שטוב איז געווארן א ערליכע שטוב אין יעדע זאך.

הרב  באמערקט  אט,  און  יאר,  עטליכע  נאך  אדורך  זענען  עס 
צו  אנגעהויבן  האט  פאמיליע  די  פון  פאטער  דער  אז  פינקוס 
טעג  וואכנדיגע  די  אין  אויך  מער,  און  מער  שוהל  אין  ערשיינען 
און די צייטן וואס איז געווען באשטימט צו זיין ארבעט. פון טאג 
נישט  ביז  און  שעות,  די  פארברייטערט  געווארן  זענען  טאג  צו 
דורכ'ן  שוהל  אין  פלאץ  זיין  באשטימט  ער  האט  צייט  לאנגע  א 
גאנצן טאג, ווען ער לאזט אפ אינגאנצן זיין ארבעט כדי צו קענען 

לערנען מיט א פלייסיגקייט און מיט א גרויסע געשמאק.

די זאכן האט מיך זייער פארוואונדערט, דערציילט הרב פינקוס, 
אלעס  האבן  זיי  וואס  מענטשן  יונגע  אסאך  געקענט  האב  איך 
אפגעלאזט און אנגעהויבן לערנען, אבער א איד אין די עלטער פון 
העכער פופציג זאל אפלאזן א מכובד'יגע פאסטן וואס ברענגט א 
שיינעם געהאלט, און הייבט אן צו לערנען דורכ'ן גאנצן טאג ווי 

א יונגער יונגערמאן, דאס האב איך נאך קיינמאל נישט געזעהן.

האב  איך  און  פאמיליע,  די  פון  איינעם  צו  געגאנגען  צו  איך  בין 
אים געפרעגט אויף די זאך, און די ערקלערונג וואס ער האט מיר 
און  פשטות  זיין  מיט  איבערראשט  אינגאנצן  מיך  האט  געגעבן 
מיט זיין תמימות: די ווייב פון דער מענטש, זי איז אויך א בעלת 
תשובה, האט מיר יענער דערציילט, האט זיך זייער געשטארקט 
די  אין  געליינט  האט  זי  יאר.  לעצטע  די  אין  אידישקייט  אין 
פון  חשיבות  גרויסן  דעם  אויף  רבנים  פון  געהערט  און  ספרים 
לערנען תורה, ספעציעל האט געמאכט אויף איר א איינדרוק די 
פאסירונג פון רחל די פרוי פון רבי עקיבא, און זי האט באשלאסן 
גייט  מאן  מיין  חכם!  תלמיד  א  פון  פרוי  א  זיין  אויך  וויל  איך   –
רבי  ווי  פונקט  טאג,  אגאנצן  כולל,  אין  לערנען  צו  אנהויבן  יעצט 

עקיבא אין זיין צייט...

איר מאן וואס האט געהערט פון דעם, האט געשמייכלט, 
עס  פון  ווייט  איז  דאס  אז  ערקלערט  איר  האט  ער  און 
אז  שכל  אויפן  נישט  זיך  לייגט  עס  פארווירקליכן, 
חשוב'ע  זיין  אפלאזן  ער  זאל  עלטער  אזא  אין 
נישט  וועג  נייע  א  אנהויבן  און  פאסטן, 

זיך  קענען  ער  וועט  אזוי  ווי  איבערהויפט,  און  באקאנטן,  קיין 
אויף  שווער  איז  וואס  גמרא  די  פון  שפראך  די  צו  צוגעוואוינען 
פון  שפיץ  אין  געווען  נישט  איז  לערנען  פון  טעמע  די  אויך  אים. 

זיינע געדאנקען.

נאך אסאך מוטשען האט זי פארשטאנען אז עס איז בעסער אז זי 
זאל נישט רעדן מיט אים איבער דעם, ווייל ער איז נישט געאייגנט 
צו  פון  אויפגעהערט  האט  זי  געדאנק.  אזא  אויפצונעמען  געווען 
אנגעהויבן  זי  האט  זייט  אנדערע  די  פון  אבער  דעם,  אויף  רעדן 
ערב  יעדן  א  אויפהער,  קיין  אן  פעסטקייט  א  מיט  דאווענען,  צו 

פון  האבן  ליכט  די  צינדן  ביים  שבת 
א  מיט  טרערן  גערינען  אויגן  אירע 
אויך  אזוי  מאן,  איר  אויף  געבעהט 
ביי יעדע תפילה און תפילה האט זי 
דעם  צו  און  געבעהט,  די  דערמאנט 
האט זי זיך אנגעשטרענגט צו ענדיגן 

די ספר תהלים פון מאל צו מאל.

זיך  טויש  די  האט  צוביסלעך 
אין  דערקענען.  צו  אנגעהויבן 
אנהויב האט דער מאן באשלאסן פון 
באשטימען  צו  ווילן  אייגענעם  זיין 
שעה  האלבע  א  אויף  חברותא  א 
הלכה  לערנען  צו  טאג,  יעדן  א 
די  איז  נאכדעם  מוסר.  אביסל  און 
פארלענגערט  געווארן  חברותא 
אזוי  און  שעה,  האלבע  א  נאך  אויף 
פון צייט צו צייט, זענען צוגעקומען 
נאך חברותות, און נאך שעות זענען 
ארבעט  זיין  פון  געווארן  'גע'גזל'ט' 

צו קענען לערנען תורה.

נאר  געלאפן  אדורך  זענען  עס 
געזאגט,  ווי  וואס  יאר,  עטליכע 
א  געווארן  מענטש  דער  איז 
געווענליכער בן תורה, וואס שווימט 
אן  בקי,  א  ווי  התלמוד  ים  די  אין 
אריבער צושפרינגען אויף די ספרים 
פון די ראשונים, די אחרונים און די 
וואס  פלייסיגקייט  א  מיט  פוסקים, 
זיין  אין  טרעפן  צו  שווער  איז  עס 
גלייכן, לאנגע שעות אן א שטער פון 

א מינוט.

די  מיטגעהאלטן  האב  איך  ווייל 
פינקוס,  הרב  געזאגט  האט  מעשה, 
א  געווארן  געעפנט  מיר  פאר  איז 
ווי  און  דאווענען,  ביים  טויער  נייער 
'אויסבעטען',  אנגערופן  ווערט  עס 
אן  דאווענען  צו  פארמערן  צו  ד.מ. 

פאר  אקטועל  איז  דאס  ציל.  איר  דערגרייכן  צו  ביז  אויפהער  א 
יעדן מענטש וואס וויל עפעס, צ.ב.ש. צוזעהן זיין הצלחה אדער 
די הצלחה פון זיינע קינדער אין תורה און אין יראת שמים, אדער 
זוכה צו זיין צו קינדער און צו פרנסה. די עצה צו דעם איז פשוט, 
נישט  ביינאכט,  און  בייטאג  תפילה,  פון  מלחמה  א  אין  אריינגיין 
אויף  האבן  מ'וועט רחמנות  ווען  ביז  נישט נאכלאזן,  און  אפלאזן 

אים פון הימל און ער וועט דערגרייכן זיין פארלאנג.
('שערים בתפילה' עמ' עא)

אין שב"ק פרשת ואתחנן (י"ג אב)
געפאלט די יומא דהילולא

פון הגה"ק חסידא ופרישא 
בעל 'מגלה עמוקות' זי"ע

אויף זיין הייליגן ציון איז אויסגעקריצט:
"פה נטמן איש קדוש מן הקדמונים

גילה עמוקות רזין ומטמונים
הוא שאומרים עליו שדיבר עם אליהו 

פנים אל פנים"

דא זענען עטליכע פארבארגענע ווערטער 
פון זיין הייליגן ספר איבער דאס חשיבות פון 

ענטפערן אמן:

מאכט  אמן  ענטפערן 
פון  כוחות  אלע  די  שטיל 

די מקטריגים.
(פרשת וישב)

אמונה  פון  עיקר  "די 
אנגעהאנגען  מיטן  איז 

ענטפערן אמן".
(שם פרשת האזינו)

(משלי  ברכות"  רב  אמונות  "איש 
איז   – אמונות"  "איש  כ).  כח 
"רב  אמן;  ענטפערט  וואס  דער 
אז  לערנען  צו  אונז   – ברכות" 
ער איז מער ווי דער וואס זאגט 
האבן  חז"ל  ווי  אזוי  ברכה,  די 
"גדול  ב):  נג  געזאגט(ברכות 

העונה אמן יותר מן המברך".
(פרשת ויגש)

אאב) (י"ג ואתחנן פרשת שב"ק אין

מגלה עמוקות


