
עטליכע מאל דערציילט אונז די תורה איבער די שלעכטע מעשים פון דתן און אבירם, די 
צוויי רשעים וואס נאך זייענדיג אין מצרים האט זיך ארויס געוויזן זייער אויפפירונג ווי בעלי 
מחלוקת פון די ערשטע קלאס, אבער זייענדיג אין מדבר האבן זיי צו דעם צוגעלייגט נאך 
רשעות, ווען איינמאל נאכן צווייטן האבן זיי באשלאסן נישט צו פאלגן דעם אויבערשטן און 

אויפרייצן די אידן זיך צו קריגן מיט השי“ת און מיט משה.
זייער שלעכטע אויפפירונג איז אנגעקומען צום העכסטן שטאפל ביי די מחלוקת פון קרח 
אינגאנצן  קריג  די  האט  דעם  צוליב  און  לוי  שבט  פון  געווען  נישט  זענען  זיי  כאטש  ועדתו, 
נישט באלאנגט צו זיי, דאך האבן זיי אפגעמאכט זיך צושטעלן צו די זייט פון קרח און זיך 

קריגן מיט משה רבנו.
און  אים  צו  רופן  צו  זיי  אדם  מכל  עניו  דער  משה  פון  אפגעהאלטן  נישט  האט  אלעס  דאס 
זיך בעטן אז זיי זאלן זיך ארויסלאזן פון די קריגעריי. אבער ווען די שליחים פון משה זענען 
אנגעקומען צו זיי, האבן זיי מיט גרויס חוצפה געענטפערט - ”מיר גייען נישט צו אים!“ און זיי 
האבן נאך צוגעלייגט צו רעדן אקעגן משה און זיי האבן געלייקנט אין די גוט‘ס וואס השי“ת 

האט זיי געשאנקען אין מדבר.
דעמאלטס האט משה רבנו אויפגעהויבן זיינע אויגן צום הימל, און געבעטן (במדבר טז טו): ”אל 
תפן אל מנחתם...“ - רבונו של עולם, זאלסט זיך נישט ווענדן צו די קרבן וואס די רשעים 

וועלן פאר דיר מקריב זיין, און אויך נישט צו זייערע תפילות! (רמב“ן טז טו).
פון  תפילות  די  אז  טראכטן  דען  מען  קען  וויאזוי  וואונדערליך;  זייער  איז  לכאורה 
דער  רבנו,  משה  פון  תפילה  די  אקעגן  ווערן  אנגענומען  וועט  מענטשן  נידריגע  אזעלעכע 

צו  שווער  איז  איבערהויפט  בריאה?  די  פון  אויסדערוועלטער 
פארשטיין, זיי האבן געוואלט מיט די כח פון תפילה לייקענען 
אין משה רבנו און אין די תורה, אויב אזוי פארוואס האט משה 

רבנו זיך געדארפט זארגן אפשר וועט עס אנגענומען ווערן?!
א)  יא  (שמו“ר  מדרש  די  אויף  פרעגן  מען  קען  דעם  צו  ענליך 
וואס זאגט אויפן פסוק (שמות ח טז) ”ויאמר ה‘ אל משה השכם 
ארוס  געוואלט  האט  ”פרעה  פרעה“:  לפני  והתייצב  בבוקר 
גיין און זיך שטעלן דאווענען, האט דער אויבישטער געזאגט 
פאר משה: נאך בעפאר ער גייט ארויס, שטעל זיך און דאוון 
בעפאר ער דאוונט“, וואס דא זעעהן מיר אויך, ווען פרעה דער 
גרעסעטער רשע – וואלט מצליח געווען צו דאווענען, וואלט 
ער ניצול געווארן, און משה האט געדארפט אים שטערן און 

אפהאלטן.
דאס עצם דאווענען נוצט פאר די רשעים

נאר עס ליגט דא באהאלטן א טיפן יסוד, ערקלערט דער גאון רבי יעקב אריה ניימאן זצ“ל, 
דער גרינדער און דער ראש ישיבה פון ’אור ישראל‘ אין פתח תקוה, אין נאמען פון זיין רבי‘ן 

דער אלטער פון קעלעם:
אויך דער גרעסטער רשע, ווען ער גלייבט אין די כח פון תפילה און ער הענגט אן אין דעם זיין 
גאנצע האפענונג, צ.ב.ש. ווען ער זעהט נישט קיין נאטורליכן לעזונג צו די שוועריקייט וואס 
באנעמט אים, און דורך דעם וועקן זיך אויף אין אים באהאלטענע געפילן פון אמונה, איז ווען 

ער שרייט צום אויבערשטן פון טיפן הארץ, איז זיכער אז זיין תפילה קען אנגענומען ווערן.
די ווערטער זענען זייער פאסיג צו די ווערטער פון דעם ’חתם סופר‘ (’תפילה למשה‘ פ“ב) וואס 
פ“ג):  ריש  האלוקים  עבודת  (שער  הלבבות‘  ’חובת  פונעם  פראגע  באקאנטע  די  פארענטפערט 
וויבאלד דער אויבישטער ווייסט אלעס וואס פעלט אונז אויס, און ער וויל אונז גוט‘ס טוהן, 
פארוואס דארפן מיר דאווענען צו אים, עס זעהט עפעס אויס ווי מיר דארפן אים דערמאנען? 
נאר ערקלערט דער חת“ס: איינער וואס האט געזינדיגט, קומט זיך אים נישט אלעס גוט‘ס – 
איז זיכער אז פאר אים איז וויכטיג ער זאל דאווענען, ווייל דאס עצם זאך אז א רשע שטעלט 
זיך אוועק און גיסט אויס זיין הארץ פאר השי“ת, ברענגט אים צו ער זאל זיך מכניע זיין צו 
אים, און דאס אליין נוצט שוין אויף כפרת עוונות, און דורך דעם וועט השי“ת אננעמען זיין 

תפילה.
אויפן  משלי,  אויף  פירוש  זיין  אין  זאגט  הגר“א  דער  וואס  אנצייכענען  פלאץ  די  איז  דא  און 
פסוק (כא כז) ”ֶזַבח ְרָׁשִעים ּתֹוֵעָבה“, פונקט ווי די עיקר ציל פון ברענגען א קרבן איז כדי 

אונטערטעניגן און צו ברעכן די שטאלץ פון דעם זינדיגער, און אויב ער טעניגט זיך נישט 
אונטער איז זיין קרבן אומווערדיג; אזוי איז אויך ביים דאווענען וואס איז אנשטאט א קרבן, 
אין די צייט וואס דער רשע וועט זיך נישט אונטערטעניגן צו השי“ת, און אוודאי אויב ער 
און  דערהייבן  צו  זיך  איז  ציל  זייער  וואס  זרות  מחשבות  טראכטן  דאווענען  אינמיטן  וועט 

גרויס ווערן, איז זיכער אז זיין תפילה וועט נישט ארויף גיין לרצון. 
זייערע תפילות גייען ארויף צוזאמען מיט די תפילות פון די צדיקים

(שם)  צו  לייגט  סופר‘  ’חתם  דער  וואס  דעם  מיט  ערקלערן  עס  מען  קען  וועג  א  נאך  אויף 
די  פאר  אויך  אויס  פעלט  תפילה  די  אז  הלבבות‘,  ’חובת  פונעם  קשיא  די  פארענטפערן 
ווייל  רשעים.  די  פון  תפילה  די  אויך  אנגענומען  ווערט  תפילה  זייער  דורך  אז  כדי  צדיקים, 
מ‘עפענט נישט אין הימל די טויערן פאר די תפילות פון די רשעים אליין, נאר דורך א גרויסע 
שוועריקייט, אבער ווען די צדיקים דאווענען, עפענען זיך באלד די טויערן, און דעמאלטס 

גייען אויך ארויף די תפילות פון די רשעים.
ַצִּדיִקים  ֶאל  ה‘  טז-יח): ”ֵעיֵני  לד  (תהלים  די פסוקים  אין  עס אריין  חתם סופר טייטש  דער  און 
ָצרֹוָתם  ּוִמָּכל  ָׁשֵמַע  ַוה‘  ָצֲעקּו  ִזְכָרם.  ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבעֵֹׂשי  ה‘  ְּפֵני  ַׁשְוָעָתם.  ֶאל  ְוָאְזָניו 
פון  געברויכן,  זייערע  אלע  געבן  צו  זיין   – צדיקים“  אל  ה‘  ”עיני  וואס  כאטש  ד.מ.  ִהִּציָלם“; 
די  ווייל   – רע...“  בעושי  ה‘  ”פני  ווייל  דאווענען,  זיי  דארפן   – שועתם“  אל  ”אזניו  דעסוועגן 
תפילה פון די רשעים אליין ווערט נישט אנגענומען, נאר ווען די צדיקים ”צעקו“, דעמאלטס 

”וה‘ שמע“ – אויך צו די תפילה פון די רשעים.
ענליך צו דעם ברענגט דער ’מנחה בלולה‘ אין אונזער פרשה די גמרא אין כריתות (ו ב): ”יעדע 
תענית וואס עס נעמען נישט אין דעם א טייל די פושעי ישראל 
איז נישט קיין תענית, אזוי ווי מיר זעהן אז די חלבנה וואס האט 
געהאט א שלעכטן גערוך, דאך האט עס די תורה אויסגערעכנט 
צוזאמען מיט די אנדערע געווירצן פון די קטורת“, לויט דעם 
טאמער  געווען  חושש  האט  רבנו  משה  אז  ער,  ערקלערט 
וועלן די תפילות פון די רשעים ארויף גיין צוזאמען מיט אלע 
צוזאמען  לרצון  אנגענומען  ווערט  חלבנה  די  ווי  אזוי  תפילות, 
מיט די אנדערע געווירצן, דעריבער האט משה געדאוונט צום 

אויבערשטן אז זייער תפילה זאל נישט אנגענומען ווערן.
די תפילה פון די רשעים גייט צו די סט“א

זאגט   – גמרא  אויבנדערמאנטע  די  לויט   – וועג  איינגארטיגן  א 
דער גאון המהרא“ל צינץ אין זיינע דרשות: עס איז א באקאנטע 
כלל, אז ביי יעדע דבר שבקדושה דארף מען עפעס געבן פאר 
די סטרא אחרא, לויט דעם קען מען פארשטיין, אזוי ווי ביי די 
די  פאר  טייל  א  געבן  צו  כדי  חלבנה  די  אריין  מען  לייגט  קטורת 
סט“א זי זאל נישט מקטרג זיין, אזוי אויך ביים דאווענען – די תפילה פון דעם רשע גייט ארויף 
צוזאמען מיט די אנדערע תפילות כדי עס זאל נישט זיין קיין קטרוג אויף די גוטע תפילות, 

אבער מ‘ווארפט עס גלייך אוועק צו די סט“א.
ְּתִפַּלת  ֶאל  ”ָּפָנה  יח):  קב  (תהלים  פסוק  די  פון  צינץ  מהרא“ל  דער  ברענגט  דעם  אויף  רמז  א 
ָהַעְרָער ְוא ָבָזה ֶאת ְּתִפָּלָתם“, און די טייטש איז, אז דער אויבישטער טוהט זיך ווענדן צו די 
תפילה פון די רשעים, נאר כדי אז דורך דעם זאלן די מקטריגים נישט קומען פארשעמען און 

אפהאלטן די תפילה פון די צדיקים (’שיורי קומץ המנחה‘ בהעלותך).
מיר קענען נישט ענדיגן אונזער ארטיקל בעפאר מיר ברענגען נישט אראפ וויאזוי חז“ל (אליהו 
זוטא פ“כ) שטעלן פאר וואס עס וועט זיין באחרית הימים: ”...דוד וועט זאגן [א קדיש אויף 
די] אגדה פאר הקדוש ברוך הוא, און די צדיקים אין גן עדן ענטפערן ’יהא שמו הגדול מבורך 
...זאגט  אמן  ענטפערן  גיהנם  אין  זייענדיג  ישראל  פושעי  די  און  עולמים‘,  ולעולמי  לעולם 
השי“ת צו די מלאכים, ווער זענען די וואס ענטפערן אמן אינעם גיהנם? ענטפערן זיי, רבש“ע 
זיי זענען פושעי ישראל וואס כאטש זיי זענען אין גיהנם אין א גרויסע צרה, שטארקן זיי זיך 

און זיי זאגן פאר דיר ’אמן‘!
זאגט השי“ת באלד צו די מלאכי השרת: עפענט פאר זיי די טויערן פון גן עדן און זיי זאלן 
דארטן אריינקומען און לויבן פאר מיר, אזוי ווי עס שטייט (ישעיה כו ב) ”פתחו שערים ויבוא גוי 

צדיק שומר אמונים“ – ליין די פסוק ווי עס וואלט געשטאנען ’שאומרים אמן‘“.

פרשת קרח

בס"ד

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

שלע

פון ם
וויאזוי ווערט אנגענומען א תפילה פון א רשע

עפענען די טויערן 
”ְוָעַבד ַהֵּלִוי הּוא ֶאת ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד“ (כא כג)

בגימטריה  איז   – ’הלוים‘  זאגן:  רשומות  דורשי  די 
’אמן‘, דאס איז א רמז, אזוי ווי איינס פון די ארבעטן 
פון די לויים אין בית המקדש איז געווען צו עפענען 
די טויערן אין בית המקדש (ראה רמב“ם כלי המקדש ג ב), 
אזוי איז חשוב דאס ענטפערן אמן צו עפענען פאר 

אים די טויערן פון גן עדן.
’בת עין‘ פר‘ פקודי; ’אמונת יצחק‘ אות א

הגה“צ המקובל רבי חיים משה מאנדל (נפ‘ ד‘ תמוז תשנ“ו) האט געהייסן מפרסם זיין ברבים:
יעדע ’אמן‘ דערנענטערט די גאולה און טוהט אויף גאר גרויסע זאכן אין אלע עולמות, און לויט דעם, איז דאך זיכער חשוב צו ענטפערן אויף די 

ברכות וואס זענען געאייגנט אויף די גאולה. ווי שטארק טוהט וויי דאס הארץ אז צומאל פונקט נאך די ברכה פון ’המחזיר שכינתו לציון‘
 ווערט פארגעסן צו ענטפערן ’אמן‘ אדער עס ווערט נישט געזאגט ווי עס דארף צו זיין ווייל מ‘איילט זיך צו זאגן ’מודים דרבנן‘.

אין ספר הגן ודרך משה (ליום יא) ווערט געברענגט אז מ‘האט מגלה געווען פאר א חסיד 
אז ווייל מ‘גיט נישט אכטונג ווי עס דארף צו זיין צו ענטפערן אמן נאך די ברכה

 פון ’המחזיר‘ ווערט די גלות לענגער. וועגן דארף מען אנמערקן פארן חזן ער זאל ווארטן 
אביסל צווישן נאכן ענדיגן די ברכה פון ’המחזיר שכינתו לציון‘ בעפאר ער הויבט אן די ברכה

 פון ’מודים‘, אזוי וועט די ציבור אכטונג געבן צו ענטפערן אמן נאך די ברכה.
קובץ צהר (ח“ו עמ‘ שצח)

זיינע נאנטע דערציילן אז איינמאל האט ער מייעץ געווען פאר איינעם וואס האט זיך גענויטיגט אין א ישועה –  ער 
זאל מפרסם זיין ברבים די חשיבות פון ענטפערן ’אמן‘ נאך די ברכה ’המחזיר שכינתו לציון‘, און נאך וואס יענער 

האט אזוי געטוהן, איז ער געהאלפן געווארן. ’נוטרי אמן‘ (ח“ב עמ‘ רסו)
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הקדוש,  טוב  שם  בעל  פונעם  המדרש  בית  אינעם  געדאוונט  האבן  וואס  פארזאמלטע  די 
האבן שוין געווארט אומגעדולדיג אז דער רבי זאל ענדיגן דאס דאווענען. עס האבן זיך שוין 
דערקענט צייכענע‘ס פון שוואכקייט אויף זייערע בלאסע פנימ‘ער, זיי האבן שוין געפילט די 
הונגער, אבער קיינער פון זיי האט נישט געטראכט צו פארלאזן די שוהל בעפאר דער בעש“ט 

וועט מאכן הבדלה.
און דער בעש“ט האט נאכנישט געמאכט הבדלה. בעצם האט ער נאכנישט געדאוונט קיין 

מעריב, און אין אמת‘ן האט נאכנישט פארענדיגט צו דאווענען נעילה.
האט  פנים  זיין  תפילה,  שטילע  זיין  אין  פארזינקען  געווען  איז  הקדוש  טוב  שם  בעל  דער 
זיך  קערפער  זיין  האט  מאל  צו  מאל  פון  און  ליכטיקייט,  דערהויבענע  א  מיט  געלויכטן 

געווארפן מיט נישט קיין געווענליכע התרגשות.
די  פון  געדולד  די  שוין  האט  מינוט  צו  מינוט  פון  שעה‘ן.  אויך  און  מינוטן  דורך  זענען  עס 
מתפללים – און כאטש ביי א טייל פון זיי – געהאלטן ביים פלאצן. זיי האבן שוין געטראכט 

אנצוהויבן צו דאווענען מעריב, און דעמאלטס האט דער בעש“ט געענדיגט זיין תפילה.
דער בעש“ט האט אויסגעטרויטן דריי טריט אויף צוריק, און איז צוריק אויף זיין פלאץ, און 
באלד נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו דאווענען מעריב. נאכן ענדיגן דאס דאווענען האט דער 
בעש“ט געמאכט הבדלה, און האט אנגעווינטשן דעם עולם מיט א פרייליכע פנים, און ער 

האט זיך געוואנדן ממשיך זיין אין זיין הייליגע ארבעט.
נאר א קליינע טייל פון די נאנטע תלמידים זענען געבליבן אין שוהל. זיי האבן געוואוסט אז 
עס איז נישט פארהאן ביי זייער רבי‘ן אזאך אן קיין כוונה. ס‘איז פאר זיי געווען קלאר עפעס א 
פארבארגענע זאך שטעקט אין דעם וואס זייער רבי האט אזוי מאריך געווען ביים דאווענען, 

און זיי האבן עס געוואלט וויסן.
מיט א ציטער זענען זיי צוגעגאנגען צום בעש“ט ווען זיי לייגן פאר זייער וואונדער – פארוואס 

האט דער רבי זיך פארזוימט אזויפיל צייט ביי נעילה?
דאס איז א לאנגע געשיכטע, האט זיך דער רבי צושמייכלט, און ער האט אזוי פארציילט:

אין איינע פון די שטעט האט געוואוינט א גרויסער רשע, אפשר דער גרעסטער רשע אויף 
די וועלט. פון א אידישן אפשטאם איז ער געווען, אבער שוין אסאך יארן וואס מ‘האט שוין 
נישט געהערט פון אים דערמאנען דעם אויבערשטנ‘ס נאמען. נאך מער פון דעם, ער האט 
נישט איבערגעלאזט קיין איין עבירה וואס ער האט נישט עובר געווען. זיינע אידישע ברודער 
האבן שוין פון לאנג פארגעסן פון אים, און אויך ער האט שוין כמעט אינגאנצן פארגעסן פון 

זיין אידישן אפשטאם.
עס וואלט זיך געקענט ווייטער אזוי ציעהן, נאר נעכטן, ווען ער איז געווארן די הייליגן טאג, 
איז דער רשע אריבער אין די אידישע גאסן, און ער זעהט וויאזוי אסאך אידן אנגעטוהן מיט 

טליתים יאגן זיך צום בית המדרש.
אן צו וויסן פארוואס, האט זיך פלוצלינג אנגעצינדן אין אים זיין אידישן פינק, ער האט זיך 
דערמאנט אין זיינע קינדערישע יארן, ווען ער איז געגענגען צוזאמען מיט זיין טאטן אין שוהל 
צו ’כל נדרי‘. איך בין דאך א איד, האט ער געטראכט ביי זיך אין הארץ, פארוואס גיי איך נישט 

צוזאמען מיט אלעמען?!
נאר דער יצר הרע געפונט זיך דאך אין יעדנ‘ס הארץ נאך פון די יונגט. די קומענדיגע מחשבה 
טרייבט אוועק דאס פריערדיגע, אזוי, אז אין עטליכע מינוט נאכדעם האט ער שוין אינגאנצן 
פארגעסן פון פריער. ער איז צוריק צו זיך אין שטוב און ער האט ווייטער אנגעפירט זיין סדר 

היום ווי געווענליך...
ער האט נישט געוואוסט צו ערקלערן פאר זיך אליינ‘ס פארוואס מארגן אינדערפריה האבן 
אים די פוס נאכאמאל געצויגן צום אידישן קווארטל, אבער למעשה האט ער זיך געטראפן 
שטיין אין א פריה שטונדע אין א באהאלטענע ווינקל, ווען ער קוקט אויף די אלטע לייט וואס 

איילן זיך מיט די יונגע צו דאווענען שחרית פון יום הקדוש.
נעכטן.  ווי  שטערקער  נאך  מאל  דאס  און  מוטשען,  צו  אנגעהויבן  אים  האבן  געדאנקען  די 
וואספארא ציל האב איך אין מיין פוסטן לעבן? – האט ער געטראכט, וועל איך דען זיך קענען 

שטענדיג אויפפירן אזוי?!
אבער אויך דאס מאל, נאך עטליכע מינוטן איז ער צוריק צו זיינע געשעפטן ווי ביז היינט.

א  מיט  ווי  געצויגן  ווערט  ער  ווי  געטראפן  נאכאמאל  זיך  ער  האט  נאכדעם  שעה‘ן  עטליכע 
באהאלטענע שטריק, און דאס מאל צו די אריינגאנג פון די שוהל... ער קוקט אן די אידן וואס 
האבן אנגעפולט די שוהל פון איין עק צום צווייטן, און פון זיינע אויגן האבן אנגעהויבן צו 

פליסן קאכעדיגע טרערן.
דאס מאל האט ער שוין נישט געקענט אויפגעבן -

פראבירט  האבן  אויערן  זיינע  אלעמען,  צווישן  אריינגעשטיפט  זיך  ער  האט  טראכטן  צו  אן 
נאך  אבער  יעצט?!  מען  זאגט  וואס  מ‘האלט...  וואו  וויסן  ווערטער,  האלבע  אויפצוכאפן 
אזויפיל יארן וואס זענען שוין פארלאפן האט ער שוין גארנישט געדענקט פון זיין יונגט, און 

האט גארנישט געוואוסט.
געפילן פון בושה האבן אים פארפלייצט. איך בין דאך א איד פונקט ווי אלע, אבער ווי ווייט 
האב איך זיך דערווייטערט... אלע פאסטן און איך בין זאט, אלע דאווענען מיט כוונה און איך 

בין ווי א קליין קינד וואס קען נאכנישט ליינען...
אזוי איז ער געשטאנען אין א ווינקל אין שוהל, איינגעזינקען אין געדאנקען פון חרטה וואס 
גייען אין אים אריין ביזן טיפן הארץ; אזוי ווייט האב איך זיך דערווייטערט, האט ער געטראכט 
צו זיך, וויפיל האב איך דערצערענט מיין באשעפער, איך האב דאך נישט איבער געלאזט אין 
מיין נארישן לעבן קיין איין עבירה וואס איך האב נישט עובר געווען, צי וועל איך קענען זוכה 

זיין תשובה צו טוהן...
ווען עס איז אנגעקומען די צייט פון דאווענען נעילה, איז ער שוין ביי זיך אין הארץ געווען 
אינגאנצן נאנט צו השי“ת. ער האט גענומען די מחזור אין די האנט אריין און האט געוואלט 
אנהויבן צו דאווענען מיט אלעמען, אבער דעמאלטס זענען צוריק געקומען די חרטה געפילן, 
ער האט אויסגעבראכן אין א ביטערן געוויין, און אלע זיינע שלעכטע מעשים וואס ער האט 
געטוהן פון ווען ער איז געבוירן געווארן זענען אים אריבער פאר זיינע אויגן, ווען ער האט 

חרטה פון טיפן הארץ אויף יעדע פון זיי.
נישט  האט  ער  און  ביטערקייט,  און  צער  פון  געפילן  זיינע  אין  איינגעזינקען  געווען  איז  ער 
באמערקט אז די עולם האט שוין אינצווישן געענדיגט צו דאווענען. נאר ווען עס האבן זיך 
געהערט די קלאפערייען פון די זריזים מקדימים למצוות ווען זיי האבן זיך געאיילט צו בויען 
זייערע סוכות, האט ער זיך אויפגעכאפט פון זיין טרויער, ער האט זיך מחזק געווען און זיך 

געשטעלט דאווענען נעילה פול מיט קרעכצן און טרערן.
געטוישט  האט  וואס  רשע  דעם  פון  תפילה  די  צוגעלייגט:  הקדוש  טוב  שם  בעל  דער  האט 
זיינע מעשים פון איין עק צום צווייטן און האט ריכטג תשובה געטוהן, האט אויבן אין הימל 
ערוועקט א גרויסע גרודער, אזוי ווייט אז הונדערטער און טויזנטער פארשטויסענע תפילות 
וואס זענען נישט ארויף אין לויף פון אסאך יארן האבן דעמאלטס געהאט א תיקון און זענען 

ארויף.
און  געלעגנהייט  די  אויסנוצן  געוואלט  האב  איך  געענדיגט,  בעש“ט  דער  האט  איך,  אויך 
אזוי  זיך  איך  האב  דעם  וועגן  תפילה,  לויטערע  די  מיט  צוזאמען  תפילה  מיין  טראגן  ארויף 
זיין  געענדיגט  האט  תשובה  בעל  יענער  ווען  נאר  נעילה.  דאווענען  ביים  פארשפעטיגט 
דאוועאנען, האב איך אויך געענדיגט מיין דאוענען, מיט א זיכערהייט אז דאס מאל וועט זי 

זיכער אנגענומען ווערן לרצון.
עלים לתרופה וישב תשס“ז 

משה האט נישט געבעטן די כהונה

”ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ה‘ ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ִּכי א ִמִּלִּבי“ 
(טז כח)

לכאורה, אויב משה האט שוין געזאגט ”כי ה‘ שלחני לעשות...“, פארוואס דארף ער 
נאכאמאל זאגן ”כי לא מלבי“?

ערקלערט הגר“ח קייניעווסקי שליט“א: איינס פון די ליגנדע טענות וואס קרח האט 
געהאט אויף משה איז געווען, טאקע דער אויבישטער האט צוגעטיילט פאר משה 
און פאר אהרן די כהונה, אבער דאס איז געווען ווייל משה רבנו האט געדאוונט און 
געבעהט,  זיין  צו  צוגעשטימט  האט  אויבישטער  דער  ביז  דעם,  אויף  געמוטשעט 

אויב אזוי וואלט ער עס אויך געדארפט בעטן פאר קרח.
כל  את  לעשות  שלחני  ”ה‘  וואס  אויסער  אז  צוגעלייגט,  משה  האט  דעם  וועגן 
המעשים האלה“, איז עס אויך ”לא מלבי“ – איך האב אויך נישט פראבירט עס צו 

באקומען דורך די עבודה שבלב וואס דאס איז תפילה.
 (טעמא דקרא)

פון וואו האט אליהו זיך געלערנט צו בעטן אויף תחיית המתים?

”ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא ה‘ ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה...“ (טז ל)
האט  פרשה  די  פון  געזאגט:  האט  זי“ע  פאשיסחא  פון  בונם  שמחה  רבי  הרה“ק 
אליהו הנביא גענומען זיין כח צו דאווענען צו השי“ת זאל אויפטוישן די נאטורליכן 
שטייגער און צוריק לעבעדיג מאכן דאס קינד פון די אשה הצרפתית (מלכים א‘ יז כא).

אזוי האט אליהו גערעכנט: אויב האט די תפילה פון משה אויפגעטוהן צו קענען 
קרח  פון  געמיינדע  גאנצע  די  פארלירן  מאכן  און  בריאה  די  פון  טבע  די  טוישן 
ממדת  מרובה  טובה  ’מדה  פון  כלל  די  אלץ  זיכער  דאך  איז  לעבעדיגערהייט, 
פורענות‘, וועט מיין תפילה קענען אויפטוהן אויפצולעבן דאס קינד פון די צרפתית, 

אנדערשט ווי די טבע פון די בריאה.
(קול שמחה)

קרח איז איינגעשלינגען געווארן לעבעדיג וועגן זיין גוט‘ס

”ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשֹאָלה ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ (טז לג)
דער ’של“ה‘ הקדוש ערקלערט: די פסוק זאגט אויף קרח: ”ה‘ ממית ומחיה מוריד 
דעם לערנען מיר ארויס אז קרח וועט לעתיד  ו), וואס פון  ב  א‘  (שמואל  שאול ויעל“ 

לבוא אויפשטיין תחיית המתים.
זאל  ער  קרח,  אויף  געווארן  נגזר  ס‘איז  וואס  שטראף  די  ווייל  איז,  ענין  די  און 
אריינגיין אין ערד לעבעדיגערהייט, איז נאר געווען אלץ זיין גוטס. ווייל אויב וואלט 
טוהן,  תשובה  געקענט  נישט  שוין  ער  וואלט  מענשט,  יעדער  ווי  געשטארבן  ער 
איז  ער  וואס  דעם  דורך  און  טוהן.  תשובה  נישט  שוין  מען  קען  טויט  נאכן  ווייל 
איינגעשלינגען געווארן לעבעדיגערהייט האט ער זוכה געווען צו תשובה טוהן, אזוי 
ווי חז“ל זאגן (ב“ב עד א) אז יעדן ראש חודש זענען זיי זיך מתוודה און זיי רופן אויס 

”משה אמת ותורתו אמת“.

משה אמת ותורתו אמת

זענען  וואס  געמיינדע  קרח‘ס  שטייען  חודש  ראש  יעדן  אז  א)  עד  (ב“ב  זאגן  חז“ל 
איננגעשלינגען געווארן נעבן טיר פון גיהנום און זיי רופן אויס ”משה אמת ותורתו 

אמת!“, לכאורה דארף מען פארשטיין די פשט פון זייערע אויסרופן.
האט הגרי“ז הלוי פון בריסק זצ“ל ערקלערט, אז עס זעהט אויס אין ירושלמי (סנהדרין 
ה“ה) אז קרח איז געווען א אפיקורס, ווייל ער האט געלייקנט אין צוויי פון די  פ“ח 
דרייצן עיקרי האמונה - וואס דער רמב“ם האט מסדר געווען – ער האט געלייקנט 
אין תורה מן השמים און אויך אין נבואת משה. לויט דעם פארשטייט מען אז מיטן 
אויסרופן ”משה אמת ותורתו אמת“ טוהן זיי תשובה און זיי זענען מודה אויף די 

צוויי עיקרים.
’ילקוט לקח טוב‘ קרח עמ‘ קסד

די תפילה איז געווען ’בין המתים ובין החיים‘

”ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה“ (יז יג)
די  געטייטש  אזוי  האט  זצ“ל  סאלי‘  ’בבא  דער   – אבוחצירא  ישראל  רבי  צדיק  דער 
האט  ער  וואס  דורך  אידן  די  אויף  הרחמים  מדת  די  ערוועקט  האט  משה  פסוק: 
אזוי  און  החיים“,  ובין  המתים  ”בין  פון  אונטערשייד  די  תפילה  זיין  אין  דערמאנט 
האט ער געזאגט: רבונו של עולם, די וואס זענען שוין געשטארבן קענען דאך שוין 
נישט תשובה טוהן, אבער די וואס לעבן נאך, קענען דאך נאכאלץ תשובה טוהן. און 
דו רבונו של עולם ווילסט דאך אז מ‘זאל תשובה טוהן, אויב אזוי, פארוואס זאלסטו 

זיי הרג‘ענען?! לאז זיי איבער אויף די וועלט, און זיי וועלן תשובה טוהן פאר דיר.
השי“ת האט באלד צוגעהערט צו זיין געבעהט ”ותעצר המגיפה“.

הסבא קדישא בבא סאלי ח“א עמ‘ שטז

די מגיפה האט זיך אויפגעהערט - אינגאנצן

”ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה“ (יז טו)
אויבן (לעיל יג) שטייט דאך שוין ”ויעמוד בן המתים ובין החיים ותעצר המגיפה“, איז 

פארוואס שטייט דא נאכאמאל ”והמגיפה נעצרה“?
ערקלערט דער מלבי“ם: ווען אהרן האט זיך אוועקגעשטעלט מיט די קטורת האט 
זיך די מגיפה אפגעשטעלט אז דער משחית האט שוין מער נישט געשעדיגט, אבער 
די וואס זענען שוין געשעדיגט געווארן זענען געבליבן אין זייער שווערן צושטאנד. 
אבער ווען אהרן איז צוריק צו משה און זיי ביידע האבן געדאוונט, האט זיך אינגאנצן 

אפגעשטעלט די מגיפה אז אויך די קראנקע זענען געזונט געווארן.

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

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

פארוואס האט זיך פארשפעטיגט די תפילה פון נעילה

מעפני
האט ניש שה

פער
או אם
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