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 בתורה בחומר חטא הלשון והמחלוקת סמוכות שלוש פרשיות 

ה'  השבוע  א.   'קרח',בעזרת  פרשת  לפרשות    נקרא  המשך  שהיא 

ובפרט בפרשות    הרע.  לשוןהחמור של  חטא  ב  הקודמות שעוסקות

ז א שדיברו במשה ונענשה בצרעת. ובהתחלה עם מרים    של במדבר

הארץ דהוציאו    המרגלים נסמכה "  ב(  יג,במדבר  )  ופירש"י  .יבת  למה 

באחיה,  בה שדברה  יפרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי ד

הללו מוסר  רגלים()המ   ורשעים  לקחו  ולא  קרחשוב  עכשיו  ו  ."ראו    בא 

לומר  ע,רם  ומוציא עליו הוצאת ש  ,שעושה מחלוקת על משה רבנו 

ו  נענש  קרח ועדתווגם  , ולא מדעת הקב"ה,  מדעתוהכל  שהוא עושה  

   שפתחה האדמה את פיה ובלעה אותם.

 דוקא תורה שהוא מבין בשכלו קבל  קרח רוצה ל

מכה  )שנסת ציצית  ו מצא.    :דברים  משה בג'נבואת  על    לגלג   קרחב.  

  קרח עיקר הבעיה של    .תע פרשת צרג.    .פרשת מזוזה ב.    לפרשת קרח(

סכים  מהוא לא    ,פי השכל שלו-להבין את התורה עלמנסה  שהוא  

 .שלו  שכל הת  ההשגהרבה יותר גבוה מ  משהושיכול להיות בתורה  

הזאת   באמת    ,לרועץ  קרחל  היתהוהנקודה  גבוהים כי  דברים  יש 

על משה שקרח חלק    ציצית  עניןכמו ב  ,מהשכל האנושייותר  בתורה  

 250  רח הלביש אתקש  ,המדרשואומר    ",יל תכלתפתשל "  עניןב

ואמרו   ,ובאו לפני משה  ,תכלת בצבע  ראשי סנהדראות בטליתות  

  :לו  ואמר  '.צריכה ציצית '  :אמר להם  '?זו צריכה ציצית או לא"'  :לו

של תכלת    אחדהרי טלית שכולה צמר או פשתן חוט    ,יתכןאיך  

  ענין ל  . וכןכמה וכמה  אחתית כולה של תכלת על  טל  ,ר אותהטפו

צריך   :משה  תא   ושאל  מזוזה האם  תורה  ספרי  מלא  שכולו  בית 

משה:א  ?מזוזה  מזוזה'   "ל  אם  :לו  ואמר  '.צריך    אחת ה  פרשי  הרי 

טור כל שכן שיפ  ספרים  כולובית ש   ,כל הבית  את  רמהתורה פוט

  , ת עצרנגע ה יש דין מיוחד ב  .תע רצ  עניןבהדבר השלישי זה    ממזוזה.

  - ת בכל הגוף עפרחה הצר אם  כגריס מטמא, אבל  אפילו  נגע  ש

  , ה טומאגריס זה סימן  כנגע קטן  אם    !?' יתכןה'  :קרחשואל    .ור טה

   '. טהורכולו הפך לבן  '  :משה א"ל טמא?!שהוא  כ"שת  ע כל הגוף צר

בהם פרדוקס טלית שכולה    יששבתורה    מצוות  שלושבח מתמקד  קר

תכלתעדיין    תכלת פתיל  להיפטר,  צריכה  ספרי   ובית  כדי  מלא 

ה קטנה של פרשיורק    לא מספיק לפטור את הבית ממזוזה.תורה  

שהיא בכל הגוף כולו האדם  כ  ,תעצרכן ה ו  .רת את הביתטמזוזה פו

ואילו אדם שיש לו   ,יטמא   או ה  זאבו בשר חי  וברגע שיראה    ,טהור

כנגע   כבר  גריס קטן  על  חקר  ולכן   .טמא   הוא  ואומר   משה,  חולק 

במדבר רבה  )  אמרו חז"ל  .לא מפי הגבורהו  מעצמו  הכל  שמשה אומר

ג  ט'(יח,  אות  י'  תורה  קמא  מוהר"ן  בלקוטי  ומבוא  היה"ח  "קר  :,  שכפר   -מין 

וההבנה  על השכל  רק  זה הגיע בגלל שהוא רצה להסתמך  ו  .בעיקר

אומר ש  ,משה רבנו  האמת  להסתמך על צדיקלא היה מוכן  ו  ,שלו

, זה  ככה הקב"ה ציווה אף על פי שזה נגד השכל לחלוטין  מפורש:  לו

נענש  וכיוון שכן הוא    ,לא מקבל את הדבר הזה  קרחאבל    רצון השם.

  .ד שבלעה אותו האדמה כל כך בעונש מיוח

זה לקבל את דברי   ,חל קרש  עניןמההתיקון הראשון שצריך ללמוד  

התורהשהם  הצדיק   זה"   -דברי  הוא  כי  יאמר  אשר  הרבה   ".כל 

 פילו לפעמים הרב פוסק איזה פסק ואש  רואים,  'תורה  ןדי 'פעמים ב

פי  שע דין   אתה חושב שהדין שונה,  מה שלמדתל  והרבה פעמים 

סרה על אדם מתמרמר ומדבר  הו  ,השכל הפשוטמ  תורה הוא הפוך

להיזהר  הדיינים,   העוון מאוד,  זה  מולהשמר  צריך  זה   קרחשל    כי 

כך כתוב   . אםמובנים בשכל  ינםיש דברים שאהבין שהסכים לשלא  

אומר   אםנצטווינו לשמוע אפילו    ,או כך פסק הרב  ,בשולחן ערוך

   ".ככל אשר יורוך"  צריך לעשות ,שמאללדעתך  שהואימין על לך 

 הנס בענין בליעת הארץ את קרח יאור ב

ִריָאה ִיְבָרא " :כתוב ועדתו  קרחעונש של ה ןבעניג.  ו ָפְצָתה  ה'ְוִאם ב ְ

ר ָלֶהם  ֶ ל ֲאש  יָה ו ָבְלָעה ֹאָתם ְוֶאת כ ָ ִ )זה ממש מדהים   ".וגו'ָהֲאָדָמה ֶאת פ 

שערי צדק, שהאדמה נפערה ובלעה את הרכבים, וזה קרה בדיוק  היום בחניון  מה שקרה  

שלא היו    ' בשבוע פרשת קרח, הקב"ה מראה לנו גם היום איך התורה היא אמת. וברוך ה

נפגעי  בנפש(שום  הו  .ם  שםמה  שהיה  רואים נס  אנחנו  היום  גם  הרי   ,

ש  ?בולענים והיא  שתפתח    התפללמשה  אלא  נפתחה  האדמה, 

בדיוקדתוע ו  קרחבדיוק במקום שעמדו   דוקא אותם  ובלעה  יש   ., 

באדמה בכל   עיםשנפתחו בק  ,יש מפרשים  :י פירושיםנשבמדרש  

כתוב ו   ,שלהםהרכוש  של  או    ם מעדת קרח,אדאיזה  שעמד  מקום  

של  שבמדרש   מחט  שקר אפילו    שם   עה בקנ  ,מישהול  השאילה ח 

אות   האדמה סוברה  והפירוש  .הובלעה  פתיחה    היתהש  ,שני  רק 

מתקבץ ומתגלגל   ,מחנה ישראלח מכל  ל קרכל הרכוש שו  אחת, 

לתוך   נשאב  שהוא  האדמהבבולען  העד  שנפתחה  וידוע   . מקום 

   .הדברים היו שניו , אלו ואלו דברי אלוקים חייםש

 ביאור הפסוק וכל ישראל נסו לקולם, היה צריך לומר מקולם 

ר ְסִביֹבֵתיֶהם  "  :פסוקבכתוב  ד.   ֶ ָרֵאל ֲאש  י ָאְמרו    ָנסוּ ְלקָֹלםְוָכל ִיש ְ כ ִ

ָהָאֶרץ ְבָלֵענו   ת ִ ן  ֶ "ופירש  בקושי  כאן  הרגישרש"י    ".פ  הקול  :  בשביל 

בליעתן על  כי  היוצא  לרש",  קשה  להגיד  הרי    "י,היה  רוצה  כשאתה 

 היה   ",םקולמנסתי  "  :אומרבגלל איזה קול מפחיד, אתה    תשברח

 שמשמע  ",קָֹלםלְ ָנסּו  "  תובן כ אוכ  קול.קול מבהיל ונסתי מחמת ה

ו  סרש שניי פ"כן רשול  .ולקמקום של הכיוון הל   ורצו  וסנ הם  ש  ,פךילה

   .ול שיוצאקבשביל ה

מה   "קאבל  תסביר  "?ולםהפשט  פיצוץ   קול  היהשזה    אם 

בלשון   ",לקוֹ ל    ו  סנ  "היה צריך להגיד    אם כן  ,האדמה  התבקעה שכ

למ"ד   הנ"ל, כמו המדרש נאמר ם אואולי    "? ולםקו לסנ"מה ל  ,יחיד

בלשון   אפשר ליישב שלכן כתוב "נסו לקולם"  ,יעותבקשהיו הרבה  

ח  קרצעקות של  ה לקול  שנסו ישראל  הלשון    פשט  באמת  אבל  .רבים

   ו.הם נס ,ל הצעקה שלהםקוישראל את הכששמעו ו ,ותד עו

 ח"א י' אות ט'תורה  /

 שליט"א אליהו עטיה הרה"גמפי  / תשפ"א –פרשת 'קרח'  

 "נסו לקולם" פירוש הפסוק / התבטל לצדיק האמתקרח לא  

  התיקון של קרח נעשה ע"י שמואל/  הסיבה שקרח ניצל בסוף

 םגהינעדן ו גןת בענין קצהווידוי של קרח ועדתו / 
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צעקו  ו תנחומא  ?וועדת  קרחמה  במדרש  ט  )קרח  כתוב  שהם    ( ' אות 

ממה   תציל אותנו   -הצילנו"    משה רבנו"  :משהאל  התחילו לצעוק  

רמז    כאן רואים  ו  לתוך האדמה".  מתגלגלים ונופלים  ממה שאנחנו

ש איך  קרח  העונש  התחילשמיד  התחיל  ,של  כבר   חרטה הה  הם 

לחזור בתשובה,  להם    ההי )כדי לתקן,  מדי  מאוחר    כברהיה  שלא  א  שלהם,

   תחלה(.מה   ולהפסיק את את המחלוקת על משה רבנו

 ינצל ולחזור הפסוקים שמהם לומדים שקרח עתיד לה

  מיוחד של   חידוש  יש  ?האלה  דבריםלמה אני מקדים את כל ה ה.  

 " ח'ר יפר'ק כתמ'צדי"  שהפסוק  (צ"ב פ' תהלים  על  ר הפסוקים  ע ש)   ז"לאריה

זה  על ו .בסוף לצהינל ח שסופו של קר והרמז .'קרח ' תיבות  פיסוזה 

ל  "ה'  :חנה  התנבאה י ָע  אֹול ו  י ֶה מֹוִריד ש ְ  ו סופש  ,על קרח",  ֵמִמית ו ְמח 

תיקונו  ש  -  י פלא פלאות" מגלה הארעוד    .( נוםי גה) מהשאול    לעלות

מֹו "  :כמ"ש  ,בנבואת בלעם רמוז    ,חקרשל   ֻּׂ ִיְחיֶה ִמש   ִמי  ר אֹוי  י ֹאמ  ו 

 שלושה יש לנו    .הכוונה משמואל  -משומו אל'  ,י"אר הש  רווד  ",ֵאל

בת שקר  עניןב  נ"ךרמזים  להינצלזה  עתיד  מהפסוק:   א.  בסוף:  ח 

כתמ'צדי" יפר'ק  אומרת    ב.  '.ח'קר  ת" ס  "ח'ר  מוריד ...  השםחנה 

עתיד הוא   קרחש ".מו אלשמ המי יחי"בלעם אומר  ג. על".יוול אש

 שמואל הנביא שהוא מצאצאיו.  ע"י להינצל

 שתיקן את הנצח ביאור עומק הענין שקרח ינצל על ידי שמואל 

וו לה  קרחשהזה  ין  הענ.  ע יעתיד  הוא"נצל  שמואל   .עמוק  דבר  י 

נתן מכה בירך יעקב שהס"מ  כ  ,)בראשית דף כא:( על פי הזוהר    הסברנו

את  זתקן  שמואל מ , ו שבאה מספירת הנצח  נבואהכח הע בפגהוא  

אברהם   ?ספירת הנצחמי נמצא ב .הנצחירת פסמ התנבא ע"י שהוא 

'נצח', הוא    משה  .תפארת  יעקב  ,ורהבגיצחק    ,חסדהכנגד     בחינת 

נמצא    וא"כ  'מלכות'.  דוד  'יסוד',  יוסף  'הוד',  אהרון הוא  משה 

המנורה  ',נצח 'ב של  האמצעי    , ' אושפיזיןה'   לשאמצעי  ה   ,בנר 

פגם בנבואה  הוא    קרח  ,נמצא  .מחזיר את הנבואה של משהשמואל  ו

משה מדעתוש  ,של  מתנבא  שמשה    מעשהו   לעהתשובה  ו   .אמר 

להת צריך  ולומר וו שהוא  אמת"  :דות  ותורתו  אמת  והם   , משה 

בא שמואל ש  ואהמי שעושה את התיקון  ו  –   )בבא בתרא עד.(  ם"דאיב

הנבואה  ,קרחמ את  מתקן  ב'נצח'  הוא  ח  "  כמ"ש:  שהיא  ֵנצ  ם  ְוג 

ר ק ֵ ָרֵאל לֹא ְיש   מתנבא שמשה  קרח  אמר  מה שו  כט(  טו,  ל א' א )שמו  "ִיש ְ

שמואל מתקן את זה  ו  ,ירת הנצחפהוא ס, כי משה  שקרמדעתו, זה  

ם " :ואומר רְוג  ק ֵ ָרֵאל לֹא ְיש   ח ִיש ְ   .חקרוא תיקן את ", וע"י זה הֵנצ 

 מגלה  רבנו  .רבנויש לנו קבלה שנעשה ע"י  ,  של קרחהתיקון    סיוםו

ע"י מרדכי ואסתר התחיל ש  (' אות ט  "א ' חתורה י) ן  "רהבליקוטי מו  לנו

ל תיקון  רבינעשה    חקרלהתיקון    ך א  .רחקאיזה   בפורים   נוע"י 

להכין אותו לעתיד לבוא   ,'(אות צ  ן"רה בחיי מומפורש    כןו )בזלטילפליא  

  ' ויאמר אליהו '  בספרי]  .)ס"ת 'קרח'("  צדיק כתמר יפרח"לבחינה של  

 .ן "רהאת דברי החיי מו להסבירבאריכות  כתבנו  '(ט  דרשהפורים )

? ע"י  התחיל   ואיפה התיקון  יש לו תיקון בסוף  'חל'קררואים ש  עכ"פ

ח לֹא ֵמתו  "  יא(  )במדבר כו,  :כתוב  .שלו  הבנים הם   :רש"י אומר  ".ו ְבֵני קֹר 

לפיכך    ,תשובה בלבםקת הרהרו  ולה. ובשעת המחליהיו בעצה תח

זכו  ו  סנהדרין קי.(בשם גמ'  )   "להם מקום גבוה בגיהנם וישבו שם  נתבצר

ם  "הנביא שאמר    שמואלצאצאיו יצא  ר כך מואח  ןהתחתל ח  ְוג  ֵנצ 

ר ק ֵ ָרֵאל לֹא ְיש    . "ִיש ְ

 ורת קטלהקטיר כיצד העיז קרח שהוא פיקח להיכנס לסכנה זו 

קח  יקרח שפ"  ז(  )טז,  רש"י כותב  , "הטעתוינו  קרח ע"  הפירוש:וזה  ז.  

עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה יוצאה   - ו?לשטות זהיה מה ראה 

 . ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן, אמר, בשבילו אני נמלט

 ... וכ"ד משמרות עומדות לבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש  

,  ?! ואני אדום  ,אמר, אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני

שכולם אובדים ששמע מפי משה    .לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה

ולא   . , טעה ותלה בעצמו"אשר יבחר ה' הוא הקדוש "   ,ואחד נמלט

אות  תנחומא בשם  )  , "ראה יפה לפי שבניו עשו תשובה, ומשה היה רואה

, לכן הוא לא פחד לחלוק ששמואל יוצא מזרעו קרחראה שכיון   .(' ה

מאוד  ת זה דבר  ר וקטהש  ,ועדלהם: 'אמר  משה  אך שו  .משה רבנו  על

יש רק כהן גדול ואצל עם ישראל    אישמאתים חמישים  אתם    ,מסוכן 

ימותואחד וכולם  ימלט  אחד  רק  "כתובולכן    .,  ֹות :  ְחת  מ  ֵאת 

ִאים ָ ט  ח  ָֹתם  ה  ְפש  נ  ה ב ְ ֶ כלומר   , (' שנעשו פושעים בנפשותם'   :י "רשפי ו  )יז,ג",  ָהֵאל 

 וחמשים איש, ם  מאתי  יש  ,התמוסרים את עצמם למיהם  הם ידעו ש

אני  '  ר:אמ  קרח  בכל אופן  .  ימותו, וכולם  יצא  אחדרק  גם לשיטתם  ו

יוצא מזרעו ראה    וא בגלל שה  ,זה שייצא  ודאיב   )ולכן   ,את שמואל 

לא    ודאי ב ואהר   ת,מוא אני  כמשה  שקול  שהוא  שמואל  יצא  ממני  היתה    .ן( כי  וזו 

ל שמוא  ולכן  ,עושים תשובההן  בניו  רק  לא ידע ששקרח  ל  הטעות ש

  .יעשו תשובהשיהיה בזכות הבנים 

 החידוש והביאור של הכלי יקר בתיבות "נסו לקולם" 

 כשהם כבר  ,יותר מאוחר  אחדעשה את התשובה שלו שלב    קרחח.  

 נו'. צילהמשה רבנו  '  :אמרו  ",ולםקל  ונס "כתוב  ואז    נם.נופלים בגה

פירוש  יבכלי   כתוב  יפהו  הדומקר  זה  :מאוד  ל'  מה    '? ולםקנסו 

אז    אדמה,צועקים בתוך ה הם ש  ח ועדתוקרכששמעו את הקול של  

ישראל   אומריםכל  הם  מה  לשמוע  כדי  יקר  ,רצו  הכלי  ,  מסביר 

מאודש התפלאו  ש  ,ישראל  בטוחים  היו  הצדיקקהם  הוא    , רח 

הוא  שו כולם שוכנעו בטענות של   .ולא משה רבנו  ,צודקהבאמת 

ח והוא  קריש צדיק כזה גדול כמו ואמרו  בצדקתו.  והיו בטוחים קרח

  ... "   :)כמ"ש  .את דבריו  דברככה יודע לושיר  ע  גם  הואו  ,יןמדבר לענ

ז ֹות יר י ֲעֶנה ע    אדמה ה פתאום הם רואים שבאמת    ואז  ,(כג   משלי יח,   –"  ְוָעש ִ

ובעים ונשקעים ט  ועדתו  חכמו שאמר משה, קרו   מתחתם,  נפתחת

ו  סנורצו  שאז כל ישראל  אומר הכלי הקר    .לצעוק  ותחילה ו  באדמה,

ים יל וידוקולשמוע את  רצו  כי    ,אל מקום הבליעההיינו שרצו    ולםקל

לא הבינו כי הם    ו,מתהם    עווןכדי לדעת על איזה  ועדתו,    קרחל  ש

   .םה לא בסדר אצלמ ,קרח ועדתו נענשים  על מה

  ז"א   ",הארץ  ופן תבלענ"ישראל  אמרו  זה מה שש  :הכלי יקר  אומרו

וון  בעחלילה  אנחנו  אולי גם    ,אם לא נדע על איזה עוון הם נבלעים

ו כדי  ס נ שהם    ר,קילכן מסביר הכלי  ו והארץ תבלע גם אותנו.    הזה,

הוא  ח  קר שכי היה נראה להם  ו  תד עו  קרחלשמוע את הווידוי של  

ותורתו    אמת  משה"  ים:אומר םואז הם שמעו אות  ,לא משהוהצדיק 
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כן,  וצאיו  ם".דאיבם  ה ו  ,אמת הראשונה  אם   : אמרוהם  ש  שהפעם 

 , הבליעה  שעתמ  זה כבר היה  ',ים אדבם  הו  ,משה אמת ותורתו אמת '

כדי לשמוע את הווידוי   ', כלי יקר'הר  ומא  ,ולם קו לסובני ישראל נ

הוציא לעז על נבואתו    קרחינו שהבו   ,לדעת על מה נבלעו שלהם,  

   .ולכן נענש מדעתושהיא  ,של משה רבנו

בספר  למדנו כל יום  באותה תקופה  ו  ,זכינו להיות בציון של הכלי יקר בפראג]

 ' קריכלי  'יש    ,'כלי יקר'י  ניש ש  .זה פירוש מאוד יפה   ,על התורה  כלי יקרשלו  

שהוא פירש כמה פירושים    ',ל הכלים'בעקוראים לו  שספרדי  הלניאדו  של הרב  

 ' כלי יקר'זה ה  ',מקראות גדולות'ס בדפקר שניכלי  ה  פירוש  יש אתו  תנ"ך.על ה

נה קצת לפני שחי לפני ארבע מאות ש  רבי שלמה אפרים מלונטשיץ  אשכנזיה

שלו הפירוש    וכן  .מתוקיםהוא יש לו תמיד פירושים מאוד  ו  ,המהר"ל מפראג

   .[יפהמתוק והוא מאוד  -  "ולםקו לסנפסוק "ב שלמדנו עכשיו

 שראה את בלועי קרח יאור המעשה של רבה בר בר חנה ב

הסוד והפנימיות   את  מסביר  )תורה י' אות ט'(בלקוטי מוהר"ן  רבנו  ט.  

בבא  )  גמראבמעשה של רבה בר בר חנה שראה את בלועי קרח, ב

ר ָחָנה: ָאַמר ִלי    : רבינו  וז"ל  ,ע"ד ע"א(  בתרא  ר ּבַ ה ּבַ רּוׁש: ָאַמר ַרּבָ ְוֶזה ּפֵּ

י ָלךְ ':  )ישמעאלי( ַההּוא ַטְיָעא א ְוַאְחוֵּ קֹ  ּתָ י ּדְ לּועֵּ את   )בא ואראה לך .'ַרחּבְ

  ,י קרחעכל הזמן אי אפשר לראות את בלו  .( קרח ועדתו  המקום שבו נבלעו

אבל יש זמן פעם   הנם,יכל הזמן הם בג  .נוםהי כי הם נמצאים עמוק בג

כל חודש  אחת  מקום שהם ש  ,ראש  לאותו  אותם  מחזירה  הגהנום 

לראות  ואז  נבלעו   כי  אותםיש אפשרות  של  .  זמן  זה  חודש  ראש 

 עיקרסוד הגדול ש גלה את הומריך בהמשך אכמו שרבנו מ   ,תשובה

ן תורה  " רהובליקוטי מו  .ראש חודשב הזמן של תשובה הוא דווקא  

 של   מה שראש השנה הוא יום  ,מר עוד יותרורבנו א  (אות י"ד   )ח"ב, א'  

העיקר הזמן    , ולכןל בראש חודשחזה החג היחידי שש  וןימכ  ,תשובה

זה   וקרוכיוון ש  .ראש חודשבשל תשובה  בליעתם  דתו בשעת  עח 

שבראש חודש יש  שכר,  ו להם  נתנובזכות זה    ,תשובהעשו באדמה  

  . נבלעו  םהשוהיא מחזירה אותם למקום  מנוחה מהגהינם,להם 

 ראש חודש הוא זמן של תשובה 

ראש יהיה    בעז"ההשבוע    ?ראש חודש זה זמן של תשובה  מדועי.  

תמוז ת'ז  :ת "רזה    -  'תמוז'  יומיים,  חודש  מ'מני  ן שמשימ'שובה 

בזה    עניןה  כי  .באים'ו כבר  התשובה  את  חודש  ראש  שמתחילים 

' אלול'ואז מגיע    א',ב ול  אל'  :ת"רשזה    'אבר"ח 'אחר כך יש  ו   ,תמוז

בהרבה מקומות    .ימים נוראים  מגיע  וכבר  ,י'דודי ל'דודי ו'ני ל' א  שזה

כיפור קטן בראש חודש יום  כי   ,מרבים בתשובהו  ,נוהגים לעשות 

 בהימה הס  .זמן שמסוגל מאוד לקבל את התשובההוא  חודש    ראש

עזים  "שע  :כתובראש חודש    רישעב  לכך?   ". לה'   חטאת ל   אחדיר 

  אחד עזים  "שעיר    אלא רק:  '",חטאת לה"ירים לא כתוב  השעבכל  

ל הגמרא  דורש   ".חטאתאחד  ס   ט.שבועות  ) ת  הקב"ה  (:וחולין   : אמר 

   ".ו עליי כפרה שמיעטתי את הלבנהאבי"ה

 כח הרע להחטיא את האדם  מקטרוג הלבנה על מעשה ה' נעשה

ועבירות, היינו הכח   איםחטשייך  מה שכל    ,בעומקהענין    וביאוריא.  

הלבנה ש  המל מתחיל מהכאחרא להחטיא את האדם,  של הסטרא  

ולמה זה נקרא   אחד'.אי אפשר לשני מלכים בכתר  '   : קטרגה ואמרה

זה  כי אם הקב"ה ברא שני מלכים בכתר  התשובה:    ?קטרוג אחד, 

רת ואיך הלבנה אומ  אחד,שני מלכים בכתר  שיהיו  שאפשר    אומר

א נקרזה    פשר, היא מקטרגת על מעשה ה' ועל הבריאה, לכןשאי א

הו  .לבנה'ה  קטרוג' הראשוןזה  חטא    הישה  חטא  לפני  אדם  עוד 

לחטא של ן מקום  שנתק  קטרוג הלבנה הוא זהו  בעץ הדעת.  הראשון

  , קב"הזה שהלבנה קטרגה על מעשה הכי  בעץ הדעת.  אדם הראשון  

וזה    .עוד קודם בריאת העולם  חטא בעולם,  יה רושם שלנהאז כבר  

  של רע.המקום הראשון שיש בבריאה בחינת 

לפי "  :ולכן הלבנה אומרת לקב"ה  ,ת השם מא גם זה נעשה  שאלא  

קיבל את    הקב"הסוף  וב  טני?עימאתה מ  ן,גוהשאמרתי לפניך דבר  

  ". ו עליי כפרה שמיעטתי את הלבנהא בי"ה :ואומר ,הלבנה תתשוב 

אמרי בי רב: ארבעה " :)סוכה נב:(  בגמרא  כתוב  ? מה עומק בדבר הזה

לו הן: גלות, כשדים,  מתחרט עליהן הקדוש ברוך הוא שבראם, וא

הרע ויצר  הסיבה?  .וישמעאלים,  שהקב"ה   :כתוב  "רהיצהעל    מה 

ו(  אומר ד,  ")מיכה  ֲהֵרעִֹתי:  ר  ֶ ֲאש  חזק  "רהציברא  ש  ",ו  וקשה   ,מאוד 

שאלמלא הקב"ה עוזרו   )דף ל:(כמובא בגמ' בקידושין  עליו להתגבר

  . ה מה' ית' אי אפשר לנצח את היצר הרע שלנואין יכול לו, בלי עזר

 בריאת יצר הרע, ומה התועלת לנו בזה  מדוע הקב"ה מתחרט על

היצהוקשה, למה  יב.   הוא    "ר,הקב"ה מתחרט על  ברא אותו  הרי 

, שהוא יודע  חרטה אצל הקב"ה, ובכלל איך שייך  בשביל הבחירה

היצר בריאת  מתחרט על    הואאומר ש  קב"הה  :התשובה  עתידות?

ל  ,הרע כוח  לנו  שיהיה  כיקב"הה  של  בתשובה  פסתיהכדי  אם   , 

הרע היצר  את  ברא  שהוא  זה  על  מתחרט  אנחנו    ,הקב"ה  גם  אז 

 ממש,   מתחרט  קב"הזה לא שה  .שלנו  עוונותתחרט על הלהיכולים  

כדי שגם    ,' כביכולחרטהו בדרך 'הזה של  עניןה  מגלההוא  שאלא  

עוונות על  להתחרט  נוכל  אם    שלנו.  אנחנו  אפשר ך  אילא  כי 

זה יעזור, ניתן דוגמא לדבר,  ,על עוונות  להתחרט  אם   כלומר מה 

אבל   , מאוד מתחרט  הוא  ,קריחשוב ושבר איזה כלי  אדם  בטעות  

לעשות מה  מה   ,אין  מאומה,  יעזרו  לא  הבכיות  וכל  החרטות  כל 

והביאור הוא:   ,'תשובה ה '   ענין  את  כאן יששבר נשבר. וא"כ איך  נש

בת שאחנשהחידוש  הנכנסים  חנו  שובה  של כביכול  חרטה  תוך 

ה הקב"ה מעל  הוא  והקב"ה  אנ,  גם  פלאי  ובאופן  והזמן,  חנו  טבע 

שמתקשרים עם החרטה הזו שלו ית', יכולים להתחרט על עוונותינו  

  .וזה מועיל לנו באופן על טבעי ולא הגיוני

, והזמן  את זמן המסוגל לאותו דבר  צריך   שכל דבראומר רבנו    אך

מסוגל   חודשזה    לתשובההכי  חודש    ?ולמה  .ראש  בראש  גם כי 

התחרט   שמ  עלהקב"ה  הלבנה   טעיזה  הכל  .את   , מתקשר  וכך 

לבנה מקטרגת  הש  ,בעולם  הרע  התחיל הנקודה שלהלבנה  בקטרוג  

   .על מעשה הקב"ה

 ברוב מערכות השמש שבגלקסיות יש שתי שמשות יחד 

נענשהיג.   כמו   להתמעט  הלבנה  גדולה  היתה  היא  בתחילה  כי 

ים אברוב הגלקסיות רוד שגילו היום, שמאו יש דבר מעניין    .השמש
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ר גדול של ם יש מספוסביב  ,ות או אפילו שלוש וארבעשמששתי  

רק  מ  אחת  ואילו  .לכתכוכבי   לה  שיש  הבודדות  מערכות השמש 

שלנו.  ים,  שתלא  ו  אחתשמש   השמש  המערכת  גם    ובאמתזה 

אחת נקראת שמש שוות,    שתי שמשות  להיתחב  והיבמערכת שלנו  

 שמש שהיה גדול כמו הירח    ח,היראת  עט  יהקב"ה מרק    ,ואחת ירח

הכל יתוקן כמו  ולעתיד לבוא .להיות הירח של כדור הארץ ןקט הת

הלבנה תחזור  שכפשוטו  -" מההח והיה אור הלבנה כאור" כתוב:ש

להיות משהו   " אין חדש תחת השמש"  ,היתהותגדל להיות כמו ש

שונה מששת ימי בראשית, אלא יחזור להיות כמו שהיה קודם מיעוט 

 מיעוטהקב"ה כביכול מתחרט על הנקודה הזאת של  הלבנה. שוב,  

נכנסים בכוח של התשובה שלו   ,הלבנה וגם ואנחנו בראש חודש   ,

 . סוד גדול שרבינו מגלה אותו, זה ובהשתכולים לעשות אנחנו י

 "ר חילופי האותיות של אי"ק בכ  ,ירח  -קרח  

זה כמעט  קרהרי    '. ירח'שהוא לא  זה    קרחהסיפור של  יד.   וירח  ח 

כמה   יש]  .ר"כ"ק בילפי החילוף של א  ,ק'( -)וההבדל רק בין י' ל   אותו דבר

אותיות חילופי  של  את  ,סוגים  א  יש  ב" החילוף  חילוף   ,ש "ת  יש 

 לוף ויש חי  ,י ז"ל"ראבו ה   תמש משש  ,וכו'ס  "ד  "ןם גב" ל  א"  :שנקרא

 [. בקבלהמשתמשים בהם הרבה    ווהחילופים האל  וכו',  ב"ח  ט"א  של

ף  "שאל  .ר זה הסוד של המספר קטןכ"ב  "קיאיש עוד חילוף שנקרא  ו

ב' מתחלפת בכ'   -בכ"ר ,(עשרות ומאות ות, אחד )שזה  'ובק 'מתחלפת בי

 ' ה   .ן"כה   ואחרי התי"ו, זה נקרא  דמ"ת.  וכן אח"כ גל"ש,  ר'.באות  ו

עם  מתחעם   באות  ש   מנצפ"ךאותיות  ן  ה ש  .סופיתך'    -ו  נו"ןלפת 

 , 700היא    ן'-הו  ,600היא    'ם-ה  ,500זה  האות ך'    .י"ותהאות  אחרי  

- המחולקות לאותיות    (27)ז"ך    נןישש  יוצא  .900  ץ'-וה  ,800  ף'  -הו

אותיות של    תשעו   .ט'(-)א'   תדו חא  לאותיות ש  תשע   .קבוצות  לושש

  - 'ן-ם- ך'-ת- ש-ר-ם קהאותיות של מאות ש ותשע    ,צ'(-)י' עשרות  

את האות העשרים ושמונה, בבחינת כ"ח אתוון  יש פה גם  ו  ץ'.-ף'

דבראשית   העולם דעובדא  נקרא  שבהם  אותיות  ושמונה  והיא ()עשרים   ,

  .( 1000) ף לֶ אֶ להיות  נהפכת  ל"ףאכי האות  'ֶאֶלף',ה

מתחלף להיות  'קרח'    של  ף "קוה  , אז ר כ"אי"ק ב   -החילוף  לפיעתה  ו

חודש(   ירחולכן    ',י קר  זה   )ראש  של  מסביר ש  וכמו  ח.התיקון  רבנו 

  אוה היה בעל ג  קרח  העיקרי הוא בראש חודש.  שהזמן של התשובה

ק'=    ולכן קרח זה בק', וק' זו אות גבוהה שיש לה גאוה,  ,וד גדולהמא

ד  "לעומת זאת יו  ,מספר שמראה על שלמות  תמידזה    המאו  מאה,

לומר)אפי' ש  היא הקטנה, והרמז:    'אתה עשר' כביטוי של מושלם,  אנשים רגילים 

להיות  אתה   תהיה  ו   עשריכול  אבל  מ  עשר,   רק מושלם  גא אבל  כבר  זה  אם    (ה אוו ה 

טוב  הורמה ציון  שלו  לתלמיד  לתת  אבל   ,עשר   ולשייתן    ,רוצה 

מ חשש    ,הא כשנותנים  יותר  כבר  מרגאווהמהזה  עשר  ף  שא   אה, 

שאתה מושלם, אתה עדיין מחזיק את עצמך קטן כמו אות י' קטנה,  

  ק' הוא כבר גאוה.שהוא אות אבל מאה 

שלורק  של  'הק  א"כ הגאווה  היא  שלו    ,ח  הלבנהוהתיקון   , כמו 

עצמו  להקטין במנהיגות    את  ה  משה.ונבואת  ולהודות  כן  י' -ואם 

ירח בבחינת  שלוו  ,קשור  התיקון  ירח    ,זה  על כאמור  כי  מרמז 

  .ל התשובהשמיעוט הלבנה זה היה בחינה ו ,התשובה

 תענוג גן עדן כבר בעולם הזה מעין צריך להרגיש 

י ָנִפיק ִמַנְיהּו ִקְטָרא"ו:  הגמ'  המשךוטו.   ַהוֵּ י ּדְ ְזעֵּ י ּבִ רֵּ   " ַאְזִלי ַוֲחַזִאי ּתְ

ל יסביר מה הסוד ש  ורבנו  שיוצא מהם עשן.י פתחים  נראיתי ש  -

האלו.י  נש ועדתובר"ח    הרי  ,לושאל  יש  הפתחים  עולים   קרח 

 התשובה   עשן?אז למה יוצא משם  ו,בלע נ  בומקום מהגהנם לארץ ל

  . מקום אחר הוא ימשיך לעשןבגם  מדורה,חל שרוף מיתיקח גשאם 

  .עשןיוצא עדיין  ,נוםיהמג םאתה מוציא אותשגם ועדתו,  קרחכך 

להדגיש    ופה רוצה  שבתה  את אני  במוצאי  שדיברתי   נקודה 

ב אומר  שרבנו  מה  קצ"א תעל  זה    עניןהש  ,ורה  עדן  גן    ג ענו תשל 

והוא מסביר שעיקר הנקודה של גן עדן זה    .אדםה  לב שלבשמגיע  

זה התענוג  ו  .בליבוומה שאדם משיג אלוקות ורואה אלוקות במוחו  

ש   .)תענית לא.(  באצבעעל הקב"ה  שמראים   בתוך התורה    נמצאמי 

הוא   , עבודת השםמבתוך המצוות ונהנה בעולם הזה תענוג רוחני  ו

ר בעולם כב  לעתיד לבואלו  שיהיה    גן עדןכבר מתחיל להרגיש מעין  

גיש רלה   יכולהוא    ,שבתמהתענוג של קדושת    המי שיש לו הנא  .הזה

 םשישיאחת מ  היאשבת  ש  (ב" ברכות נ"ז ע)מובא בגמ'    .עולם הבאמעין  

אני לא כל כך מרגיש תענוג בלימוד   :שאומר  מיאז    .בעולם הבא

אם אתה לא מרגיש שום   כי  ,זה סכנה שיידע ש   ,תענוג בשבתו   ,תורה

של תענוג מהתורה    עניןה  ? שם  את התענוג איך תרגיש    , כאן  ג ענות

  . יארד ממה שיש כאן מיל   פילמשל  השגות אלוקות הוא  ממהמצוות  

מה   מיליארד   אחד  ? הרילהכפיל  ניתן אבל  שווה  מיליארד    . כפול 

יש לך אם בכן  ל  אפס.כפול מיליארד שווה    אפסאבל   הזה  עולם 

שאר וי  .עשה לך פי מיליארד בעולם הבאי תענוג ברוחניות אז   אפס

לכן אדם צריך מאוד לחפש ליהנות  ו   ,לא יהיה כלום  כי  אפס.לך  

כי    ,מהשבת הקדושהו  שלו, מהטלית, והתפילין,  מהמצוות ומהתורה  

לאין    את זה  יש לך סיכוי להכפיל  הנאה מרוחניות,  אם אתה נהנה פה

 . סוף הנאה בעולם הבא

זה רק להכשיר את   ,ולם הזה ע"י תורה ומצוותעכל העבודה שלנו ב

יטה לנו מעמה שהתורה מאוד מ  .הנות מתענוגים רוחנייםלי  עצמנו

,  העולם הזה  הנאותבגלל שאם אתה שקוע ב  ,עולם הזה  יוגתענאת  

רוחני מתענוג  ליהנות  לך  מפריע  מגושם   הואאדם  כי    ,זה  מאוד 

ן  פועל בנילמשל    רוחניות.  הנאות הוא לא יכול להרגיש  בגשמיות, ו 

עובד   ל  אם  ,מגושמות   עבודותשהוא  שתגיד  עכשיו  איזה  יו  עשה 

אותו    מגושמת.  לעבודההוא רגיל  כי    , למסוגהוא לא    ,נהעדי  מלאכה

ברוחניות גם  רק    ,דבר  ליהנות  רגיל  אתה   קייטמסו  ,גלידהמאם 

אין לך את החושים להרגיש אז    ,ההנאות שלך  אלו  , ומעוגות,בשר

בוא נרגיל אותך קצת    ,לך  תואומרבאה התורה    ים,תענוגים רוחני

רוחניים תענוגים  המ   אסרה  היא  ולכן  .להרגיש  את  ת  אכלו עלינו 

חוש ל  את הרגשם לאדם  לוקחיש  ,תענוגים גשמיים  שהן  ,רותאסוה

   .רוחני תענוג

 צריך להרגיל את עצמו כבר כאן לחיות כמו בעולם הבא 

ְצמֹו  ָראו י ָלָאָדם    )שיחה צ"ו(בשיחות הר"ן  אומר  רבינו  טז.   יל ֶאת ע  ְרג ִ ְלה 

א   ב ָ עֹוָלם ה  מֹו ב ָ ֲאוֹות כ ְ ְפָרש  ִמת   ְינו  ִלְהיֹות מֻּׂ ה  א, ד ְ ב ָ עֹוָלם ה  ִלְהיֹות ב ָ

לֹא   ֹו  ב  ֵאין  ֶ ֲהִמי ו ת  ש  ב   ה  ֲאוֹות  ִמת   ֲאָוה  ת   ו ם  ְוש  ִתי ָה  ש ְ ְולֹא  ֲאִכיָלה 
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ת  ֵמֲחמ  חֹוֶלה,  ָאנו  רֹוִאין ה  ֶ ו ְכמֹו ש  ז ֶה.  ה  ָהעֹוָלם  ל  ֶ ְוִנְפָסדֹות ש  לֹות  כ ָ ה 

ל ע  א,  ב ָ ה  ָלעֹוָלם  ְקָצת  ָסמו ְך  הו א  ֶ ִתי ָה    ש  ו ש ְ ֲאִכיָלה  ב   מֹוֵאס  הו א  ן  ֵ כ 

ל ְואֵ  ג ָ ֲאוֹות ָקִצים ו ְמאו ִסים ָעָליו, ו ִמש ְ ת   ל ה  א כ ָ ב ָ ר  ד ְ ֲאָוה, א  ו ם ת   ין לֹו ש 

ן יֵש    ֵ ִתי ָה ְוכו '. כ  ֹו ֲאִכיָלה ו ש ְ ֵאין ב  ֶ א ש  ב ָ הו א ָסמו ְך ָלעֹוָלם ה  ֶ ת ש  ֵמֲחמ 

הְ  י ִ ֶ ש  ו ִבְבִריאו תֹו,  ִחי ו תֹו  ים  י ִ ח  ב ְ עֹודֹו  ב ְ ְצמֹו  ע  יל  ְרג ִ ְלה  ָיכֹול ָלָאָדם  יֶה 

א ב ָ עֹוָלם ה  מֹו ב ָ ֲאוֹות כ ְ לֹא ת   ֵהג ב ְ  . , עכ"לְלִהְתנ 

שצריך אדם להרגיל את עצמו    מראו  רבנולמה    בזה?מה זה הסוד  

כי צריך כבר בעולם התשובה:    ?לחיות את העולם הבא בעולם הזה

ולכן אנחנו מאוד    .לפתח חוש של תענוג של עולם הבאהזה להתחיל  

המתיקות   את  לחפש  הזמן  כל  התענוג שמשתדלים  ואת    בתורה 

קוטי ליכאן בעוה"ז, מהגן עדן קטן  אפי'  היה לך  יכי אם    הרוחני שבה,

מ  ,ן"רהמו בגמרא, האו  מיליארדלך  יהיה    בעוה"באז    חידוש  י  פי 

  ( בהקדמה)  'נזר ני  אבה'  .ולכן מאוד חשוב ליהנות מהתורה  .מליארד

כי   ומהמצוות.  א ליהנות מהתלמוד תורהו לשמה השל    עניןשמבאר  

אז לא יהיה אפשר לתת לך בכלל שכר   ,תורהה נהנה מאתה לא    םא

כי השכר של לימוד תורה הוא בעמקום יותר, אבל   ד תורה.על לימו

 ר הזה גם שם בעולם הבא. מהשכ  הנהאם אתה לא נהנה מזה, איך ת 

 מה היא אש הגיהנם, ובפרט הגיהנם לעתיד לבוא

זה    ,שלו  המגושמותבגלל    ,תורה   דלימוועוד יותר מי שסובל מיז.  

שהוא לא יוכל לסבול את    ,לו לעתיד לבואשגיהנום  ה  יהיהעצמו  

הרוחניים האלה  וגם  התענוגים  לא  ,  מה שמדברים   בין אתישהוא 

בחינה של הזה  ו   ., וזה סבל עצום שנמשך לנצחםבשמיבתורה שם  

לא שנשמה    ברור  וקשה הרי  ,אששמה  וב שיש  שכת  ,נוםההגאש  

התורה בעצמה    כי  ,אלא מדובר באש רוחנית  ,נשרפת באש גשמית 

ם ה' "  :)ירמיה כג, כט(מר  , שנאהיא אש ֵאש  ְנאֻּׂ  כתוב  ".ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי כ ָ

יט( ג,  י"   )מלאכי  ִּֽ ָכל  כ ִ ְוָהיו   ו ר  נ  ת   כ   ֵֹער  ב  א  ב ָ י ֹום  ה  ֵה  ְוָכל  ִהנ  ה    ֵזִדים  עֹש ֵ

ט ֹאָתם   ש  ְוִלה  ָעה ק  עבודה  ) מסבירה הגמ'  , מה זה הגיהנם הזה?  וגו'"ִרש ְ

כ )     הבא  על הפסוק  (ג: ף  סוף דזרה   ֶמש  "  (שם,  ֶ ש  ִמי  ש ְ ִיְרֵאי  ָלֶכם  ְוָזְרָחה 

ְכָנֶפיהָ  ב ִ א  ֵ ְרפ  ו מ  גש  "ְצָדָקה  לבואהאין  לעתיד  הקב"ה ש  אלא  נום 

ים  עדנצדיקים מת ה   ,השמש עצמהבאותה  מוציא חמה מנרתיקה, ו

   .דונים בהי ים נערשוה ה,ב

 כמו  .גילוי סודות ובהירות התורה פירושו    -שמש  יות:  והכוונה בפנימ

כך לעתיד לבוא יהיה בהירות של    ,' ברור כשמשהדבר  שאומרים: ' 

התורה אלוקים  סודות  הכ  ,ודעת  עתיד של השמש    היזו ו  ,שמשמו 

שתצא מנרתיקה, היינו שיהיה גילוי סודות עצום בגילוי של   לבוא

  , התורה בעצמה  המרפאת שנזכר כאן, היא  'שמש'ה  .אור אין סופי

יָה "  )פ"ו מ"ז(אבות    יבפרק  ובאכמ ֶ ים ְלעֹש  י ִ ִהיא נֹוֶתֶנת ח  ֶ דֹוָלה תֹוָרה ש  ג ְ

ר   ֱֶאמ  נ  ֶ א, ש  ב ָ ז ֶה ו ָבעֹוָלם ה  עֹוָלם ה  ים ֵהם ְלמֹוְצֵאיֶהם  ",  (' )משלי דב ָ י ִ י ח  כ ִ

א ֵ ְרפ  מ  רֹו  ש ָ ב ְ ְואֹוֵמר  "ו ְלָכל  ג( ,  ו י ",  )שם  ק  ְוש ִ ֶרָך  ָ ְלש  ִהי  ת ְ ִרְפאו ת 

ְצמֹוֶתיךָ  התורה    –  "ְלע  של  היא    בעצמהכי  ולכן השמשהרפואה   , 

 ועל   ה.רשעים נידונים בהו,  אש של התורהמהבה  מתעדנים  צדיקים  ה

ה עה.(בגמרא    כתובאש  זאת  בתרא  צ"   :)בבא  נכווה    דיקוצ דיק  כל 

ש הצדיקים    "חברו  למחופתו  שהם  כי  קודש בוערים  באש  של   ם 

ם ה'"התורה בבחינת   ֵאש  ְנאֻּׂ לפעמים זה שלידך  ו  ".ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי כ ָ

   .ךשל ווה מהחופהכהוא נ ,שהוא לא במדרגה הזאת

, הראש ם נוהיגבאותה האש  גם  גן עדן ובגם  שנמצאת  אש  הותה  א  זו

 וכעת נבאר   .אלוקים עת  של בהירות סודות התורה וד  של השמש,

 שיש שםכשהיינו ילדים  לנו    ציירוזה לא כמו ש  נוםה אש הגסוד  מה  

הרשעים  וכבשנים  תנורים את  אש  הזו  שהאש    אלא  ,לשרוף  היא 

ש  ה האוז  .ים באש הזאתנדונוהרשעים    ,והצדיקים נהנים בה  .התורה

  . אש התורה  י גם כןהו זו ,(בה של ל שמש כדור אש  ה  )כידוע ,שמשה לש

)ראה    שרוףגיחל  שהוא כל כך  ע"פ הגמ' הנ"ל  שביארנו    ,חקרגם    ולכן

 הם של  יקוןוהת  .מהתורה שהוא כפר בה  ףרשבגלל שהוא נ  ,בסמוך(

בסוף להתשובה שלו  זה  ו  .משה  אתוובנבבתורה    יםמודעתה    הםש

אותה עם  עדןגן  כנס לי אז הוא בעצמו    ,את ז ה  כשתתקבל התשובה

  ממנה.יתחיל ליהנות ולהתענג ואש ה

 המשך ביאור המעשה של רבה בר בר חנה ובלועי קרח 

ַמיָּא"  :הגמרא  ממשיכהיח.   ּבְ יֵּּה  ּוַמׁשְ ַעְמָרא  ּדְ ָבָבא  ּגְ ַקל  ּה    , ׁשְ ְוַאְנחֵּ

י ִאְחרּוכֵּ ִאְחַרְך  י  ַהוֵּ יק,  ַאּפִ ְוִכי  ָהָתם,  ּה  ְוַעְילֵּ ּה  ֻרְמחֵּ ּדְ ּה  יׁשֵּ רֵּ מה   ".ּבְ

ב  ה'טיעא'עשה   לרבה  להראות  ברכדי  הע   ,חנה  ר  של וצאת  מה 

אותה   להתו  ,שרה אותה במיםוצמר    תלקח גיז  ?ם נוההגל  האש ש

שיצא משם   הבור  של  קעבבתוך ההכניס את הרומח  ו  ,הרומחראש  ב

בגלל שהוא    יה היתה שרופה רק, הזה הגיאת    וכשהוא הוציא  ,עשן

  , הגיהנם  שהתגלגל לשם. ופה רואים מה עמוק עונש  חקרעמד ליד  

 מהאש.  בוערהוא עדיין  םנוהמהג קרח תאחרי שהוציאו א  גםש

 לא מספיק לומר משה אמת, צריך גם לומר שהם שקרנים 

ית"וממשיכה הגמ': יט.  ָמִעית?ָאַמר ִלי: ַאּצִ   , האוזן שלך  שים את) ! ָמה ׁשְ

ה ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת   (אומרים שםשמע מה שות  י ָאְמִרין: מׁשֶ ַהוֵּ ת ּדַ ְמעֵּ ְוׁשִ

ִאין  - ּדָ ּבַ ן   אמת ותורתו 'משה    :רקלומר    לא מספיקש  כלומר  ."ְוהֵּ

יק  . כלומר לא מספ)שקרנים("  ןבדאין וה" גם אלא צריך להגיד אמת".

אים, והטעם לזה.  כי  בדלומר שמשה אמת, אלא צריך לומר שגם הם  

גם מה שאני  אומר שאבל    ,הרבה פעמים אדם מודה שהתורה אמת

אם אתה אומר שיש עוד    .גם לי יש דעת וכו'  ןנכו ו   אמתזה  גם    ,אומר

מהתורה   חוץ  רבנוו  ,םימהצדיקומשהו  שום   ,ממשה  עשית  לא 

ותורתו אמתאמשה  "רק אם אתה אומר  ו  ,תשובה   קרח )  םוה   ,מת 

הצדיק   'ה"  :רמפרעה א  .תשובהל  נחשב  רק אז זה  ם",בדאי  ועדתו(

הרש ועמי  אמר  חידושיש    .ם"יעואני  שפרעה  הצדיק   שםה"  :יפה 

זה בעיה, ו  ",הרשעים  עמיו":  ורק  ( במילה צדיק  ' עם ה)שמכליל עצמו    "ניאו

ה מה וז   .אבל הם אומרים ו'אני'...  צדיק,  'הש  אומריםהרבה אנשים  

לא מספיק   ם.דאיב   (ות דע ו   קרח)  הםו  ,משה אמת ותורתו אמת"שכתוב  

 חיש את עצמך. להודות בנבואת משה, צריך גם להכ

 ביאור הסימן של כ"ט י"ב תשצ"ג 

יֹוָמא  "כ.   ים  לׁשִ ל ׁשְ ִלי: ּכָ יִהּנם ְלָהָכא ָאַמר  ּגֵּ ָרא ְלהֹו  ר    ,ְמַהּדְ ָ ָבש  ּכְ

ה ַחת, ְוָאְמִרי ָהִכי: מׁשֶ ַקּלַ :  ברוח קדשו  פירשרשב"ם  ו  וכו'".ֱאֶמת    ּבְ

יֹוִמין ' ָלִתין  ּתְ ל  חֶֹדשׁ "   ':ּכָ ל ראׁש  זה  ז  ".ּכָ ה לא כתוב בשום מקום 

הקודש של רשב"ם יום    ,הרוח  הסוד שכל שלושים  את  זה שגילה 
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טו  פשוכ   'כל שלושים יום'הייתי חושב    . אש חודשברדןקא  קורה  

ראש חודש מגיע כל   רישה ,ולא ראש חודשושים יום, אחת לשל

   .ג"תשצ "בי "טכהסימן וזה  יום. וחצי 29

 . שעות  12זה  - "בי . יום 29זה  - כ"ט זה?הסימן מה הפירוש של 

רגילים  למשל    .חלקים  793זה    -ג  "תשצ אנחנו    60  שישהיום 

 . שניות בשעה  3600וא"כ יש    .שניות בדקה  60ויש    ,דקות בשעה

מדידהפ  כלי  להם  היה  לא  חילקו    ,עם  לא  הם  כמו   זה  אתאז 

 , 7-חיפשו מספר שמתחלק לכל המספרים חוץ מאלא    היום.ש

ל  .1080המספר  ויצא   אותה  וחילקו  השעה  את    1080- ולקחו 

כך מסביר הרמב"ם בהלכות ראש חודש. אבל באמת   ,חלקים

יש בזה גם כוונה פנימי של מספר צירופי הוי"ה שיש בשעה, כמו 

בבית הכנסת המולד יהיה    בהכרזת ר"חל פעם  כ  שגילה האריז"ל.

שניות   שלושכל חלק הוא    ולפי החישוב  .כך וכך חלקיםבשעה... ו

  ,החשבון הוא. ושניות  10חלקים זה    ויוצא ששלוש  ,בדיוק  ושליש

פעמים   360בדיוק, ובשעה יש    360לשלוש יצא לך    1080תחלק  

חלקים מתוך    793  אהו   ,ג חלקים"תשצ  והפירוש  שניות בדיוק.  10

   .דקות ארבעיםזה בערך ש ,1080

 ותת סהווספירת כיצד עושים את חשבון המולדות, וכיצד את 

 המולד   החודשאם  למשל    ?בין מולד למולד  האמיתי  זמןהכמה  כא.  

 י"ב-יום ו   כ"טמולד הבא יהיה עוד  האז    ,בצהריים  14:00בשעה  היה  

אז יש כלל   ,יום  29לספור    יםכשרוצ  ,א"ז  .דקות   ארבעים-שעות ו

יום זה    כ"ט  :ומראש   ווסת נידה(של הספירה של    עניןלכל ה )גם  מאוד חשוב  

היום זה יהיה   29י עוד  שנאם היום יום    ז"א  .יום  ועודשבועות  ארבעה  

  הזה. יום  הזה    29-ה  היוםו  ,יום  28ארבע שבועות זה    ,יום שניבגם כן  

שלישי יום  ב  , אז זה יצאיום שנימחוץ  יום    29ני רוצה לספור  ואם א

  עוד ארבע שבועות.

את היום גם    יםסתות תמיד סופרבוו  כאן,ות לבין  תההבדל בין וסזה  

ווסת הקודם שלה היה הולמשל אשה ש  .שלה  הראשון של הראיה

גם את היום שהיא    ומחשיבה  ,יום  כ"טאז היא סופרת    ,יום  ל'לפני  

ויום למחרת   ,שבועות  ארבע   . ותוסיף על היוםסופרת אותוו  קיבלה

  29תה ביום שני  רא אם  ולכן    .עוד יום סיפיםומ  יום שלושיםו  ,כ"ט זה  

היום  יום   אותו  ספירת  עם  שני מהיום  ביום  יהיה  ארבע ב  זה   עוד 

זה מאוד קל   וכך  ,ביום שלישילמחרת  יהיה  יום    שלושיםו  , שבועות

   .לא מתבלבלים עם הסימן הזהולספור 

בספירה של   ,לגבי ראש חודש לא סופרים את היום הזה עצמואבל  

כ"ט   אז   ,14:00ביום שני בשעה  היה  המולד    םוחצי. ולכן איום    כ"ט 

יום ש  בדיוק  יום  י"ב תוסיף עוד  ו   ,14:00בשעה    )בעוד חודש(לישי  זה 

בשעה  בליל רביעי    הבאהמולד יצא בחודש  ואז    . דקות  40  -שעות ו

יודע    .(רביעי ליל  בלילה של  וארבעים    שתיים זה  )ש   בלילה.  02:40 אם אתה 

  , םחודשיאתה יכול לדעת את כל המולדות של כל ה  אחד,מולד  

של כ"ט י"ב תשצ"ג ולהיזהר    כפיל כל הזמן את החשבוןלה  צריךרק  

 בקלות הוא יכולהוא  לחשבון,  וש  חלכן מי שקצת יש    .טעות לא ל

   .לוח שנה לעשות לבד

 חודש מלא וחודש חסר  

שיש  זה מה שגורם חלקים, ג"צותש "ב יכ"ט  הנקודה הזאת שלכב. 

 למשל   .מלא  אחדחודש  ו  ,חסר  אחדחודש  לנו בלוח שנה העברי  

 . חודש מלא  סיון הואגלל שב  ,םיומי  הואראש חודש תמוז  השבוע  

יום    ,מלאהוא  חודש  שהסיבה  וה גם  הואכי  ראש חודש    השלושים 

עושאנחנו   ביום    יםלא  א'   , למחרתרק    אלא  ,עצמו  שלושיםאת 

הוא   שההבדל  מתאזןב לכן    ,יום   29.5בגלל  זה  חודשיים  עם    ,כל 

יש לנו יום   , ולכן לאחר חודשייםדקות  40-ו  תוספת של י"ב שעותה

 זה גם הסיבה ו  מלא וחודש אחד חסר.חודש אחד  שלם נוסף, ולכן  

ברצף מלאים  וטבת  חשון וכסליו    יש פעם בשלוש או ארבע שניםש

 . קצתמשלימים  עוברתשנה מ, גם בדקות 40שלים את כדי לה

 כל ראש חודש  ם של חרטהגיהנ

ת" כג.   ח  ל   ק  ב ְ ר  ָבש ָ כ ְ ְלָהָכא  ם  יִהנ  ג ֵ ְלהֹו  ָרא  ד ְ ְמה  יֹוָמא  ים  לש ִ ש ְ ל    , כ ָ
ִאין ד ָ ב   ְוֵהן  ֱאֶמת  ְותֹוָרתֹו  ה  ֶ מש  ָהִכי:  בהמשך  מ  ".ְוָאְמִרי  רבנו  באר 

אין  בגהינם  . כי  נםהיגה  בתוךם לא זוכים להגיד את זה  הש  , התורה

להם  "כתוב  ש   כמו  ,מקום לחרטה ואין  עשוקים  דמעת  ראיתי את 

בגהינם    ",מנחם שם  הם  הרשעים  החטאים    מתחרטיםובוכים  על 

כמו אבל  .  שיו כבר אי אפשר להתחרטעכ  :אומרים להםאבל  שעשו.  

משה  "  :צעקו שלהם הם  ו מיד בשעת הבליעה  תד עו  קרח  ,שאמרנו

משה אמת  "  :הם צעקוכבר אז  שאו לפי הכלי יקר    ",רבנו הצילנו

,  בחודש  אחת  נום פעםהילכן הם זוכים לצאת מהג  ",ותורתו אמת 

   ביום ראש חודש, שהוא יום של תשובה.

שלהםהי הגשעיקר    ,כאן  רבנור  ומוא החרטהוה  -  נום    בעצמה.   א 

ט) מגלה    רבנו אות  ג  ,(' סוף  'גהינם  נוםהישיש  חר   שנקרא    '. טהשל 

קורה     אדם   למשל   על מעשיו.מאוד מתחרט  הוא  שאדם  לפעמים 

הפסד של  מה יותר גדול  האבל לפעמים הסבל    .עסקה  ופסיד באיזשה

  , זה דבר הל   את עצמי  כנסתיה למה  : 'מתחרט   הוא  .זה החרטה  ,הכסף 

רו ובפרט כשלפני כן באו והזהי  השטות הזאת'?...למה עשיתי את  

שלא   אנשים  לעסקה  אותו  להיכנס  לו  שמע  זו, הכדאי  לא   . והוא 

  מכיון   ,הפסדמהעושה לו יותר צער אפילו  ובוערת בו  החרטה הזאת  

פסיד חלילה מ אם אדם    ולפ"ז  .ר של החרטה הוא כל כך גדולעהצש

אפילו שהוא עשה תשובה אז    ,בעולם הזה  של התשובההזמן  את  

שפעם   לזכות כמו קרח ועדתו,רק    זה יועיל לו  ם,נוהפתחו של ג  לע

  .חרטה גהינם שללו  יהיה, חמורה גהינם ה תא א יהיה לו לבחודש 

הגמרא   דבריכל מה שהסברנו את  ו  ,דין ה על עומק  מוסר  היום    למדנו

זה   של  עניןגם הבנו קצת את ה  .את עומק כדיןלהבין    כדיזה     מה 

עדן  גן  זה  ומה  ש  ,גיהנום  כאן ולמדנו  רוחניות  הנאות  שנהנה  ע"י 

הזהעב מיליארד  בעז"ה  לנויהיה  אז    ,ולם  בעולם   יםמיליארד  יפי 

לפחות  ם  חייביאנחנו    ולכן  .הבא לנו  רוחנית    קצתשתהיה  הנאה 

מצוות, וקיום  תורה  ש  מלימוד  הבא  כדי  מה   לקב"היהיה  בעולם 

אפילו על מעט הנאה רוחנית שהיתה    ל ולתת לנו שכר עצוםפיכלה

 השם יזכנו אמן.שלנו,  לנו בעבודת השם

 עריכה: ליאור גבע                 לום ומבורך שבת ש 


