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הרה"ג ר' חנפס חרידמאן שליט"א
חרשת שרפ תשע"ד

בפרשתנו פרשת קרח )במדבר טז-א(: "ויקח קרח 

בן יצהר בן קהת בן לוי". ופירש רש"י בשם המדרש 

רחמים  שביקש  יעקב,  בן  הזכיר  "ולא  תנחומא: 

יזכר שמו על מחלוקתם, שנאמר  על עצמו, שלא 

נזכר  והיכן  כבודי,  בקהלם אל תחד  )בראשית מט-ו( 

שמו על קרח, בהתייחסם על הדוכן בדברי הימים, 

בן אביאסף בן קרח בן  ו-כג(  )דברי הימים א  שנאמר 

יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל".

ככה  על  אבינו  יעקב  ראה  מה  ביאור,  וצריך 

להתפלל שלא יזכר שמו בעדת קרח, הלא אפילו 

יעקב.  של  בנו  בן  שהוא  ברור  שמו  נזכר  לא  אם 

עוד צריך ביאור שהרי פסוק זה: "בקהלם אל תחד 

כבודי", נאמר בברכתו של יעקב אבינו לשמעון ולוי 

אחים, בין כל הברכות שבירך את כל בניו השבטים 

לפני פטירתו מן העולם.

והנה מקרא מלא דיבר הכתוב בסיום הברכות 

שנים  ישראל  שבטי  אלה  "כל  מט-כח(:  )בראשית 

אותם,  ויברך  אביהם  להם  דיבר  אשר  וזאת  עשר, 

צריך  כן  כי  הנה  אותם".  בירך  כברכתו  אשר  איש 

של  בתפלתו  לוי  לשבט  יש  ברכה  איזו  ביאור 

שמו  יזכר  שלא  כבודי",  תחד  אל  "בקהלם  יעקב: 

במחלוקת קרח.

 "ותחתפ הארץ את חיה
ותבלע אותם ואת בתיהם"

שעשה  הגדול  הפלא  על  להתבונן  ראוי  עוד 

והקב"ה  גוזר  צדיק  בבחינת  ה',  עבד  רבינו  משה 

את  לבלוע  כדי  פיה  את  הארץ  שתפתח  מקיים, 

הפסוקים  הם  והנה  להם,  אשר  וכל  ועדתו  קרח 

)במדבר טז-כח(:

שלחני  ה'  כי  תדעון  בזאת  משה  "ויאמר 

כי לא מלבי, אם  לעשות את כל המעשים האלה 

האדם  כל  ופקודת  אלה  ימותון  האדם  כל  כמות 

ה'  יברא  בריאה  ואם  שלחני,  ה'  לא  עליהם  יפקד 

כל  ואת  אותם  ובלעה  פיה  את  האדמה  ופצתה 

נאצו  כי  וידעתם  שאולה,  חיים  וירדו  להם  אשר 

האנשים האלה את ה'.

האלה  הדברים  כל  את  לדבר  ככלותו  ויהי 

ותבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את 

פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר 

לקרח ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם חיים 

הקהל,  מתוך  ויאבדו  הארץ  עליהם  ותכס  שאולה 

וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם כי אמרו 

פן תבלענו הארץ".

וצריך להבין מה ראה משה רבינו על ככה לבחור 

ותבלע  פיה  את  הארץ  שתפצה  כזה,  עונש  דוקא 

את קרח ועדתו וכל אשר להם. עוד צריך ביאור, כי 

מלשון הכתוב: "ופצתה האדמה את פיה", וכן ממה 

"ותפתח הארץ את פיה", משמע שהארץ  שכתוב: 

יש לה פה לדבר. וכן משמע מלשון התנא במשנה 

דברים  עשרה  בין  שם  שהזכיר  מ"ו(,  פ"ה  )אבות 

הארץ".  "פי  את  השמשות  בין  שבת  ערב  שנבראו 

וצריך ביאור איזה דיבורים יצאו מפי הארץ בשעה 

שפתחה את פיה לבלוע את קרח ועדתו.

"משה אמת ותורתו אמת"

שמבואר  ממה  כך  על  הביאור  ללמוד  ונראה 

חנה  בר  בר  רבה  כי  קי.(,  וסנהדרין  עד.  )ב"ב  בגמרא 

זכה שנתגלה אליו איזה סוחר, והראה לו המקום 

בקע  שם  והיה  בגיהנם,  ועדתו  קרח  בו  שנבלעו 

הגיהנם,  של  מהאש  עשן  יצא  שמשם  באדמה 

והרטיב אותה במים,  גיזה של צמר  ולקח הסוחר 

והניחה על ראש רומחו, והעביר אותה דרך הבקע 

ומיד נשרפה מחום הגיהנם. 

אוזנו  את  שיטה  חנה  בר  בר  מרבה  וביקש 

האדמה  מבטן  ועדתו  קרח  אומרים  מה  לשמוע 

"משה  אומרים:  שהם  ושמע  הגיהנם,  בשאול 

סוחר:  אותו  לו  אמר  בדאים".  והן  אמת  ותורתו 

בתוך  כבשר  גיהנם  להו  מהדרא  יומין  תלתין  "כל 

קלחת, ואמרי הכי משה ותורתו אמת והן בדאים". 

הגיהנם  אותם  מהפך  יום  שלשים  כל  פירוש, 

כן:  ואומרים  קלחת,  בתוך  ]שמתבשל[  כבשר 

"משה ותורתו אמת והן בדאים". כלומר על עצמם 

אומרים שהם שקרנים.

הנ"ל  בגמרא  המקומות  בשני  כי  להעיר  ויש 

"משה ותורתו אמת", אבל  מבואר שהם אומרים: 

אמת  "משה  אומרים:  שהם  מורגל  העולם  בפי 

ב"שער  הרמב"ן  גירסת  היא  וכן  אמת".  ותורתו 

מהדרא  יומין  תלתין  "כל  נז(:  אות  ו  )פרק  הגמול" 

להו גיהנם כבשר בקלחת, אמרי משה אמת ותורתו 

אמת והן בדאין".

תנחומא  הוא מהמדרש  לכך  ונראה שהמקור 

הגמרא  מאמר  שם  שמובא  יא(  אות  )פרשתנו 

והן  אמת  ותורתו  אמת  "משה  היא:  שם  והגרסה 

להאריז"ל  הליקוטים"  ב"ספר  הוא  וכן  בדאין". 

)פרשת יתרו אות יח(: "וצועקים ואומרים משה אמת 

וכן בשל"ה הקדוש  ואנחנו בדאים".  ותורתו אמת 

משה  ואומר  "שמתוודה  בהגהות(:  קרח  )פרשת 

מאמרות"  ב"עשרה  הוא  וכן  אמת".  ותורתו  אמת 

ובעוד  פ"ט(  ח"ב  דין  חקור  )מאמר  מפאנו  להרמ"ע 

ספרים הקדושים.

משה התחלל שיעשו תשובה בגיהנם

נפלא  חידוש  שמצינו  מה  וראה  בא  ועתה 

ב"עשרה מאמרות" להרמ"ע מפאנו )מאמר אם כל 

שמתוודים  זה  ווידוי  בזכות  כי  לד(,  סימן  ג  חלק  חי 

באחרית  לתיקון  יזכו  האדמה  בבטן  ועדתו  קרח 

הימים, וזה לשון קדשו: 

על  דרש  צב(  תורה תהלים  )לקוטי  זצ”ל  “והאר”י 

צדי'ק כתמ'ר יפר'ח, שכן  )תהלים צב-יג(  קרח פסוק 

שמו רשום בסופי תיבות אלה, ללמד שבסוף תיקון 

עולם גם הוא יתקן. ויפה אמר, שהרי הוא וסייעתו 

במדור גיהנם, משעה ראשונה שירדו שם התחילו 

וכך הם אומרים משה  דין שמים,  להצדיק עליהם 

אמת ותורתו אמת ואנו בדאים, ואין בעולם קלקול 

גדול כל כך שווידוי זה לא יספיק לתקנו".

טו  אות  קרח  )פרשת  הקדוש  בשל"ה  כתב  וכן 

בהגה"ה(, אלא שהוסיף שם חידוש גדול, כי מטעם 

בחיים,  בעודם  באדמה  שיבלעו  משה  התפלל  זה 

כדי שיזכו לתיקון על ידי שיתוודו בגיהנם בעודם 

בחיים, וזה לשון קדשו:

הלשפ הנשגב משרפ ועדתו

 לצעוש בפיים: "משה אמת ותורתו אמת"
כדי שלא נצטרך לצעוש כן מאש הגיהנם
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שלכאורה  ואף  שאול,  חיים  ירד  קרח  "הנה 

ומקבל  חי  נשאר  רק  מת  אינו  באמת  אבל  מת, 

שתועיל  כדי  לטובתו  זאת  עשה  והקב"ה  יסורין, 

אמת  משה  ואומר  שמתוודה  כמו  התשובה,  לו 

ותורתו אמת, ואילו היו מת ממש אז לא הועילה לו 

התשובה, כי אין תשובה לאחר מיתה. על כן השם 

התשובה,  תועיל  ואז  אותו,  ומחיה  המית  יתברך 

ומכח זה אף שהורד שאול יעל ויפרח כתמר".

שיטת ה"תורת פיים" כי הווידוי בגיהנם 
הוא תישון גדול

ב"תורת  גדול  חידוש  מצינו  זה  בענין  אולם 

זצ"ל  שארר  חיים  אברהם  רבי  להגה"ק  חיים" 

ועדתו  קרח  של  הווידוי  ענין  כי  קי.(,  )סנהדרין 

לווידוי  דומה  הוא  עוונותיהם,  על  לכפר  בגיהנם 

של כל הרשעים שמתוודים בגיהנם על עוונתיהם, 

אחרי  אפילו  לנשמתם  גדול  תיקון  בזה  יש  אשר 

מטהרים  הווידוי  בצירוף  הגיהנם  אש  כי  מיתתם, 

את נשמתם מכל סיג ופגם, ומביא ראיה לכך ממה 

ששנינו בגמרא )עירובין יט.(:

)תהלים  דכתיב  מאי  לוי,  בן  יהושע  רבי  "אמר 

פד-ז( עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם ברכות 

על  שעוברין  אדם  בני  אלו  עוברי,  מורה,  יעטה 

גיהנם.  להם  שמעמיקין  עמק,  הקב"ה.  של  רצונו 

הבכא, שבוכין ומורידין דמעות כמעיין של שיתין. 

את  עליהם  שמצדיקין  מורה,  יעטה  ברכות  גם 

הדין ואומרים לפניו, רבונו של עולם יפה דנת, יפה 

גן  לרשעים  גיהנם  תקנת  ויפה  חייבת,  יפה  זכית, 

עדן לצדיקים".

בגיהנם,  מתוודים  הרשעים  כי  שמבואר  הרי 

של  מהתיקון  נפרד  בלתי  חלק  זהו  כי  ובוודאי 

אפילו  הווידוי  עם  יחד  ביסורים  לצרפם  הגיהנם, 

הגמרא  על  עוד  בזה  והאריך  מיתתם.  אחרי 

)עירובין שם(, ומפרש בזה כל המזמור )תהלים קטז(: 

"אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני", שדוד המלך 

ידי  על  תיקון  לרשעים  שנתן  לה'  להודות  נתכוון 

ה'  חסד  והוא  מיתתם,  אחרי  בגיהנם  שמתוודים 

שלא תכלה הנשמה ותישרף באש הגיהנם, ועל זה 

נפשי ממות את עיני מן  "כי חלצת  )שם ח(:  נאמר 

דמעה את רגלי מדחי".

ולפי זה צריך לומר כי מה שגזר משה שיבלעו 

העונש  להרבות  כדי  הוא  בחיים,  בעודם  באדמה 

כל  בפני  באדמה  חיים  שיבלעו  ועדתו  קרח  של 

ממחלוקות  לברוח  ויראו  ישמעו  למען  ישראל, 

משה  שעשה  מה  שכל  שלמה  באמונה  ויאמינו 

היה לפי מצות ה’. אך בעצם הגזירה שגזר עליהם 

לטובתם  נתכוון  הגיהנם,  בשאול  באדמה  לבלוע 

שיהיה להם תיקון על ידי שיתוודו בגיהנם: "משה 

אמת ותורתו אמת".

יעשב התחלל שלא יזכר שמו שלא 
יחגום שרפ בשורש יעשב

נעלה לבאר מה שמתוודים  זו במסילה  בדרך 

"משה אמת ותורתו  קרח ועדתו דוקא בנוסח זה: 

של  הטהורה  במשנתו  גדול  יסוד  פי  על  אמת", 

ה"אור החיים" הקדוש, לבאר מה ששנינו בגמרא 

)סנהדרין קט:(:

רע  מקח  שלקח  לקיש  ריש  אמר  קרח,  "ויקח 

בן  יצהר  בן  בישראל,  לעצמו, קרח שנעשה קרחה 

קהת  בן  כצהרים,  העולם  כל  את  עליו  שהרתיח 

לויה  שנעשה  בן  לוי  בן  מולידיו,  שיני  שהקהה  בן 

בגיהנם". ומקשה בגמרא: "ולחשוב נמי בן יעקב, בן 

שעקב עצמו לגיהנם, אמר רב שמואל בר רב יצחק, 

יעקב ביקש רחמים על עצמו, שנאמר בסודם אל 

אל  בסודם  כבודי,  תחד  אל  ובקהלם  נפשי  תבוא 

תבוא נפשי, אלו מרגלים, ובקהלם אל תחד כבודי, 

זה עדת קרח".

"ובעיני  מתפלא ה"אור החיים" על מאמר זה: 

יכנה דברים הרעים לשמות הצדיקים,  יפלא, למה 

בן  ולחשוב  הדרש,  בעל  שמקשה  אלא  זה  די  ולא 

יעקב, אשר לא נכון להזכיר שם מבחר האבות בדרך 

קרח  כי  בזה,  הכוונה  החיים"  ה"אור  ומבאר  זה". 

קלקל במעשיו את משמעות קדושת השמות של 

אבותיו הקדושים, והנה הדברים בלשון קדשו:

אחד  נטע  ברא  האדם,  את  ה'  כשברא  כי  "דע 

ונפגם  וכשחטא  הקדושה,  ענפי  כל  כלולים  שבו 

שיצאו  וכל  בו,  תלויים  שהיו  הנשמות  כל  נפגמו 

ממנו פגומים היו, עד שיצתה נפש אברהם אבינו, 

הפסולת  ונתברר  נסיונות,  י'  באמצעות  ונתלבנה 

בישמעאל, ויצתה נשמת יצחק ונתלבנה בעקידה, 

ונתברר הפסולת בתגבורת האש הוא עשו, ויצאת 

נשמת יעקב בלא שום דופי.

פד.(  )ב"מ  במאמרם  רז"ל  שהעירוני  מה  והוא 

שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם קדמאה עד כאן. 

שחטא.  קודם  כאדם  פסולת  בו  היה  שלא  פירוש, 

נמצינו אומרים שהאילן הוא יעקב, ויצאו ממנו י"ב 

ענפים ואחד מהם הוא לוי. ענף זה העניף ג' ענפים 

- גרשון קהת ומררי, וקהת העניף ד' ענפים - עמרם 

יצהר חברון ועוזיאל, וענפי יצהר הוא קרח.

והנה בבוא קרח להחליף ענפי הקדושה ולהפך 

הכהונה ממקומה, נפגמו ענפי הקדושה שבשורש 

נשמתו שהיו כולן לשבח, והתחיל ממטה למעלה, 

הכתוב  שם  ]על  טהור  קרח  נקרא  היה  בתחילה 

יצהר,  בן  הוא"[,  טהור  הוא  "קרח  יג-מ(:  )ויקרא 

שהיה מאיר לעולם כצהרים, בן קהת, שהיה מקהה 

שנתלווה  לוי,  בן  ומעלתו,  גדולתו  רואה  כל  שיני 

מיום לידתו מהקב"ה בכמה מעלות.

ועשה  נפגם  ועכשיו הענף עצמו שנקרא קרח 

בו קרחה, ולא ענפו לבד אלא גם שורש הענף שבא 

נשמתו  כשורש  לרעה  נהפך  יצהר  שהוא  ממנו, 

ולא שורש אחד  והרתיח כל העולם כולו כצהרים, 

לבד אלא גם שורש שלמעלה ממנו, שהוא בן קהת 

בלבד,  זו  ולא  מולידיו,  שיני  להקהות  לרעה  נהפך 

]הוא  אלא גם שורש הענף הראשון שיצא מיעקב 

לוי[, שורש של נפש קרח אשר שם, נעקרה ונפגמה 

ועשתה בו נקמה ללוותו לגיהנם.

וממה שלא הזכיר הכתוב בן יעקב, עדיין שורש 

הראשון שהוא בעיקר האילן שהוא יעקב לא נודעו 

נעקר  ונמצא  הפגם,  הגיע  עדיו  גם  אם  מעשיו, 

שורשו של קרח מעיקרו או לא... והוא מה ששאל 

השואל ולחשוב בן יעקב... ותירץ לפי שהתפלל על 

יגיע כח  יעקב שלא  וזו היתה תפלתו של  עצמו... 

ינתק חבל  החטא עד עיקר השורש שביעקב, ולא 

הכסף מעיקרו ויש תקוה לאחריתם".

מה  כי  הקדושים,  מדבריו  למדים  נמצינו 

במחלוקת  שמו  יזכר  שלא  אבינו  יעקב  שהתפלל 

לפגום  קרח  שעתיד  למרות  כי  בזה,  נתכוון  קרח 

כלולים  שהיו  לוי,  קהת,  יצהר,  אבותיו  בחלקי 

הראשון  השורש  יפגם  לא  זאת  כל  עם  בנשמתו, 

לו  יהיה  זה  ידי  ועל  קרח,  שבנשמת  יעקב  של 

ידי שיתדבקו בקדושתו  ולבניו אחר כך תיקון על 

של יעקב שורש נשמות ישראל.

 רמ"ע מחאנו: שרפ ועדתו יש להם תישון בגיהנם
על ידי שמתוודים בחיהם: "משה אמת ותורתו אמת"

 של"ה השדוש: משה רבינו התחלל על שרפ ועדתו שיבלעו בפיים,
כדי שיוכלו להתוודות בעודם בפיים

 תורת פיים: הווידוי של הרשעים בגיהנם אחילו אפרי מיתתם
מכחר על עוונותיהם בשילוב יסורי הגיהנם

 "אור הפיים" השדוש: יעשב התחלל שלא יזכר שמו בעדת שרפ,
כדי שלא יחגם שורש נשמות ישראל מיעשב
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 "משה אמת ותורתו אמת"
בזכות יעשב שמדתו אמת

ה"אור  של  היסוד  לפי  כי  וראה  בא  ועתה 

החיים" הקדוש נשכיל להבין מה שביאר ה"שפת 

אמת" )פרשתנו שנת תרמ"ח ד"ה ברש"י(, ענין תפלתו 

של יעקב שביקש רחמים על עצמו לא יזכר שמו 

במחלוקת קרח, כדי שלא יוכלו קרח ועדתו לפגום 

בנקודת יעקב שהיא אמת, כמו שכתוב )מיכה ז-כ(: 

"תתן אמת ליעקב", והנה לשון קדשו:

"ברש"י וגמרא, לא כתיב בן ישראל, שיעקב ביקש 

רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על המחלוקת, ומה 

ענין רחמים על עצמו. אך הנקודה שנטע יעקב אבינו 

ע"ה נקודה של אמת בתוך בני ישראל, על זה ביקש 

חכמינו  אמרו  ולכן  לעולם.  להתקלקל  יוכל  שלא 

ז"ל )סנהדרין מד.( אף על פי שחטא ישראל הוא, וכל 

ישראל יש להם חלק לעולם הבא.

אותה  ממנו  מסתלק  חוטא  אדם  שאם  והיינו 

בחינת  שהוא  בזה  לחטוא  יוכל  לא  אבל  הנקודה, 

]בעל  זקיני  מורי  אדוני  ופירש  ליעקב,  אמת  תתן 

המתקיים  דבר  הוא  שאמת  ז"ל,  הרי"ם[  חידושי 

לעד, כי מים המכזבים מימיהם פעם אחת נקראים 

כזב היפך האמת, ולכן בהתייחסו על הדוכן כתיב בן 

ישראל, שחלק זה מצטרף לטובה ולא לרעה".

ונראה להרחיב בביאור דבריו הקדושים, על פי 

יהודי בעולם,  כי בכל  המבואר בספרים הקדושים 

ח"ו  אפילו  שהוא,  מצב  ובאיזה  שיהיה  מי  יהיה 

הרבה לפשוע, עם כל זאת עדיין ישנה נקודה אחת 

בפנימיות הלב של כל אחד מישראל, שהוא הניצוץ 

האלקי שורש הנשמה שהשריש הקב"ה בתוך תוכו 

של  הפגם  מגיע  אין  ששם  מישראל,  אחד  כל  של 

העוונות והפשעים והיא נשארת נקיה וטהורה.

בספר "בוצינא דנהורא" להרה"ק הרבי ר' ברוך 

לז-י(  )תהלים  הפסוק  בכך  מפרש  זי"ע  ממעז'ביז' 

"ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו". 

עד  לפשוע  שהרבה  מישראל  אדם  אפילו  פירוש, 

שהוא בבחינת רשע, בכל זאת: "ועוד מעט", נשאר 

הלב,  של  הפנימית  הנקודה  שהיא  מעט  עוד  בו 

כי הפגם אינו  "ואין רשע", ששם אינו נקרא רשע 

"והתבוננת  לה':  המלך  דוד  והתפלל  לשם,  מגיע 

שבלב  הפנימית  בנקודה  נא  תתבונן  מקומו",  על 

"ואיננו", ותראה שבנקודה ההיא אינו רשע, וכל מה 

שחטא אינו אלא בחיצוניות ולא מעומק הלב.

ולפי המבואר מדברי ה"שפת אמת" למדנו, כי 

נקודת  יעקב  של  השורש  היא  הפנימית  הנקודה 

האמת, שהיא קיימת לעולם ואינה נפגמת בעוונות 

שביקש  יעקב  של  תפלתו  בזכות  זה  וכל  האדם, 

רחמים על עצמו שלא יזכר שמו במחלוקת קרח, 

לפני  האדם  מן  הפנימית  הנקודה  שתסתלק  כדי 

החטא ולא יוכלו לפגוע בה.

שלמדנו  מה  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

מתורתם של הרמ"ע מפאנו, השל"ה הקדוש וה"תורת 

ועדתו  קרח  שמתוודים  הווידוי  בזכות  כי  חיים", 

ותורתו  "משה אמת  בגיהנם שנמצא בבטן האדמה: 

אמת", יזכו לתיקון באחרית הימים כמו שנרמז בסופי 

תיבות צדי'ק כתמ'ר יפר'ח, ולפי המבואר זכו לזה רק 

בזכות תפלתו של יעקב שלא יזכר שמו בעדת קרח, 

שהיא  יעקב  של  האמת  בנקודת  יפגמו  שלא  כדי 

אמת  "משה  להתוודות:  זכו  ולכן  הפנימית,  הנקודה 

בנשמתם  חקוקה  נשארה  עדיין  כי  אמת",  ותורתו 

נקודת האמת של יעקב שלא נפגמה.

 "מה עשה השב"ה,
נטל אמת והשליכו לארץ"

עמקות  ביתר  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

בגיהנם:  ועדתו  קרח  שמתוודים  הווידוי  ענין 

שמתוודים  מה  וכן  אמת",  ותורתו  אמת  "משה 

מדברי  שלמדנו  כפי  אשר  בגיהנם,  הרשעים  כל 

ווידוי זה,  ה"תורת חיים" הם זוכים לתיקון בזכות 

האדם  בריאת  בענין  פלא  מאמר  לבאר  בהקדם 

במדרש )ב"ר ח-ה(:

"אמר רבי סימון, בשעה שבא הקב"ה לבראות 

את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים 

אומרים  ומהם  יברא  אל  אומרים  מהם  וחבורות, 

)תהלים פה- יא( חסד ואמת  יברא, הדא הוא דכתיב 

נפגשו צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא 

גומל חסדים, ואמת אומר אל יברא שכולו שקרים, 

צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר 

אל יברא דכוליה קטטא ]שכולו מריבות[.

לארץ,  והשליכו  אמת  נטל  הקב"ה,  עשה  מה 

ארצה.  אמת  ותשלך  ח-יב(  )דניאל  דכתיב  הוא  הדא 

אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבון העולמים מה 

אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך, ]רש"י: חותמו 

של הקב"ה אמת[, תעלה אמת מן הארץ, הדא הוא 

דכתיב )תהלים פה- יב( אמת מארץ תצמח".

ותמהו כל המפרשים מה ראה הקב"ה להשליך 

את האמת ארצה, ממה נפשך אם רצה לברוא את 

כולו  הוא  שהאדם  "אמת"  טענת  למרות  האדם 

שקרים, הלא אין מעצור לה' לעשות כרצונו הטוב, 

לברוא את האדם אפילו בלא השלכת אמת ארצה, 

טענתם,  על  למלאכים  להשיב  הקב"ה  רצה  ואם 

שהשליך  בכך  הקב"ה  להם  השיב  תשובה  איזו 

אמת ארצה. זאת ועוד אינו מובן כלל סיום לשון 

המדרש, שביקשו מלאכי השרת: "תעלה אמת מן 

הארץ, הדא הוא דכתיב אמת מארץ תצמח", איך 

צומחת האמת מן הארץ.

 אש הגיהנם נדלשת
על ידי אש פימום העוונות

פי  על  וחידותם  חכמים  דברי  לבאר  ונראה 

כי  הגיהנם,  בענין  עינים  מאירת  יקרה  הקדמה 

האדם  של  החימום  באש  מקורה  הגיהנם  אש 

הדבר  ומקור  עבירות,  שעובר  בשעה  שמתחמם 

בזוהר הקדוש )פרשת תרומה קנ:(:

הא  דגיהנם  דעונשי  דינא  יהודה,  רבי  "אמר 

אוליפנא, דאיהו למידן תמן לחייביא, על מה אתדנו 

בנורא דגיהנם, אלא גיהנם איהו נור דליק יממי ולילי, 

כגוונא דחייביא מתחממן בנורא דיצר הרע למעבר 

דאינון  וחמומא  חמומא  בכל  אורייתא,  פתגמי  על 

מתחממן ביצר הרע הכי אתוקד נורא דגיהנם.

בעלמא,  הרע  יצר  אשתכח  לא  חדא  זמנא 

דאעילו ליה גו גושפנקא דפרזלא בנוקבא דתהומא 

רבא, וכל ההוא זמנא כבה נורא דגיהנם ולא אתוקד 

עלמא  חייבי  יצר הרע לאתריה, שארו  כלל, אהדר 

לאתוקדא,  דגיהנם  נורא  שארי  ביה,  לאתחממא 

דהא גיהנם לא אתוקד אלא בחמימו דתוקפא דיצר 

הרע דחייביא, ובההוא חמימו נורא דגיהנם אתוקד 

יממי ולילי ולא שכיך".

ובתרגום ללשון הקודש:

כבר  הגיהנם  עונשי  של  הדין  יהודה,  רבי  "אמר 

למדנו, שהוא כדי לדון שם את הרשעים. למה הם 

 שחת אמת: נשודה החנימית של כל יהודי היא
מיעשב אבינו שמדתו אמת בבפינת: "תתן אמת ליעשב"

 בזכות נשודת האמת של יעשב שלא נחגמה אצל שרפ ועדתו
הם מתוודים: "משה אמת ותורתו אמת"

 זוהר השדוש: אש הגיהנם בוערת מאש של היצר הרע
שהרשעים מתפממים כנגדה בעברם על מצוות התורה

 אש הגיהנם שורחת הפלש הפיצוני שנחגם על ידי הפטא,
ונשארת הנשודה החנימית טהורה בלי שום חגם
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הבוער  אש  הוא  גיהנם  אלא  הגיהנם,  באש  נידונים 

יומם ולילה, כמו שהרשעים מתחממים באש היצר 

וחימום  הרע לעבור על מצוות התורה. בכל חימום 

שהם מתחממים ביצר הרע כך בוער אש הגיהנם.

כי  בעולם,  הרע  היצר  נמצא  לא  אחת  פעם 

הכניסו אותו ]אנשי כנסת הגדולה[ בתוך כלי ברזל 

בנקב  ]כמבואר בגמרא יומא סט:[  חתום בעופרת 

של התהום הגדול, וכל אותו זמן כבה אש הגיהנם 

התחילו  למקומו,  הרע  היצר  חזר  כלל.  דלק  ולא 

הגיהנם  אש  התחילה  בו,  להתחמם  העולם  רשעי 

החום  בתוקף  אלא  בוער  הגיהנם  אין  כי  לבעור, 

של היצר הרע של הרשעים, ובאותו החימום אש 

הגיהנם בוער ימים ולילות ואינו נח". 

 "תיסרך רעתך" –
רעתו של אדם מייסרתו

בא וראה מה שכתב בענין זה ה"אור החיים" 

הקדוש פרשת אחרי )ויקרא טז-ז ד"ה ולקח את שני 

השעירים(:

וזה  מי"א(  פ"ד  )אבות  חסידים  במשנת  "תנן 

אחד,  סניגור  לו  קונה  אחת  מצוה  העושה  לשונו 

והעובר עבירה אחת קונה לו קטיגור אחד עד כאן. 

הזוהר  דברי  פי  על  היטב  באר  הדברים  ומפורשים 

האריז"ל  פי  על  עליון  מושכל  ובהשכלת  הקדוש, 

דבר  יולד  עצמה  מהעבירה  כי  מלך,  בהיכלי  לבאי 

רע שהוא עצמו העוון שעשה ובידו נמסר עושהו, 

סד-ו(  )ישעיה  רעתך,  תיסרך  ב-יט(  )ירמיה  כאומרו 

ותמוגנו ביד עוונינו.

הרע  הכח  שאבד  הודיעו  לדוד,  ה'  כשמחל  לזה 

)שמואל א יב- שנולד מהמעשה הבלתי הגון, כאומרו 

יג( גם ה' העביר חטאתך לא תמות, הכוונה בזה כיון 

שהחטא שעושה האדם נברא ממנו הנפרע מעושהו, 

ממילא באבוד המשחית אין משחית, וזה שאמר לו ה' 

שאחר שהעביר חטאתו לא ימות, כי אין ממית".

אשכם  באור  "לכו  נ-יא(:  )ישעיה  שכתוב  וזהו 

באור  "לכו  הרד"ק:  ומפרש  בערתם".  ובזיקות 

אשכם - אש בערתם, ואותו האש תאכלכם כי העוון 

כי האש של העוון היא  יכלה אתכם". הרי מבואר 

עצמה מכלה את החוטא. וכן פירש ה"נפש החיים" 

ב"רוח חיים" )אבות פ"ה מ"ח(: "לכו באור אשכם, כי 

בחטאיהם עושים להם אש של גיהנם בעצמם".

הקדוש  האלשיך  שכתב  מה  לצרף  יומתק 

מקרא  בזה  לפרש  ויקהל(  )פרשת  משה"  ב"תורת 

שכתוב )שמות לה-ג(:

"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. 

דרך רמז יתכן רמז לנו הוא יתברך, כמה קשה יותר 

לפניו יתברך עבירה אחת אשר יעשה האדם ביום 

כי  שידענו  במה  והוא  בחול,  יעשה  מאשר  השבת 

המעותד  טומאה  כח  הוא  יעשה,  אשר  עצמו  עוון 

שתלהטהו  אש  היא  אשמתו  כי  בגיהנם...  לדונו 

מסביב, על כן תיכפל רעת אשר עושה עבירה ביום 

שבת שבו אש גהינם צח ומצטנן והוא יבעירנו, ומה 

ידה  יתירה שבו לעשות על  גם שכופה את הנפש 

כח טומאה לישרף בו".

 "אמת מארץ תצמפ" בפיים,
או פ"ו באש הגיהנם

ה',  דרכי  נפלאות  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

שהכין תיקון לרשעים על ידי שריפתם באש הגיהנם, 

כי מאחר שאש הגיהנם שורשה באש החימום של 

העוונות הרבים, והרי עוונות האדם אינם פוגמים רק 

בחיצוניות האדם, אבל הנקודה הפנימית של יעקב 

אבינו הטמונה בתוך כל אחד מישראל שהיא נקודת 

אמת נשארת בשלמות בלי שום פגם.

את  רק  שורפת  הגיהנם  של  האש  כי  נמצא 

החלק החיצוני של האדם שנפגם בעוונותיו, ועל 

ידי זה נשארה אצל האדם הנקודה הפנימית של 

יעקב שהיא נקודת האמת, וזהו הענין שהרשעים 

מתוודים בגיהנם מתוך הכרת האמת: "רבונו של 

עולם יפה דנת, יפה זכית, יפה חייבת, ויפה תקנת 

כן  גם  וזהו  לצדיקים".  עדן  גן  לרשעים  גיהנם 

הגיהנם  אש  מתוך  צועקים  ועדתו  שקרח  הענין 

אמת  "משה  אצלם:  שנשארה  האמת  בנקודת 

ותורתו אמת".

המדרש:  כוונת  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

הראשון,  אדם  את  לבראות  הקב"ה  שבא  "בשעה 

נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים וחבורות... חסד 

אל  אומר  ואמת  חסדים,  גומל  שהוא  יברא  אומר 

יברא שכולו שקרים", כלומר שיש ביניהם רשעים 

יותר  כן  אם  הרבים,  בעוונותיהם  שקרים  שכולם 

טוב שלא יברא האדם. 

"מה עשה הקב"ה, נטל אמת והשליכו לארץ, 

פירוש,  ארצה".  אמת  ותשלך  דכתיב  הוא  הדא 

בכך,  לרמז  לארץ  האמת  את  הקב"ה  שהשליך 

ידי  על  בארץ  רק  להתברר  יכולה  אינה  שהאמת 

לעסוק  זוכים  הם  אם  כי  חומר,  קרוצי  אדם  בני 

את  לגלות  יזכו  הרי  ה',  ובמצוות  אמת  בתורת 

האמת בעודם בחיים על פני הארץ, ואם ח"ו יהיו 

הארץ  בטן  מתוך  האמת  את  יגלו  אז  כי  רשעים 

בשאול הגיהנם, על ידי שתשרוף אש הגיהנם את 

החלק החיצוני של הרשעים, ותישאר אצלם רק 

נקודת האמת.

הסכימו  זה  דבר  המלאכים  שמעו  וכאשר 

התגלות  על  והתפללו  האדם,  בבריאת  להקב"ה 

נקודת האמת: "אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, 

רבון העולמים מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה 

אדם  בני  שיזכו  הארץ",  מן  אמת  תעלה  שלך, 

כפי  או  הארץ,  מתוך  האמת  נקודת  את  לגלות 

ידי  על  חיותו  בחיים  אותה  שיגלה  רצוי  שהיה 

גילה  לא  ח"ו  ואם  המצוות,  וקיום  התורה  עסק 

לפחות  שיזכה  בחיים,  הארץ  פני  על  האמת  את 

לגלות את נקודת האמת במעמקי האדמה על ידי 

הזיכוך והטהרה באש הגיהנם.

דכתיב  הוא  "הדא  המדרש:  מסיים  זה  ועל 

כי כמו תבואה  אמת מארץ תצמח". הביאור בזה, 

שצומחת מן הארץ על ידי שזורעים תחילה גרעיני 

חיטה באדמה, ועל ידי זה הם נשרשים בארץ ועולים 

בצמיחה למלא את פני השדה, כך אפילו הרשעים 

שנכשלו לגלות את נקודת האמת בהיותם בחיים, 

הנה הקב"ה זורע אותם במעמקי האדמה בגיהנם, 

מן  ועולים  ופגם  סיג  זה הם מתנקים מכל  ידי  ועל 

הגיהנם בגילוי של: "משה אמת ותורתו אמת", ועל 

כך נאמר: "אמת מארץ תצמח".

מה  להבין  לנו  ירווח  כך  לידי  שבאנו  כיון 

שכינה משה את פתיחת הארץ לבלוע את קרח 

ועדתו: "ופצתה האדמה את פיה", וכן כתוב אחר 

בליעת  תכלית  כי  פיה",  את  הארץ  "ותפתח  כך: 

בגיהנם  תחתית  בשאול  ועדתו  קרח  את  הארץ 

שבקרבם  הרע  החלק  את  ולזכך  לנקות  היא, 

הנקודה  שתתגלה  כדי  בעוונותיהם,  שנפגם 

זה  ידי  ועל  אמת,  שמדתו  יעקב  של  הפנימית 

יתוודו: "משה אמת ותורתו אמת". הנה כי כן על 

זה נאמר: "ותפתח הארץ את פיה", כי קול הדיבור 

שבוקע מתוך הפה של הארץ, שהוא כנגד מקום 

"משה אמת ותורתו אמת", כי דבר  הגיהנם הוא: 

זה מתגלה מתוך זיכוך הגיהנם.

חייבים  שאנו  נשגב  לקח  זה  מכל  לנו  היוצא 

בכל  הטוב  מרצוננו  להכריז  ועדתו,  מקרח  ללמוד 

הזדמנות ולהאמין באמונה שלמה כי "משה אמת 

עם  מתחברים  אנו  זה  ידי  על  כי  אמת",  ותורתו 

הנקודה הפנימית של יעקב שמדתו אמת, ועל ידי 

נצטרך  שלא  גיהנם,  של  מדינה  להינצל  נזכה  זה 

אמת  משה  הלוהטת  האש  מתוך  שם  לצעוק 

ותורתו אמת.
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