
 

 

 

 

 



 

   
 

מספר בגמרא רבי אבא בר בר חנא חודש טוב! חודש מדהים! 
מקום למדבר, בכל ראש חודש אפשר לבוא אל הסיפור משונה: 

את בני הצמיד אוזן לאדמה ולשמוע , לשעשן עולה ממנו ,יסוד
תעים שרים: "לו  קורח הב    ת ְותֹוָרתֹו ֱאמֶׁ ה ֱאמֶׁ ֶׁ מתחת לאדמה  1".מש 

 –למה ו עורכים בני קורח מסיבת ראש חודש, בכל ראש חודש
שלוש  מחלוקת. "מחלוקת" מהי?, עורר קורחאביהם, מפני ש

לוקת הראשונה מילים: מוחה על חלקו. ולא סתם. את המח
ִרּבֹונֹו "ה: ה על חלקה ואמרתשהלבנה מחבהיסטוריה הוא עורר, כ

ֵני ְמָלִכים ְ ר ִלש  ָ ְפש  ל עֹוָלם, אֶׁ ֶׁ וּ  ש  ש  ּמְ ּתַּ ְ ש  ּיִ ֶׁ ר ש  תֶׁ כֶׁ ָחד ּבְ צריך  ?אֶׁ
 .גדול ואחד קטן"שתהיה חלוקה. אחד 

ֲעִטי ְלִכי": לה עונהוהקב"ה  ת ּומַּ ְצֵמךְ  אֶׁ    2".עַּ

יש קירח. והירח הקירח, שמרגיש שאין לו, מאותו יום, הירח מרג
הביאו עלי בכל ראש חודש ה' אומר: "אש חודש. רל מתנה: מקב

אומר הוא בכל ראש חודש ו3 "!כפרה, על שמיעטתי את הירח
תפסיקי במילים אחרות,  ".ללבנה משפט אחד: "תראי כמה יש לך

 .להיות כמו קורח, להביט במה שיש לאחרים

משהו יה לו משהו שאין לך. ואם יש ותמיד יהיה מישהו שיה
, הרי זה כשהולך לאחרים בקלות. וזה באמת שאנחנו מתקנאות בו

ול שאי אפשר להתכחש לו, אי אפשר. איך יכול מאד גד-כאב מאד
, אמיתי וגדול בקורח למחות על הבחירה האלוקית? רק מתוך כא

 "ריבונו של עולם,כי החלוקה בעולם כל כך כואבת, כל כך צורבת. 

ן, עם גדול כהן –אהרון  למה ל ְזקַּ ּיֵֹרד עַּ ֶׁ י ש  זאת למה  4?ִמּדֹוָתיו ּפִ
התחתנה מוקדם, חיתנה מוקדם, הילדים שלה מדהימים, שלום 

 ?"ואני לא –הבית שלה נהדר, היא נראית מדהים 

ראש חודש את תגיעי בתחושת מיעוט: למה היא כן? למה אני ל
י ואם הקב"ה רואה לנכון לא? וזה הכאב הכי אנושי, הכי בראשית

ללבנה "סליחה שעשיתי לך את זה", זאת ולומר  להביא כפרה
  . אומרת שיש בו ממש, בכאב הזה

                                                           
ִאים". 1 ד ָ ֵהן ב ַּ ת ו  תֹוָרתֹו ֱאמֶׁ ה ו  ֶׁ  תלמוד בבלי, סנהדרין קי, ע"א: "מש 
 תלמוד בבלי, חולין ס', ע"ב.  2
 תלמוד בבלי, שבועות ט, ע"א. וגם: תלמוד בבלי, חולין, ס', ע"ב. 3
 תהילים קל"ג, ב. 4
 

 
קיא. נִ ק  העולם מַּ  ם( גבולות ָחלַּ העולם גורם  5.הקב"ה בעולמו )ש ָ

בפרט בדברים שקשורים במשפחה, הקמת  ,לך להרגיש קירחת
ם. איך ימוציא את העיניזה . פרנסהו משפחה, חינוך ילדים, זוגיות
ֵעיֵני ָהֲא " – אומרים קורח ועדתו למשה ים ָהֵהםהַּ ִ ר ָנש  ּקֵ נַּ כן ל 6?"ּתְ

לאחל שתי חייבים כל חודש אחר, ביותר מבראש חודש תמוז, 
מה . בהלוואי שיהיה לך חודש טו" ובהרחבה: מילים: "חודש טוב!

ת ָהאֹור " יקבע אם הוא יהיה טוב? ְרא ֱאלֹקים אֶׁ ּיַּ הטוב  7."י טֹובכִּ  –וַּ
 שתראי דברים באור טוב.  ויהי רצון, ראיה-הוא תלוי

חודש הזה, תמוז, לכי האיחול הזה נצרך ביתר שאת עכשיו, 
יכולת להראות לך את יש את הולעשרה ימים בחודש הבא, אב, 

 כל הצדדים הקירחים של חייך. 

היום הזה ממש, עמדי ובקשי מהקב"ה דבר אחד: ברגע זה, עכשיו, 
 רה!"ש  ני רוצה להישאר אשה כ   "א

ל בראש חודש תמוז יצאו המרגלים לדרך והם הולכים בארץ ישרא
ורואים רק רע, רק רע, רק  ארבעים יום, עד שובם בתשעה באב
שעה לפני השקיעה, לעד  ,רע. וצריך לזכור, שביום כ"ט בתמוז

דיקים, היו צאמת בהם  8.באותה שעה, כשרים היוכתוב עליהם: 
ולפתע, החל מזמן  בעלי ראייה אופטימיתאי אמונה ומלאנשים 

לים לראות הכל שחור, הכל קירח, הכל מגעיל, , הם מתחיהשקיעה
יר? "במקום להיות  !ילידי הענק, אמאל'ה! כמה אין לי ִ הּו ָעש  ֵאיזֶׁ

ְלקוֹ  חֶׁ ֵמחַּ ּבְ ָ ש ּ ששרוי הם הופכים לאדם שמוחה על חלקו,  9,"הַּ
 במחלוקת על חלקו. 

ָעִדים ימיפשוט אלו  דבר שהוא הכי טוב גם לכך, שם שמו 
שבעולם, אנו נראה אותו בצורה לא טובה, עקומה, חשוכה. נראה 

והלא הלבנה לעולם איננה חסרה,  –את הצד החסר של הלבנה 
 אבל פתאום רואים אותה בחסרונה. נכון,  !היא תמיד שלמה

                                                           
 רש"י לבמדבר ט"ז, ה. 5
 במדבר ט"ז, יד.  6
 בראשית א', ד.  7
 רש"י לבמדבר י"ג, ג.  8
 אבות ד', א.9



 

 

2 
ן ֵעיָניו ּבֹו, . "נתן בו עיניו"יש ביטוי משגע בחז"ל:  ל ָנתַּ ה ּגַּ ֲעש ָ ה ּנַּ ּומַּ

ל ֲעָצמֹות ֶׁ משפיעים על הנתונים. אנחנו זאת אומרת שאנחנו  10.ש 
יכולים לתת את עינינו נותנים את הראייה, את הפרשנות. אנחנו 

  .על דבר מסוים לטוב או לרע

בפרשתנו, כשמגיע קורח ודתן ואבירם וכל העדה לחלוק על 

המשה, יש פסוק נורא:  ֶׁ ע מֹש  מַּ ְ ש  ּיִ יִּ  וַּ ל ּפֹלוַּ ָניו עַּ . וה"בני יששכר" ּפָ

ל שרפ: מה שואל ָניו "עַּ ָ שלפני האותיות  ,על האותיות שלפניו ?"פ 
ה" ֶׁ  ;ו"ו –ה"א לפני ו. "ת –נו"ן. לפני שי"ן  –: לפני מ"ם השם "מֹש 

אתם יכולים ! תנו את עיניכם לטובה במציאותמשה אומר: . "תנו"
. ם קורחכך נהיה ִע ) לתת את עיניכם ולהפוך הכל לגל של עצמות

ב ֲעָצמֹות ִקְנָאה"והוא מסתתר במילים  בגימטריה של  11,"ּוְרקַּ
ב" קַּ ר  . ואתם יכולים לתת את עיניכם ולהגיד: חודש טוב, (המילה "ו 

 חודש טוב!

אלה שני חודשים  12אב.-האותיות "תנו" הן גם גימטריה תמוז
שאתם יכולים לתת בהם את עיניכם לרע ואתם יכולים להפוך 

ב לעצמך: "אמרי במקום לחשוב  שרע לך, תם לטובים יותר. או רַּ
 יש לי כל כך הרבה". !ָלךְ 

כשאנחנו במחלוקת על חלקנו בכלל ובמחלוקת עם מה נעשה 
"למה אני לא מספיקה? לא בפרט ) ,ם עצמנואו ִע  ,מישהו אחר

 (ה טובה?"ירעיה טובה? מפרנסת טובה? משודכת טובה? יהודי
תּפִ  הסגולה של הפרשה:ו טֹרֶׁ ּקְ אהרון לוקח את הקטורת . ּטּום הַּ

ת, שאין לי בחיים ומרפא בה את המגפה הזו של תחושת הקירחו  
 ולה יש. 

, המקובלים לפיסממנים )רכיבים(.  11מה יש בה, בקטורת? 
ולמה צריך  זו שלמות –הוא לא טוב. עשר  11ביהדות המספר 

ָנה המסריחה?שהוא ה 11-את הרכיב ה להוסיף ב   ל  ְלָמה ִהיא  חֶׁ
. מי היה צריך את החיים שלי היו עשר בלי הצרה הזו13 ?ָבָאה

  המסריח הזה, שמקלקל לי את כל החיים?", 11-ה הרכיב

מסיבה בימים ההם של תמוז ואב ורואה  רךשעו ,כך שואל האיש
ָמה"פתאום את בר קמצא מגיע.  ? רק הוא היה חסר אהוא ב הי, ל 

 לי כאן, במסיבה המושלמת שלי". 

לא יכולת כך את שואלת על כל חסרון בחייך: "למה יש כאן חסר? 
  "למה ככה הילדים? למה ככה הזוגיות? חיים עשר?לי לעשות 

ּבֹוִרית כך שואלים חז"ל על כל רכיב ורכיב בקטורת. למשל, 
יָנא, ְלָמה ִהיא ָבָאה? ִ ְרש   ּכַּ

ןוהתשובה:  ּפֹורֶׁ ּצִ ת הַּ ּה אֶׁ ּפֹות ּבָ ַּ ֵדי ְלש    14.ּכְ

כל הזמן במחלוקת עם חיינו  ,כל הזמן שלופות ציפורניים אנחנו
איזשהו צער קטן. "שייפי ציפורניים", לך ופתאום הקב"ה מביא 

                                                           
תלמוד בבלי, ברכות נח, ע"א; וגם: תלמוד בבלי, שבת לד, ע"א;  תלמוד בבלי,  10

 בבא בתרא עה, ע"א. 
 משלי י"ד, ל. 11
 רבי צבי אלימלך מדינוב, "בני יששכר" לפרשת קורח על במדבר ט"ז, ד. 12
 תות ו, ע"א.תלמוד ירושלמי, יומא כג, ע"א, וגם: תלמוד בבלי, כרי 13
 שם. 14

הוא אומר. "תפסיקי להביט במציאות בכזה מבט מתעמת, בכזה 
ב ָלךְ מבט רב.  בכל ראש  "?. אז למה רע לך..כל כך הרבה יש לך ,רַּ

תפסיקי לנקר, את  " :אומרוהקב"ה עושה לנו מניקור.  חודש
אחרים עם הציפורניים ים של העיניאת ההעיניים של עצמך ו

  ."החדות האלה. גמרנו

ֵהא ָנָאהאנחנו משייפות את הציפורן  ּתְ ֶׁ ֵדי ש   ,כשהכל דבשואילו  .ּכְ
חיים של מפונקות אז הם אי אפשר לעמוד בחיים האלה, כי 

ֶׁ  )טיפונת( ים בה ָקְרטֹובִב עְר אם ְמ . מתמוטטותש ש  ש  בַּ ֵאין ָאָדם  ,ל ּדְ
ֵני ֵריָחּה  ֲעמֹוד ִמּפְ   15.ָיכֹול לַּ

ָנה  ב   ל  חֶׁ את הרכיב המסריח הזה בחיים שלו, אז לכל אחד יש את הַּ
ם וזה מה שגורם לנו להיות אנשים שחיים במציאות ובהשלמה, ִע 

 מציאות לא שלמה. 

ם ישראל חודש טוב. אני רוצה לאחל לכל בנות ישראל ולכל עַּ 
קירחות  ,חס ושלום ,את עינינו לטובה. שלא נצא שנזכה לתת

 מכאן ומכאן. 

 

 

 

 

 

 

 בצוות העריכה: הדסה סאסי
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 ם הקטורת, מתוך סידור התפילה. ופיט 15
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