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- כל התאוות באים מן הכבד היינו טהרת המדות  לי אלקים'  'לב טהור ברא 

הנה במזמור התשובה (תהלים נא יא-יב, עי' שערי תשובה לרי"ו א כג) התפלל 
דוד אל ד' ואמר "הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה. לב טהור ברא לי אלקים ורוח 
הי'  דוד  של  שחטאו  א-  לג-לד):  א  (שם  יונה  הרבינו  ומבאר  בקרבי".  חדש  נכון 
נתת  לבו  'תאות  ג)  כא  (שם  שנאמר  כמו  בלב  נתונה  התאוה  "כי  ב-  התאוה.  מענין 
בכדי שהוא  לבו מתאוותיו  מד' לטהר את  ביקש  לומר שדוד המלך  יש  ולפי"ז  לו'". 
את  המלבי"ם  ביאר  שכך  ובאמת  ברש"י).  (עיי"ש  בחטא  פעם  עוד  שוב  יכשל  לא 

התאוה. מן  הטהרה  לענין  נאמרה  שהיא  המלך,  דוד  בקשתו של 

אלקים'  לי  ברא  טהור  'לב  של  הזאת  שהבקשה  מבאר  א)  (א  האוה"ח  אולם 
המדות  מן  להיטהר  בקשה  היתה  היא  אלא  התאוה  מכח  להיטהר  בקשה  היתה  לא 
טהור  'לב  דוד  שהתפלל  כדרך  ונקי  טהור  לב  לו  "שיהי'  האוה"ח  לשון  וזה  הרעות. 
והקנאה ותחרות והמשטמה". ומבואר  [ד'] ממנו שנאת הבריות  וירחיק  וגו',  לי'  ברא 
ושנאת  קנאה  של  הרעות  המדות  מן  להיטהר  היתה  דוד  שבקשת  האוה"ח  מדברי 

וכדומה. הבריות 

לשונו  וזה  לקהלת)  (הקדמה  הגר"א  שכתב  מה  פי  על  יבוארו  האוה"ח  ודברי 
והרוח  כו'.  קמח:)  תולדות  (פרשת  בזוהר  כידוע  הכבד  מן  באים  התאוות  כל  "וכן 
כו'.  ועושר  ורוח בהמית)] מתאווה כבוד  (עיי"ש שכתב הגר"א שיש נפש  [הבהמית. 
(אבות  ולכן אמרו  בלב.  והכל  ענפים לאלו.  ושאר המדות  והגאוה  וכל מדות הקנאה 
פרק ב) לב רע שורש לכל מדות רעות וכן לב טוב [הוא השורש] לכל מדות טובות" 
רעות  והמדות  האדם,  של  מהכבד  נובעים  שהתאוות  הגר"א  בדברי  ומבואר  עכ"ל. 

האדם. בלבו של  מושרשים 

לי  ברא  טהור  'לב  של  דוד  שבקשת  שכתב  האוה"ח  דברי  מבוארים  ולפי"ז 
כל  של  השורש  הוא  שהלב  שכיון  לפי  המדות.  טהרת  על  בקשה  הוא  אלקים', 
המדות הרעות לפיכך האוה"ח מסביר שכוונת דוד באומרו 'לב טהור' וגו', הוא לענין 

[ברוח ש]בלב. הרעות שמקורם  המדות  מן  הטהרה 

המלך  דוד  ביקש  טעם  מאיזה  א-  שאלות:  שתי  בזה  לשאול  ויש  [הערה: 
שהי'  חטאו  על  המיוסד  התשובה  מזמור  באמצע  המדות,  טהרת  על  כזאת  בקשה 
דוד המלך  כזו להחטא של  והשייכות של בקשה  ענין של תאוה. דהיינו מהו הקשר 
(וכמוש"כ  (וכמוש"כ רי"ו) או שהם בכבד  ע"ה. ב- האם התאוות נתונות בלב האדם 

הזוהר). בשם  הגר"א 

דוד  של  שחבריו  שכיון  ולומר,  לתרץ  יש  אולי  הראשונה  השאלה  על  והנה 
המלך הקניטו אותו וקינטרו בו על חטאו (כמבואר בגמ' ב"מ נט.) לפיכך ביקש דוד 
המלך מד', שד' יטהר אותו מהמדות הרעות של שנאת הבריות וכדומה בכדי שהוא 
לא ישנא את חבריו [או יקנטר אותם ויגרום להם הלבנת פנים. עיי"ש בגמ']. כל זה 

בזה. עיון  עוד  וצריך  בדרך אפשר  כתבתי 

ולענין השאלה השנייה הנה אציין שגם האוה"ח (ויקרא יח ב) כותב שהתאוה 
אולם  עוד).  (עיי"ש  האדם"  בלב  ישנו  והחשק  "החפץ  לשונו  וזה  האדם.  בלב  נתונה 
ליישב  יש  ואולי  בכבד.  הם  התאוות  שמקור  מפורש  כתוב  הרי  הקדוש  בזוהר  הרי 
אולם  בכבד,  הוא באמת  לפי שה'מקור' של התאוות  כאן שום סתירה,  ולומר שאין 
- שגדל  התאוה  דהיינו שכח  הפועל.  אל  התאוה  כח  יוצא  המקום שממנו  הוא  הלב 
יועצות  (וכעין מה שאמרו חז"ל שהכליות  והולך מהכבד אל הלב  נוסע  ונוצר בכבד, 
איננו  הוא  הלב  שלמעשה  לפי  [אמנם  ועולה.  מבצבצת  התאוה  ומהלב,  הלב)  את 
ה'מקור' של התאוות - אלא הוא ה'מקור' של המדות הרעות - לפיכך כתב האוה"ח 
כח  מן  הטהרה  על  ולא  המדות  טהרת  על  נאמרה  כו'  טהור'  'לב  של  שהבקשה 

בזה]. עיון  עוד  וצריך  בדרך אפשר  כתבתי  זה  כל  ודו"ק].  התאוה. 

בו" אין כח בכוחות הרע לשלוט  "בכל מקום שמזכיר שם עליון עליו 

לכם  וסעו  פנו  הזה.  בהר  שבת  לכם  רב  לאמר  בחרב  אלינו  דבר  אלקינו  "ד' 
אוכל  לא  לאמר  ההיא  בעת  אלכם  ואמר  כו'.  הארץ  את  לפניכם  נתתי  ראה  כו'. 
(א  לרב"  שמעם  ככוכבי  היום  והנכם  אתכם  הרבה  אלקיכם  ד'  אתכם.  שאת  לבדי 
ו-י). ומבואר מדברי הפסוקים שמשה רבינו אמר לישראל, שבשנה השנייה לצאתם 
ככוכבי  נתרבו  והם  מאד  במאד  אותם  הרבה  ד'  ההיא"]  "בעת   -] מצרים  מארץ 
במצרים,  שהיו  ממה  שנתרבו  מצינו  לא  הרי  "קשה  האוה"ח  ושואל  לרוב.  השמים 

ספר  בתחילת  [המוזכר  השנית  השנה  של  שני  ממספר  כמובן  היכר,  בו  שיש  ריבוי 
'בעת  להם  אומר  הוא  זמן  אותו  שעל  אלפים]  בכמה  רק  בנ"י  נתרבו  ששם  במדבר, 

וגו'". ההיא' 

ומתרץ האוה"ח שבאמת אין כוונת משה, באומרו 'ד' כו' הרבה אתכם', לומר 
לא  באמת  הם  [שהרי  לכן  מקודם  היו  שהם  ממה  מאד  מרובה  באופן  נתרבו  שבנ"י 
יתברך  שד'  לומר,  נתכוין  משה  אלא  יצא"מ],  בשעת  היו  שהם  ממה  כ"כ  נתרבו 
הדבר  את  לומר  הוצרך  שמשה  והטעם  מאד.  במאד  להתרבות  להם  שגרם  זה  הוא 
וכמו  להם  ולהרע  בנ"י  על  לשלוט  והיכולת  הכח  למנוע מהשטן את  בכדי  הוא  הזה, 

שיתבאר.

ניתנת  ידי הזכרת ריבוי של טובה,  דהנה בזוהר הקדוש (ח"ג ריא:) אמרו שעל 
על  יתברך  ד'  של  שמו  את  מזכיר  האדם  אם  אמנם  לאדם.  להרע  להמקטרגים  כח 
מד'  לו  ניתנה  הזאת  המרובה  שהטובה  אומר  שהוא  (למשל)  דהיינו  ההיא  הטובה 
[באמצעות  עליו  לשלוט  יכולים  הרע  כוחות  אין  עי"ז  אז  ד',  ברכת  והיא  יתברך 

הטובה]. ריבוי  הזכרת 

את  בירך  כשהוא  בלעם  של  כוונתו  היתה  שזה  מבואר  שם  ובזוהר  [הערה: 
"מברך  באומרו  יב)  כז  (משלי  הפסוק  כוונת  שזהו  לומר  יש  הזוהר  ולפי"ד  ישראל. 
שם).  המלבי"ם  כתב  (וכעי"ז  לו".  תחשב  קללה  השכם  בבקר  גדול  בקול  רעהו 
ואפשר שזה היתה ג"כ כוונת יעקב אבינו באומרו לעשו "הילדים אשר חנן 'אלקים' 

בזה]. ואכמ"ל  ה).  לג  (בראשית  עבדך"  את 

לבדי  אוכל  'לא  באומרו  ישראל  של  ריבויים  את  הזכיר  רבינו  שמשה  ולפי 
שמו  את  להזכיר  משה  הוצרך  לפיכך  כך,  כל  מרובים  שאתם  כיון   - אתכם'  שאת 
את  הרע  הכוחות  מן  למנוע  בכדי  בנ"י  של  ריבויים  של  הזה  הענין  על  הקב"ה  של 
וגו'  'ד'  ואמר  עליהם  יתברך  שמו  הזכיר  "לזה  ח"ו.  לבנ"י  להרע  והאפשרות  היכולת 
ועי"ז נשללה האפשרות מהכוחות הרע להאחז בהזכרת ריבוי הטובה  הרבה אתכם'" 
באומרו  רבינו  כוונת משה  היתה  האוה"ח שלא  ומבואר מדברי  ח"ו.  לישראל  ולהרע 
היו  שהם  ממה  יותר  הרבה  השנייה  בשנה  נתרבו  שבנ"י  לומר  אתכם',  הרבה  כו'  'ד' 
בכדי  המרובה  מנינם  על  ד'  שם  את  להזכיר  רק  היתה  כוונתו  אלא  יצא"מ  בשעת 

זאת. את  ימנע  העליון,  שם  הזכרת  כי  ח"ו,  הרע  כח  בהם  שלא תשלוט 

'שמיעת האוזן' הדיין צריך להצטיין במדת 

בין  צדק  ושפטתם  אחיכם  בין  שמע  לאמר,  ההיא  בעת  שפטיכם  "ואצוה 
[והרי]  לזה  לצוות  צריך  מה  "קשה  האוה"ח  ושואל  טז).  (א  גרו"  ובין  אחיו  ובין  איש 
הדיינים  את  לצוות  משה  הוצרך  סיבה  מאיזה  דהיינו  ידונו".  מה  על  ישמעו,  לא  אם 
לא  הדיינים  שאם  וברור  פשוט  דבר  זה  והרי  תורה  הדין  את  לשמוע   -¬¬ 'שמע' 
הוצרך משה  למה  וא"כ  תורה  הדין  לדון את  יוכלו  לא  הם  אז  דינים  להבעלי  ישמעו 

הזה. הפשוט  הדבר  את  ולבאר  לפרט 

ומתרץ האוה"ח "אכן הכוונה הוא שיהיו מתמידין לשמוע ולא יקוצו כו' שאם 
כשירבו  גם  ומה  מדבריהם.  יקוצו  לא  להוכיח,  לנו  יש  עוד  דינים]  [הבעלי  יאמרו 
טענה  ואין  ראיה  אין  שוב  הדיין  יאמר  לא  הועילו,  ולא  ראיות  אחר  ראיות  להביא 
יהיו  שהדיינים  הוא,  "שמע"  באומרו  משה  שכוונת  והיינו  בתמידות".  'שמע'  אלא 
את  הדיינים  יאבדו  ולא  דינים  הבעלי  דברי  את  בתמידות  לשמוע  מוכנים  עומדים 
(עי'  האוזן'  'שמיעת  במדת  מאד  במאד  להצטיין  הדיינים  צריכים  אלא  סבלנותם 

מ"ו). פ"ו  אבות 

פי דברי האוה"ח הקדוש  הסבר דברי רש"י על 
כן 'ויאמרו טובה הארץ' מי אמר   -

הארץ  טובה  ויאמרו  דבר  אתנו  וישבו  אלינו  ויורדו  הארץ  מפרי  בידם  "ויקחו 
טובה  'ויאמרו  לשון הפסוק שאמר  הנה מסתימת  כה).  (א  לנו"  נתן  ד' אלקינו  אשר 
יהושע  זה צריך ביאור שהרי רק  כן. אולם דבר  הארץ' משמע, שכל המרגלים אמרו 
דיברו  הם  שגם  אע"פ  המרגלים,  שאר  אבל  ישראל  ארץ  של  לשבחה  נתכוונו  וכלב 
בשבחה של א"י (במדבר יג כז), מ"מ הם לא נתכוונו לשבח את א"י כלל וכלל אלא 
סתם  למה  וא"כ  שם),  רש"י  (וכמוש"כ  הארץ  על  דיבה  להוציא  היתה  כוונתם  עיקר 
יש  [ולענ"ד  ואמר באופן כללי שכל המרגלים אמרו "טובה הארץ".  משה את דבריו 
דבריו  שאמר  משה  דברי  נתיישב  "גם  שכתב  האוה"ח  בדברי  נכלל  זה  שכל  לומר 



סתומים 'ויאמרו טובה הארץ' שמשמעות הדברים יגיד על כולן". ובזה מבואר הטעם 

הרמב"ן]. בפירושו של  מיאן  להלן)  (המובא  שרש"י 

טובתה,  שאמרו  הם  מי  הארץ.  טובה  "ויאמרו  רש"י  כתב  זו  שאלה  ולתרץ 
יהושע וכלב". ומבואר מדברי רש"י שאין הפסוק מדבר על כל המרגלים אלא כוונת 

הפסוק באומרו 'ויאמרו טובה הארץ' הוא על יהושע וכלב שרק הם נתכוונו לשבחה 

משמעות  סוף,  כל  סוף  שהרי  ביאור  צריך  עדיין  הדבר  אולם  ישראל.  ארץ  של 

דברי  על  עיון  מקום  עוד  יש  לזה  ובנוסף  כן.  אמרו  המרגלים  שכל  הוא,  הפסוק 

נטלו בידם מהפירות  וכלב לא  (סוטה לד.) מבואר שיהושע  רש"י הללו, שהרי בגמ' 

(רש"י  המדבר  אל  והביאום  פירותיה  את  שנשאו  הם  המרגלים  שאר  ורק  א"י  של 

'ויאמרו טובה הארץ' מדבר על  יג כג). ואם כן איך כתב רש"י שהפסוק של  במדבר 

הללו  המרגלים  על  מדבר  הזה  שהפסוק  מבואר  הפסוק  בתחילת  והרי  וכלב  יהושע 

הארץ". מפרי  "בידם  שלקחו 

והנה האוה"ח שואל עוד שאלה על הפסוק הזה והוא: "למה אמר 'וישבו אתנו 
כוונת  מהו  דהיינו  טובה'".  אתנו  'וישבו  אלא  לומר  צריך  הי'  שלא  וגו'  ויאמרו'  דבר 

הי'  לכאורה  וגו',  'ויאמרו'  ב-  דבר'  אתנו  'וישבו  א-  של  הלשון  בכפילות  הפסוק 

הארץ'. טובה  אתנו  'וישבו  לומר  קצרה  בלשון  לדבר  לפסוק 

הוא  הארץ'  טובה  'ויאמרו  באומרו  הפסוק  שכוונת  שאע"פ  האוה"ח  ומתרץ 
לעיל,  ששאלנו  הקושיות  שתי  קשה  לא  מ"מ  רש"י)  (וכמוש"כ  וכלב  יהושע  על 

והיינו  והטובים.  הרעים  חלקים:  לשתי  המרגלים  דברי  את  מחלק  שהפסוק  משום 

והחלק  מרגלים  העשרה  של  הרעה  הכת  על  מדבר  הפסוק  של  הראשון  שהחלק 

וכלב. יהושע  על  הטובה,  הכת  על  מדבר  הפסוק  השני של 

ודבר זה נלמד ממה שנאמר בתחילת הפסוק 'ויקחו בידם מפרי הארץ', דהיינו 
שכיון שמבואר בגמ' (סוטה שם) שרק העשרה מרגלים לקחו בידם מפרי הארץ על 

כן בהכרח שצריך לומר שהחלק הראשון של הפסוק מדבר רק על העשרה מרגלים 

ויאמרו  'וישבו אתנו דבר,  ולא על יהושע וכלב. ולפיכך האריך הפסוק בלשונו וכתב 

שהכתוב  לפי  טובה',  אתנו  'וישבו  לומר  בלשונו  הפסוק  קיצר  ולא  הארץ'  טובה 

'וישבו אתנו דבר' שהוא  נתכוין לחלק את התשובה של המרגלים לשני חלקים: א- 

וכלב. יהושע  תשובת  הארץ' שהוא  טובה  'ויאמרו  ב-  מרגלים.  העשרה  תשובת 

והיינו שלענין תשובת העשרה מרגלים הרשעים, העלים הפסוק את דבריהם 
עליהם  לעורר  שלא  בכדי  לבנ"י,  אמרו  שהם  הרעים  הדברים  את  הכתוב  פירט  ולא 

אולם  'דבר'.  איזה שום  הרעים אמרו  ואמר שהמרגלים  ולכן סתם הכתוב  הדין.  את 

לענין דברי יהושע וכלב, הכתוב מפרט ומבאר לנו שהם אמרו 'טובה הארץ', שארץ 

טובה מאד מאד. ארץ  היא  ישראל 

ולפי ההסבר של האוה"ח יאירו דברי רש"י שכתב, שדברי הפסוק של 'ויאמרו 
רש"י  דברי  על  שאלות  ב'  לעיל  ושאלנו  וכלב,  יהושע  על  רק  נאמר  הארץ'  טובה 

הפסוק  מתחילת  ב-  כן.  אמרו  המרגלים  שכל  משמע  הפסוק  מסתימת  א-  הללו: 

יהושע  על  רק  ולא  הארץ  מפרי  בידם  שלקחו  המרגלים  על  מדבר  שהכתוב  משמע 

כפל  שהפסוק  שכיון  לפי  פשוט,  הוא  רש"י  בדברי  ההסבר  האוה"ח,  ולפי"ד  וכלב. 

הרשעים,  מרגלים  העשרה  על  רק  נאמר  הפסוק  של  הראשון  והחלק  דבריו,  את 

וכלב  שיהושע  הדברים  את  ומפרט  מבאר  הפסוק  השני של  פרש"י שהחלק  לפיכך 

אל משה. אמרו 

ד' לא קיבל את תשובתם של ישראל בגלל ש"גדלה 
בזה צחנתם", הסבר דברי האוה"ח 

ולא  תעלו  לא  כו'  ד'  ויאמר  כו'.  ונלחמנו  נעלה  כו'  אלי  ותאמרו  "ותענו 
ויצא  ההרה.  ותעלו  ותזדו  ד'  פי  ותמרו את  ולא שמעתם  אליכם  ואדבר  כו'.  תלחמו 

ד'  שמע  ולא  ד'  לפני  ותבכו  ותשבו  כו'.  אתכם  ויכתו  כו'  אתכם  וירדפו  כו'  האמרי 

של  המכוון  מהו  מה)  (א  האוה"ח  ושואל  מא-מה).  (א  אליכם"  האזין  ולא  בקלכם 

הפסוק באומרו שבנ"י חזרו מהמלחמה ובכו בכייה רבה, לאיזה טעם הוצרך הפסוק 

האזין  ולא  שמע  לא  שד'  הפסוק  שאמר  מה  על  האוה"ח  שואל  ועוד  כן.  לנו  לומר 

אין  א"כ  האמוריים  ע"י  הוכו  שהם  זה  על  והתאבלו  בכו  רק  בנ"י  אם  והרי  להם, 

להבין את  צריך  [וגם  להם.  האזין  ולא  לא שמע  כזה שד'  דבר  על  לומר  שום מקום 

הכפילות של 'ולא שמע' - 'ולא האזין'. אולם האוה"ח לא שואל את השאלה הזאת 

הזה]. הענין  את  גם  לבאר  נתכוין  נראה שהאוה"ח  בתירוצו  אמנם  בפירוש, 

האמוריים,  שהיכום  שאחר  הוא,  הכתוב  שכוונת  נראה  "אכן  האוה"ח  ומתרץ 
גדלה  כן,  פי  על  ואף  השבים.  כמשפט  עון  על  בבכי  גם  בתשובה  ושבו  ד'  לפני  נכנעו 

והיינו שכיון שהפסוק מתאר  צחנתם, ש'לא שמע' ד' תשובתם 'ולא האזין' לבכייתם". 

הפסוק  שכוונת  האוה"ח  מבאר  לפיכך  ד'"  "לפני  נעשה  ותבכו'  שה'תשבו  לנו  ומפרט 

לפי  ותבכו'].  'ותשבו   -] המרגלים  בחטא  עוונם  על  והתוודו  תשובה  עשו  שהם  הוא 

שכיון שמצות התשובה והוודוי צריכה להיעשות "לפני ד'" וכמוש"כ הרמב"ם (הלכות 

תשובה פ"א ה"א, ובפרטי המצוה שם ואכמ"ל בזה) לפיכך סובר האוה"ח שיש לומר 

בדרך אפשר). (כנלענ"ד  בנ"י  והוודוי של  על עשיית התשובה  שהפסוק מדבר 

ומחדש לנו הפסוק שאע"פ שבנ"י עשו תשובה ובכו לפני ד' מ"מ 'לא שמע' 
לא  היינו  'ולא שמע'  [פי'  קיבל  לא  דהיינו שד'  לבכייתם,  האזין'  'ולא  לתשובתם  ד' 

ומבאר  בכייתם.  לקול  האזין  ולא  מא)  א  תשובה  שערי  (עי'  תשובתם  את  קיבל] 

צחנתם". ש"גדלה  בגלל  הי'  תשובתם  את  קיבל  לא  לזה שד'  שהסיבה  האוה"ח 

צחנתם".  ש"גדלה  האוה"ח  במש"כ  האוה"ח  בכוונת  לעיין  יש  הנה  [הערה: 
על  להם  לכפר  בכדי  בנ"י,  של  לתשובתם  האזין  לא  שד'  כתב  (שם)  הרמב"ן  והנה 

וגזר דין שיש עמו שבועה אינו  כיון ש"באה עליו השבועה הגדולה,  חטא המרגלים, 

חומר  מצד  להם  שמע  לא  שד'  מבואר,  נמצא  הרמב"ן  ולפי"ד  יח.).  (ר"ה  נקרע" 

הגזירה ולא מצד איזה שום חיסרון בעשיית התשובה שלהם. אמנם מדברי הספורנו 

התשובה  הספיקה  לא  לפיכך  מאד  חמור  חטא  המרגלים,  חטא  שהי'  שכיון  מבואר 

לא  שד'  מבואר,  הספורנו  ולפי"ד  חטאם.  על  להם  לכפר  בכדי  עשו,  שהם  מיראה 

ודו"ק). (עיי"ש  עשו  שהם  התשובה  בדרגת  חיסרון  שהי'  זה  מצד  להם  האזין 

בגלל  בזה שהרי האוה"ח כתב שד' לא האזין להם  לעיין בשיטת האוה"ח  ויש 
או  הרמב"ן  דברי  את  להעמיס  מקום  הי'  הדברים  ובשטחיות  צחנתם".  ש"גדלה 

כהרמב"ן,  או  הוא:  האוה"ח  שכוונת  ולומר  הקדוש,  האוה"ח  דברי  בכוונת  הספורנו 

והיינו שלפי ש"גדלה צחנתם" לכן העניש ד' אותם בגזירה חמורה כזאת של גזר דין 

הועילה  לא  לפיכך  צחנתם"  ש"גדלה  שלפי  והיינו  כהספורנו,  או  שבועה.  עמו  שיש 

עשו. שהם  הפחותה  התשובה  דרגת 

הספר,  מן  חסר  שהעיקר  הרי  הללו  הפירושים  שתי  שלפי  כמובן,  אמנם 
את  ולומר  לפרש  להאוה"ח  לו  הי'  א"כ  הרמב"ן  לדברי  נתכוין  האוה"ח  אם  שהרי 

דין  גזר  הי'  שהגז"ד  בגלל  להם  הועילה  לא  שהתשובה  דהיינו  העיקרית  הנקודה 

'סיבה' שעל ידה נתהווה הענין  שיש עמו שבועה. ומה ש"גדלה צחנתם" איננו אלא 

את  לקבל  האפשרות  את  מד'  שמנע   - שבועה  עמו  שיש  גז"ד  שנעשה   - הזה 

ולבאר  לו להאוה"ח להוסיף  הי'  נתכוין האוה"ח לדברי הספורנו א"כ  ואם  תשובתם. 

כיון  עשו  שהם  התשובה  בדרגת  חיסרון  כאן  שהי'  דהיינו  העיקרית  הנקודה  את 

בזה,  כהספורנו  סובר  ל)  ד  (דברים  האוה"ח  גם  (כי  מיראה.  תשובה  עשו  רק  שהם 

שעל ידי תשובה מאהבה מתכפר לאדם אפילו על העונות החמורות, עיי"ש ודו"ק). 

דרך שיטת  על  הוא  או הספורנו אלא  כהרמב"ן  איננה  נלענ"ד שכוונת האוה"ח  ולכן 

בפנים]. להלן  שיבואר  וכמו  הרמב"ם 

בגלל  ישראל  של  תשובתם  את  קיבל  לא  שד'  שכתב  האוה"ח  דברי  והסבר 
ש"גדלה צחנתם" נראה לומר שהוא על דרך שיטת הרמב"ם. דהנה זה לשון הרמב"ם 

(הלכות תשובה פ"ו ה"ג) "ואפשר שיחטא האדם חטא גדול כו' עד שיתן הדין לפני 

ומדעתו,  ברצונו  שעשה  אלו  חטאים  על  החוטא  מזה  הפירעון  שיהי'  האמת  דיין 

ויאבד  שימות  כדי  מרשעו  לשוב  רשות  לו  מניחין  ואין  התשובה  ממנו  שמונעין 

אפשרות  יש  אז  מאד  גדול  חטא  חוטא  שהאדם  שבאופן  והיינו  שעשה".  בחטאים 

[ועיין  בתשובה,  לחזור  האפשרות  את  ממנו  ישלול  שהוא  עי"ז  אותו  יעניש  שד' 

בזה]. ואכמ"ל  בזה  שצויין  מה  פרנקל,  שבתי  במהדורת  (שם)  וציונים'  ב'מקורות 

ועל זה הדרך יבוארו דברי האוה"ח, שכיון שבנ"י חטאו חטא גדול מאד בחטא 
בזדון  ד'  פי  ובזה הם המרו את  עם האמורי  להלחם  עלו  הם  לזה  [ובנוסף  המרגלים 

בכדי  בכייתם  להם  הועילה  ולא  תשובתם  את  מהם  ד'  קיבל  לא  לפיכך  לבבם] 

הרי שהאוה"ח  [ולפי"ז  ודו"ק.  כיון ש"גדלה צחנתם".  חרון אפו  להסיר מעליהם את 

מבאר ומדגיש את הנקודה והסיבה העיקרית לזה שד' לא קיבל את תשובתם. והוא 

תשובה,  מלעשות  האדם  את  מונע  ד'  כזה  שבאופן  שכתב  הרמב"ם  דברי  'כעין' 

עשו  אלא שאע"פ שהם  מנע מהם מלעשות תשובה  כתב שד'  לא  אלא שהאוה"ח 

תשובתם]. את  ד' מהם  קיבל  לא  מ"מ  תשובה 
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