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בכייה של  הענין  של  ההגדרה  עומק 

ישראל  בני  גם  ויבכו  וישבו  בקרבו התאוו תאוה  "והאספסף אשר 
בשר  לי  מאין  כו'  ד'  אל  משה  "ויאמר  ד).  (יא  בשר"  יאכלנו  מי  ויאמרו 

יא,  (שם  ונאכלה"  בשר  לנו  תנה  לאמר  עלי  יבכו  כי  הזה  העם  לכל  לתת 

ואכלתם  למחר  התקדשו  תאמר  העם  ואל  כו'  משה  אל  ד'  "ויאמר  יג). 

ונתן  בשר כי בכיתם באזני ד' לאמר מי יאכלנו בשר כי טוב לנו במצרים 

יח). טז,  (שם  ואכלתם"  בשר  לכם  ד' 

בכו  הם  זה  ובגלל  בשר  לאכול  התאוו  שבנ"י  מהפסוקים  ומבואר 
ומבאר האוה"ח  יאכלנו בשר'.  ויאמרו מי  בנ"י  גם  'ויבכו  ד)  (יא  וכמוש"כ 

הבכייה  על  עליהם  הקפיד  שד'  יח)  (בפסוק  הכתוב  מלשון  שמשמע 

כי  כו'   - (רש"י)  לפורענות'  עצמכם  'הזמינו   - "התקדשו  וכמוש"כ  הזאת 

"וצריך לדעת מה כיעור יש בבכי מצד  בכיתם באזני ד'". ושואל האוה"ח 

עצמו".

יורה על  "ונראה כי טעם ההקפדה הוא לצד שהבכי  ומתרץ האוה"ח 
כבן  מד'  להם לשאול  הי'  כן  לא  חיסרון המוחלט בשלילת ההשגה, שאם 

מוחלט  הדבר  כי  יורה  שבכו  וממה  נפשו,  תאוה  אשר  את  מאביו  השואל 

'מי  והוא מה שדקדק לומר  לו כח ח"ו לתת שאלתם,  ד' אין  יד  כי  אצלם 

היכול  ביכולת  כפירה  וזו  כו'  זה  דבר  עשות  שיוכל  מי  אין  לומר  יאכלנו' 

הוא". ברוך  כל  על 

בכו  שבנ"י  הבכייה  מעשה  עצם  על  הקפיד  שד'  שהטעם  והיינו 
שהאדם  זה  על  מורה  בכייה  של  שהענין  משום  הוא  הבשר,  חיסרון  על 

הבוכה סובר שאין שום אפשרות לקיים את הרצון שלו. ולכן כיון שבנ"י 

את  למלא  יכול  ד'  שאין  סברו  שהם  מורה  זה  הבשר,  חיסרון  על  בכו 

מבוקשם, כי אם הי' להם איזה שום צד וספק בזה שאולי ד' יוכל למלא 

בשר.  להם  ליתן  מד'  ומבקשים  שואלים  היו  שהם  הרי  אז  בקשתם  את 

סוברים  שהם  לכל,  הראו  הם  הבשר,  חיסרון  על  בכו  שהם  בזה  אמנם 

מאד  ד'  הקפיד  ולפיכך  מבוקשם  את  למלא  היכולת  את  ח"ו  לד'  שאין 

הוא. ברוך  הבורא  ביכולתו של  כפירה  הוי  שזה  כיון  בכייתם  על 

לבאר  יש  בכייה,  של  המהות  בביאור  האוה"ח  של  ההגדרה  [ולפי 
בכייה  של  זמן  להיות  נקבע  באב  תשעה  שליל  שאמרו,  חז"ל  דברי  את 

באב. תשעה  בליל  במדבר  בנ"י  שבכו  הבכייה  בגלל  לדורות, 

הארץ,  על  דיבה  הוציאו  הם  ישראל  מארץ  חזרו  כשהמרגלים  דהנה 
ההוא"  בלילה  העם  ויבכו  קולם  את  ויתנו  העשה  כל  "ותשא  זה  ובגלל 

הקב"ה אתם  "אמר  באוה"ח שם)  הובא  לה.,  (סוטה  חז"ל  ואמרו  א).  (יד 

לדורות". בכייה  לכם  אקבע  אני  חנם  בכייה של  בכיתם 

את  מדגישה  שהגמ'  לזה  הטעם  יתבאר  הרי  האוה"ח,  ולפי"ד 
לפי שענינו של  לדורות.  הבכייה  הבכייה שלהם, שהוא הדבר שגרם את 

ד'  שאין  בלבם  חשבו  שהם  באמונה:  המוחלט  החיסרון  על  מורה  הבכי 

בארץ  שישבו  אומות  הז'  של  הגיבורים  את  ולהשמיד  להרוג  ח"ו  יכול 

עולם  לדורות  הזאת  הבכייה  מצד  נענשו  הם  ולפיכך  ההיא.  בעת  ישראל 

בב"א]. צדק  גואל  ביאת  עד 

למחר  עד  להמתין  לבנ"י  ד'  צוה  למה 
מיד  תיכף  בשר  להם  נתן  ולא 

עליהם,  ד'  הקפיד  בשר,  לאכול  תאוה  התאוו  ישראל  שבני  בשעה 

(יא  בשר"  ואכלתם  למחר  "התקדשו  לבנ"י  לומר  למשה  ד'  אמר  ולכן 
לפורענות". עצמכם  הזמינו  "התקדשו.  ופרש"י  יח), 

מאיזה  ומיד.  תיכף  בשר,  להם,  ד'  נתן  לא  למה  האוה"ח  ושואל 
בשר. להם  יתן  הוא  למחר  ד', שרק  להם  אמר  סיבה 

להעניש  רצה  לא  ד'  כי  הנ"ל,  רש"י  דברי  פי  על  האוה"ח  ומתרץ 
להם  נותן  הוא  שפורענות  אותם  יודיע  שהוא  עד   - ומיד  תיכף   - אותם 
כדי  זמן  קצת  להם  ליתן  רצה  יתברך  שד'  לפי  הזה.  הבשר  בנתינת 
לחשוב את חשבון נפשם ולשוב בתשובה אל ד'. ולפיכך הודיע ד' לבנ"י 
שרק למחר הוא נותן להם בשר כדי שבמשך הלילה תהא להם אפשרות 

ד'. אל  בתשובה  ולשוב  הנפש  לעשות חשבון 

וגו'. טעם שלא נתן עד מחר, לפי  "התקדשו למחר  וזה לשון האוה"ח 
וזה לשונם:  'התקדשו'  ז"ל (ספרי, הובא ברש"י), שדרשו בתיבת  דבריהם 
ומיד  ד' לתת להם תיכף  לזה לא רצה  הזמינו עצמכם לפורענות, עד כאן. 
בהם  והתרה  הבשר,  בנתינת  להם  נותן  הוא  פורענות  כי  שהודיעם  עד 
הנפש  לחשבון  הלילה  להם  יהי'  ובזה  'למחר'  עד  ואמר  זמן  להם  והאריך 
עמו". ד' להשחית  יחפוץ  לא  כי  הרעה  על  ד'  וינחם  ישובו בתשובה  אולי 

לא או  בפניו של משה  הרע  לשון  דיברה  מרים  האם 

לקח  אשר  הכשית  האשה  אודות  על  במשה  ואהרן  מרים  "ותדבר 
את  דברו  ומרים  אהרן  האם  לשאול,  ויש  א).  (יב  לקח"  כשית  אשה  כי 
בינם לבין עצמם שלא בפני  דיברו  דבריהם בפניו של משה או שהם רק 

רבינו. משה 

(בספרי)  והנה האוה"ח מדייק מדברי הפסוק הזה, כשיטת הסוברים 
דיברו  שהם  נאמר  בפסוק  דהנה  משה.  בפני  דבריהם  את  דיברו  שהם 
שהם  נשמע  הי'  שממנו  כזה  לשון  לומר,  לפסוק  הי'  ולכאורה  'במשה', 
כזה  לשון  לומר  הכתוב  בחר  טעם  ומאיזה  משה,  אודות  'על'  דיברו 
דיברו  שהם  לנו  מורה  איננה  שמשמעותו  'במשה'  ואהרן]  מרים  [ותדבר 

אודות משה. 'על' 

הפסוק  אמר  ולכן  משה".  של  בפניו  שדיברו  "אולי  האוה"ח  ומבאר 
האוה"ח  ומוסיף  משה.  של  בפניו  דיברו  שהם  היינו  'במשה'  דיברו  שהם 
בפניו  דבריהם  את  דיברו  שהם  כן,  לומר  נראה  הסברא  מצד  שגם  לומר, 
יועילו  מה  כי  כן,  גם  בזה  מסכמת  "והדעת  קדשו  לשון  וזה  משה.  של 
והוא  תוכחת  דרך  דבריהם  אמרו  אלא  עצמן  לבין  ביניהם  טוב  לא  דבר 
שאמרו  ק)  פיסקא  (ספרי  ז"ל  רבותינו  בדברי  ראיתי  שוב  מלתם.  שומע 
פירוש  ב-ג),  (פסוקים  וגו'  משה  והאיש  ד',  'וישמע  במאמר  ורמזוהו  כן, 

הוא שמע". גם 

שמע  רבינו  משה  שגם  הפסוקים  מסמיכת  מדייק  שהמדרש  היינו 
את דבריהם. ולכן נכתב "והאיש משה" סמוך לדברי הפסוק של "וישמע 
דיברו  לא  שהם  לפי  דבריהם  את  שמע  משה  שגם  לנו  לרמז  כדי  ד'", 
בינם לבין עצמם אלא הם דיברו את דבריהם אל משה רבינו כדי להוכיח 
בוודאות  החליטה  שהיא  בזה  הי'  מרים  של  [והחטא  מעשיו.  על  אותו 
הרע  לשון  למדברת  נחשבה  היא  ולכן  כהוגן,  שלא  מעשה  עשה  שמשה 

יא)]. ס"ק  ג  (כלל  חיים  חפץ  בספר  עיין  בפניו. 

מרים נענשה  למה   - הקפיד  לא  משה 

וד' הקפיד עליהם  רבינו,  ומרים דברו לשון הרע על משה  הנה אהרן 
תיכף  מצרעתו  נתרפא  שאהרן  מבואר  ובספרי  בצרעת.  אותם  והעניש 



ולכן  ט).  יב  (אוה"ח  ומיד  תיכף  נתרפאה מצרעתה  לא  מרים  אולם  ומיד 
ביקש אהרן ממשה למחול למרים על דבריה בכדי שעי"ז תתרפא מרים 
מצרעתה וכמוש"כ (יב יא) "ויאמר אהרן אל משה כו' אל נא תשא עלינו 

חטאנו". ואשר  נואלנו  חטאת אשר 

חשב,  הכהן  שאהרן  משמע  הזה  שמהפסוק  (שם)  האוה"ח  ומבאר 
על  בצרעת  מרים  נענשה  ולפיכך  מרים,  דברי  על  הקפיד  רבינו  שמשה 
למחול  ממשה,  ביקש  אהרן  ולכן  רבינו.  משה  כנגד  דברה  שהיא  מה 

מצרעתה. מרים  ועי"ז תתרפא  על חטאתה  [ולאהרן]  למרים 

על  שמחל  ש'הרב  שכמו  סבר,  הכהן  שאהרן  מסביר,  והאוה"ח 
משה  של  כבודו  לענין  הוא  כן  כמו  לב:),  (קידושין  מחול'  כבודו  כבודו 
מעל  הצרעת  תסתלק  ועי"ז  כבודו  על  למחול  יכול  רבינו  שמשה  רבינו, 
חטאת'  עלינו  תשת  נא  'אל  משה  אל  אהרן  אמר  ולפיכך  הנביאה.  מרים 
אליך  נאמרו  שהם  בשעה  הדברים  על  הקפדת  שאתה  שאע"פ  דהיינו 
את  עוד  תשים  אל  מ"מ   - מרים  נענשה  זה  ובגלל   - א),  יב  (אוה"ח 
נגועה  להיות  למרים  גורמת  שהקפדתך  כיון  לבך,  על  הזאת  ההקפדה 

בצרעת.

אולם לפי האמת הרי שמשה רבינו לא הקפיד על הדברים שנאמרו 
מאד",  ענו  משה  "והאיש  ג)  (יב  התורה  כתבה  ולכן  וכלל.  כלל  כנגדו, 
ללמדינו  בכדי  ומרים,  אהרן  של  הרע  הלשון  דברי  לאחר  ומיד  תיכף 

כנגדו. הדברים שנאמרו  על  כלל  הקפיד  לא  רבינו  שמשה 

רבינו  שמשה  אע"פ   - הצרעת  בעונש  נענשה  שמרים  לזה  והסיבה 
שהי'  משום  הוא   - דבריהם  על  ומיד  תיכף  להם  ומחל  כלל  הקפיד  לא 
(קידושין  מחול'  כבודו  אין  כבודו  על  שמחל  'ומלך  מלך  של  דין  למשה 
הזה  הענין  את  ד'  הדגיש  ומרים,  אהרן  את  הוכיח  כשד'  ולכן  שם). 
לדבר  יראתם  לא  "מדוע  ז)  (יב  וכמוש"כ  ד',  עבד  הוא,  רבינו  שמשה 
העבד  הוא  רבינו  שמשה  שכיון  היתה:  בזה  ד'  וכוונת  במשה".  ב'עבדי' 
מלך,  ש'עבד  כיון  מלך  של  דין  יש  לו  גם  א"כ  המלכים  מלכי  מלך  של 

מז:). (שבועות  מלך' 

"הנה מדברי אהרן משמע כי משה הקפיד על דבריהם,  וז"ל האוה"ח 
אשר על כן מחלה פניו שימחול להם חטאתם. ונראה כי טעמו של אהרן 
על  שמחל  חכם  לב:)  (קידושין  הדין  שכפי  חכם  דין  במשה  שדן  הוא 
סר  אז]  למרים  [משה  ימחול  בדעתו שאם  ולזה אמר  מחול.  כבודו  כבודו 
עד  הדברים  על  שהקפדת  הגם  פירוש,  וגו',  תשת'  נא  'אל  ואמר  הנגע. 
ולא  העון  יכופר  העונש  בא  [בגלל הקפדתך], עתה ש[כבר]  העונש  שבא 

חטאת. עלינו  עוד  תשית 

ולזה נתחכם  כי משה לא הקפיד על הדבר  כן הוא,  האמת לא  ואחר 
הכתוב וסמוך לדברם בו (בפסוק א-ב) אמר (בפסוק ג) 'והאיש משה ענו 

כאן. אהרן  דברי  לשלול  נתכוין  מאד' 

ומלך  כו'  מלך  משפט  במשה  לדון  לנו  שיש  כו'  הוא  העונש  וטעם 

ד' במאמרו  כן נתכוין  ואולי כי לזה גם  שמחל על כבודו אין כבודו מחול. 

מלך". מלך  ועבד  המלוכה  לד'  כי  בעבדי',  לדבר  יראתם  לא  'מדוע  להם 

[ומבואר מדברי האוה"ח שאהרן לא הבין את כוונת ד' בזה שאמר 
לאחר  אפילו  שהרי  מלך.  של  דין  למשה  שיש  בעבדי",  כו'  "מדוע  ד'  לו 

ממנו  וביקש  למשה  אהרן  הלך  הללו,  הדברים  את  לאהרן  אמר  שד' 

מחול. כבודו  כבודו  על  חכם שמחל  כדין של  להם  למחול 

עון  על  דברי האוה"ח, שהעונש של צרעת שבאה  ועוד מבואר מכל 
החטא,  של  לחבירו'  אדם  ה'בין  חלק  מצד  נגרם  שהוא  הרי  הרע,  לשון 

עצם  מצד  דהיינו  החטא  של  למקום'  אדם  ה'בין  של  החלק  מצד  ולא 

הרע.  לשון  לדבר  האיסור  של  תעשה  הלא  על  עבר  שהמדבר  הדבר 

חטאה  על  למרים  למחול  יכול  הי'  משה  שאם  האוה"ח  כותב  ולפיכך 

ודו"ק.]. ממנה.  והולכת  שלה מסתלקת  הצרעת  היתה  שבזה  הרי 

מצרעתה מרים  את  לרפאות  הועילה  תפלתו של משה 

הרע  לשון  דברה  שמרים  מבואר  יב)  (פרק  בהעלותך  פרשת  בסוף 
נראה,  הפסוקים  ומדברי  בצרעת.  נענשה  היא  ולפיכך  רבינו  משה  על 

שאפילו תפלתו של משה לא הועילה לרפאות אותה ולהצילה מצרעתה. 

לה.  נא  רפא  נא  קל  לאמר  ד'  אל  משה  "ויצעק  יג-יד)  (יב  כתיב  דהנה 

ויאמר ד' אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר 

שאע"פ  מהפסוקים,  ומשמע  תאסף".  ואחר  למחנה  מחוץ  ימים  שבעת 

והיא  בצרעתה,  נשארה  היא  מ"מ  מרים  את  לרפאות  מד'  ביקש  שמשה 

ימים. שבעת  בשביל  זה  בגלל  להסגר  הוצרכה 

יא) כותב שתפלתו של משה  יב  יד, אולם עיי"ש  (יג  אולם האוה"ח 
"תסגר שבעת ימים.  הועילה לרפאותה מיד מצרעתה. וזה לשון האוה"ח 

פירוש,  נא',  'רפא  וכמאמרו  משה,  בתפלת  צרעת  ממנה  שפרחה  נראה 

הכתוב  צריך  הי'  לא  כן  לא  שאם  כמנודה.  שתשב  ד'  שגזר  אלא  עתה, 

אלא  מצרעתה  שתתרפא  עד  שתסגר  פשיטא  [שהרי]  'תסגר',  לומר 

נתרפאה". וודאי שכבר 

שבעת  'תסגר  אומר  שהפסוק  שמזה  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
לאיזה  שהרי  רבינו.  משה  של  תפלתו  נתקבלה  שאכן  לדייק,  יש  ימים', 

ימים'  שבעת  'תסגר  של  הללו  הדברים  את  לומר  הכתוב  האריך  סיבה 

להסגר  צריכה  שהיא  הרי  צרעת  לה  שיש  שכיון   - פשוט  דבר  זה  והרי 

ימים. ז'  בשביל 

של  שתפלתו  מבואר  הזה  הפסוק  שמדברי  האוה"ח  מבאר  ולכן 
לומר  הכתוב  הוצרך  ולפיכך  מצרעתה.  מרים  את  לרפאות  הועילה  משה 

ד' עליה להסגר בשביל  גזר  לנו שאע"פ שמרים נתרפאה מצרעתה מ"מ 

כמנודה. ימים  ז'  למשך  בבדידות  תשב  ושהיא  ימים,  ז' 

peninei.ohrhachaim@gmail.com  :יו"ל ע"י מכון פניני אור החיים לתיקונים והערות נא לפנות למייל

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל

הגליון הזה מוקדש לכבוד ולעילוי נשמת זקנתנו הצנועה והחסודה המדוכאת ביסורין מגזע אראלים ותרשישים

מרת שרה ע״ה בת הרה״ח רבי אליעזר הלר זצ״ל ומרת יענטה רבקה ע״ה . 

נלב״ע ט״ז סיון תשמ״ח ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע״י משפחתה בארץ ישראל ובחו״ל


