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צריך  הוא  נס  לאדם  כשנעשה 
בד' ודביקות  טהרה  להוסיף 

בגמ' (ברכות נד.) מבואר שאם נעשה לאדם נס במקום מסויים 
אז כל פעם שהוא עובר דרך המקום ההוא, הוא צריך להודות לד' 
נס במקום  לי  "ברוך שעשה  ולברך  [ע' בשו"ע כל פרטי הדין בזה] 
שאירע  הנס  על  לד'  ולהודות  לברך  צריכים  בנו  ובן  בנו  וכן  הזה" 
ד).  (ריח  או"ח  בשו"ע  להלכה  נפסק  וכן  ההוא.  במקום  לאבותם 
ברכת   - מיוחדת  ברכה  תקנו  שחז"ל  ריט)  (ס'  שם  מבואר  ועוד 
הנס  עצם  על  לו  להודות  כדי  לד'  לברך  האדם  שצריך  הגומל, 

לו. שנעשה 

לעשות  לאדם  שראוי  טוב  דבר  עוד  יש  האם  לשאול  ויש 
פעולה  איזה  לעשות  האדם  מתחייב  האם  דהיינו  נס,  לו  כשנעשה 
ע"י  ידי חובתו  יוצא האדם  ד' או שמא  לו  טובה מכח הנס שעשה 

הללו. ההודאה  ברכות 

האדם  שמברך  להברכות  שבנוסף  יא)  (כא,  האוה"ח  ומבאר 
עצם  את  גם  לשנות  האדם  על  מוטל  לו,  שנעשו  הניסים  על  לד' 
ד'  ויצא  להצילו  בכדי  הטבע  את  שינה  שד'  כיון  לטובה  הנהגתו 
האדם  על  מוטל  ממילא  א"כ  לו  להיטיב  כדי  הנהגתו  מדרכי  חוץ 
ויוסיף  דרכיו  את  שייטיב  הדרך  זה  על  ד'  עם  יתנהג  ג"כ  שהוא 
"ובפרט  האוה"ח  וכמוש"כ  שלו  הד'  בעבודת  וטהרה  קדושה 
שהנס  בד'"  ודביקות  טהרה  להוסיף  שצריך  כו'  הנס  מעשה  בעת 
ולהוסיף  יותר  נעלה  באופן  להתנהג  אותו  מחייב  לאדם  שנעשה 

בד'. ודביקות  טהרה 

מהיצה"ר ניצול  הוא  מצוה  עושה  בשעה שהאדם 

במצוותיו"  קדשנו  "אשר  אומרים  אנו  המצוות  בברכת  הנה 
קדושה  האדם  על  שורה  המצוה  שבעשיית  האוה"ח  ומבאר 
איברים  רמ"ח  יש  שהרי  מצוה,  לאותו  ששייך  האיבר  ומתקדש 
עושה  כשהאדם  ולכן  עשה  מצוות  הרמ"ח  כנגד  המכוונים  באדם 
השכינה  תשרה  אז  מסויים  פרטי  איבר  נגד  שמכוונת  המצוה  את 
יתברך  בקדושתו  ההוא  האיבר  ויתקדש  פרטי  איבר  אותו  על 
ושס"ה  האדם  איברי  רמ"ח  "כי  ד)  יח  (ויקרא  האוה"ח  וכמוש"כ 
איבר  באותו  מצוה  האדם  ובעשות  ול"ת  מ"ע  כנגד  הם  גידיו 

יתברך". הוי"ה  שם  בו  שורה  המצוה  שנעשית 

ולפי"ז מבאר האוה"ח (כא יא) את דברי הפסוק שאומר "שומר 
"כי באמצעות מעשה  ידע דבר רע" שכוונת הפסוק הוא  מצוה לא 
ויגרש ממנו חלק הרע כאומרו  יתלבש באדם אור השכינה  המצוה 

רע". דבר  ידע  לא  מצוה  שומר 

עושה  שהאדם  שבשעה  שכיון  הוא  הקדושים  דבריו  ביאור 
הוי"ה  שם  אור  עליו  ומאיר  ד'  שם  קדושת  עליו  שורה  מצוה 
ממנו  מסתלק  "רע"  שנקרא  שהיצה"ר  רע"  דבר  ידע  "לא  לפיכך 
מצוה  שומר  הפסוק  שאמר  וזהו  המצוה  עשיית  בעת  שעה  לפי 
בשעת  אז  לעשותם  המצוות  את  ששומר  שמי  רע  דבר  ידע  לא 
משום  רע  דבר  שום  אל  האדם  ימשך  ולא  ידע  לא  המצוה  עשיית 

עשיית  שע"י  וכיון  שלו  היצה"ר  מכח  נובע  לרע  האדם  שהמשכת 
הקדושה  אור  לכן  עליונה  וקדושה  אור  האדם  על  נמשך  המצוה 
הזאת מסלקת ומגרשת את החלק הרע - היצה"ר שבאדם, [ודו"ק 
למתבונן  הקדוש  האוה“ח  כוונת  עומק  שזהו  נלע"ד  כי  בזה  היטב 

בהערה]. וע' 

מסלקת  המצוה  שקדושת  לומר  האוה"ח  כוונת  ואין  [הערה: 
מבואר  שהרי  חטאיו,  מכח  האדם  איברי  על  השורה  הזוהמא  את 
ע"י  נעשית  הזוהמא,  סילוק  של  זו  פעולה  שאין  האוה"ח  בדברי 
את  מעצמו  האדם  מסיר  שבו  האופן  אלא  עשה  מצות  עשיית 
שבתורה  הלאווים  על  מעבור  שימנע  ע"י  הוא  חטאיו  זוהמת 
תעשה  לא  מצוות  כל  "כי  ג)  (יב  ויקרא  בספר  האוה"ח  וכמוש"כ 
כו'  הנפש  לבחינת  להאיר  עשה  מצוות  וכל  הנפש  תחלואי  להסיר 
אורה  מאורי  תחסר  ועדיין  הפגם  יוסר  ל"ת  מצות  שמירת  וע"י 
מבואר  וכן  מצוה"  נר  כאמרו  אורה  יאיר  עשה  מצות  ובעשיית 

עי"ש. א'  בשער  וויטל  להר"ח  קדושה  בשערי 

יתגרש  המצוה  עשיית  שע"י  האוה"ח  מבואר שמש"כ  זה  ומכל 
כוונתו הוא שיתגרש ממנו היצה"ר לפי שעה  חלק הרע מן האדם, 
כוונת  מתבאר  וכן  החטאים,  זוהמת  ממנו  שתתגרש  כוונתו  ואין 
מן  ניצול  האדם  המצוה  עשיית  שבשעת  דבריו  מהמשך  האוה"ח 

היצה"ר שלו.]

ובענין  טובה  פרנסה  תורה  ללומדי  אין  למה 
תורה" של  מעלבונה  לבריות  להם  "אוי 

הנה באבות (פ"ו) אמר ריב"ל בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר 
שכל  תורה  של  מעלבונה  לבריות  להם  אוי  ואומרת  ומכרזת  חורב 
מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף שנאמר נזם זהב באף חזיר אשה 
יפה וסרת טעם" וביארו מפרשי המשנה שהעלבון של התורה הוא 

בה. עוסקים  אדם  בני  שאין  זה 

שאומרת  לאחר  מיד  שהרי  המשנה  דברי  מהמשך  משמע  [וכן 
ממשיכה  המשנה  תורה"  של  מעלבונה  לבריות  להם  "אוי  המשנה 
המשנה  שבחרה  ומזה  כו'"  בתורה  עוסק  שאינו  מי  "שכל  ואומרת 
 - וא"ו  עם  "וכל"  המשנה  אמרה  ולא   - "שכל"  של  זה  בלשון 
מבואר שדברי המשנה הללו הם המשך ונתינת טעם למה שאמרה 
מעלבונה  לבריות  להם  "אוי  של  שהטעם  דהיינו  זה  לפני  המשנה 
נזוף  נקרא  בתורה  עוסק  שאינו  מי  שכל  משום  הוא  תורה"  של 
עוסקים  זה שאין  הוא  וא"כ מבואר מזה שהעלבון של התורה  וכו' 

כראוי.] בה 

של  מהפירוש  שונה  פירוש  לנו  מבאר  יג)  (כב,  האוה"ח  והנה 
כשנתבונן  דהנה  תורה  של  עלבונה  של  הזה  בענין  המשנה  מפרשי 
אחד  מצד  שונים,  צדדים  ב'  נראה  הבריות  של  הגשמי  במצבם 
הם  ואעפ"כ  התורה  מן  מאד  רחוקים  שהם  אדם  בני  הרבה  יש 
ויש להם עושר רב וכל טוב  מצליחים מאד בעניני הפרנסה שלהם 
להם  ואין  כראוי  תורה  שלומדים  תורה  בני  הרבה  יש  שני  ומצד 
הנדיבים  על דלתי  ולדפוק  לילך  צריכים הם  ואדרבה  פרנסה טובה 
התופעה  את  האדם  וכשרואה  ביתם,  בני  בשביל  כסף  לקבץ  כדי 



השקפת  ומהו  זו  לתופעה  ההסבר  מהו  לדעת  הוא  צריך  הזאת 
זה. ענין  על  התורה 

אסור  התורה  השקפת  שעפ"י  לנו  מסביר  האוה"ח  והנה 
הזאת  בתופעה  שההסבר  ולומר  לחשוב  זו  תופעה  שרואה  לאדם 
ברכה  סימן  רואה  אינו  גם  כו'  ומפרנסת  זנה  התורה  ש"אין  הוא 
[ע"י  טובה  פרנסה  שערי  לו  נפתחים  אין  כי]  [התורה  מאמצעות 
חושבים  ואינם  שריחקוה  האנשים  כל  כי  רואה  ואדרבה  התורה] 
כי  תורה]  הלומדי  [משא"כ  טוב  כל  מלאים  בתיהם  עיקר,  כל  בה 
(לשון  טרף"  למצוא  אחרים  דלתי  על  לדפוק  יחנו  סביב  עוסקיה 
האוה"ח) דהיינו שאסור להאדם להסביר את התופעה הזאת שאין 
זנה ומפרנסת  ולומר שהוא משום שאין התורה  לבני תורה פרנסה 

האדם. את 

מעליב  הוא  הרי  כאלה  דברים  שאומר  שמי  האוה"ח  ומסביר 
יתבעו  ישראל  וכנסת  כו'  הקב"ה  כי  הכתוב  "ומודיע  התורה  את 
בזוהר  והוא מה שאמרו  כו'  דין הגדול  עלבונה של תורה לפני בית 
אוי  במשנה  וכאומרם  תורה  של  עלבונה  לתבוע  הקב"ה  עתיד  כי 

האוה"ח). (לשון  תורה"  מעלבונה של  לבריות  להם 

דברים  שאמירת  משום  הוא  לתורה  עלבון  נקרא  שזה  והטעם 
את  אלו  דברים  באמירת  האדם  ומפחית  בתורה  זלזול  הם  אלו 
יש  האמת  לפי  שהרי  העצום  כחה  ואת  התורה  של  החשיבות 
הבריאה  על  שמושפעת  ההשפעה  ועיקר  מאד  עצום  כח  לתורה 
כולו  העולם  "כל  האוה"ח  וכמוש"כ  בתורה  העסק  מכח  נעשית 
לעוה"ב  הצפונה  טובה  וכל  מתקיים  ובה  נברא,  בשבילה  נברא,  בה 
לתורה  שאין  שאומר  מי  וא"כ  בה"  נקנים  והטוב  החיים  ואוצרות 
ומעליב  את הכח לפרנס את הלומדי תורה הרי הוא מזלזל בתורה 
להם  אוי  חז"ל  אמרו  כזה  אדם  ועל  מאד  נורא  באופן  התורה  את 

תורה. מעלבונה של  לבריות 

להם  ואין  עניים  הם  תורה  שהבני  זה  ענין  והסבר  [הערה: 
יש  שוודאי  משום  התורה  לכח  וכלל  כלל  קשור  אינו  פרנסה, 
לתורה את הכח לפרנס ולזון את לומדיה ואדרבה כל הפרנסה של 
תורה  הלימוד  ע"י  אפשרית  נעשית  רק  התורה  מן  שרחוקים  אלו 
שהרי  יד]  יז,  בויקרא  בפירוש  האוה"ח  [וכמוש"כ  תורה  הבני  של 
כל  על  הפרנסה  שפע  ומשתלשל  נוצר  התורה  לימוד  מכח  רק 
ובאוה"ח  ד' באריכות)  וכמוש"כ בנפש החיים (שער  הבריאה כולה 

ד). כו  ויקרא  ו,   - ה  אופן  א  א  (בראשית  הק' 

כמבואר  נפרד  חשבון  מצד  הוא  עניים  הם  תורה  שבני  והטעם 
יט  ויקרא  זה באוה"ח  [והובא מדרש  עי"ש  (פ"ג)  דבי אליהו  בתנא 
ג] וע"ע טעם שני להסביר את התופעה הזו - למה הבני תורה הם 
ג  כו,  ויקרא  ב  לב,  (ועע"ש  ד  לב,  דברים  בחומש  באוה"ח  עניים, 
אופן ל). וביאור ענין זה ע"פ סוד מבואר באוה"ח ויקרא יז, יד ד"ה 

יג.] יט,  ושם  היטב  עי"ש  אוכליו  כל 

לא  או  המשנה  מפרשי  על  חולק  האוה"ח  האם  לעיין  יש  והנה 
להם  אוי  באומרה  המשנה  שכוונת  אמרו  המשנה  מפרשי  שהרי 
עוסקים  שאין  אדם  בני  לענין  הוא  תורה  של  מעלבונה  לבריות 
בתורה ואולם האוה"ח מפרש שעלבונה של תורה היינו שבני אדם 
מזלזלים בכח התורה וחשיבותה ואומרים שאין לה כח לפרנס את 

לומדיה.

מפרשי  על  לחלוק  בא  האוה"ח  שאין  וברור  פשוט  נראה  והנה 
המשנה  מפרשי  דהנה  נפרדים  ענינים  ב'  כאן  יש  אלא  המשנה 

שאין  באופן  שאפילו  לנו  לחדש  באה  שהמשנה  לנו  מסבירים 
יש אפשרות  ועשה מ"מ  נגד התורה בקום  האדם עושה שום דבר 
שהוא ח"ו יכנס בגדר זה של "מעליב את התורה" משום שהמשנה 
דברי  עליו  נאמרים  בתורה  עוסק  שאינו  מי  שכל  לנו  מחדשת 

תורה". מעלבונה של  לבריות  להם  "אוי  המשנה של 

אולם האוה"ח בא לבאר לנו את הפירוש הפשוט בענין העלבון 
בקום  התורה  את  מעליב  שהאדם  האופן  מהו  דהיינו  התורה  של 
ועשה ולכן מסביר האוה"ח שכשהאדם מדבר דברי זלזול נגד הכח 
נאמר  ועליו  התורה  את  מעליב  הוא  הרי  התורה  של  והחשיבות 

תורה". מעלבונה של  לבריות  להם  "אוי 

המשנה  בכוונת  הפירוש  שזהו  לומר  האוה"ח  כוונת  אין  אבל 
שהעלבון  המשנה  מפרשי  כמוש"כ  הוא  במשנה  הפירוש  דוודאי 
התורה  בעסק  החיסרון  על  רק  נאמר  במשנה  המוזכר  התורה  של 
הוא,  האוה"ח  של  המטרה  וכל  התורה,  לימוד  של  הביטול  ועל 
תורה  של  עלבונה  של  הפשוט  הגדר  בכלל  נכלל  מה  לנו  לחדש 
דהיינו איזה דבר שהוא בקום ועשה נכנס לגדר זה של מעליב את 
התורה  שאין  שאומר  שמי  האוה"ח  לנו  שביאר  הוא  וע"ז  התורה, 
מפרנסת את לומדיה הרי הוא נכלל בגדר זה של אוי להם לבריות 

תורה. מעלבונה של 

בדעתו מחשבה  חושב  כשהאדם  "כי 
ידיעתו" בלא  מעצמן  דובבות  שפתותיו 

וז"ל  הזוהר  בשם  מאד  נפלא  דבר  כותב  כד)  (כג,  האוה"ח  הנה 
"כי כשאדם חושב בדעתו מחשבה, שפתותיו דובבות מעצמן בלא 
דובר  שלו]  [הפה  מחשבה  אלא  עשה  שלא  הגם  כי  כו'  ידיעתו 
פיו  עם  דבר  אומר  לא  האדם  אם  שאפילו  דהיינו  שחשב"  מה 
מדברים  שלו  השפתים  אעפ"כ  במחשבתו  משהו  על  חושב  ורק 

מחשבותיו. את  ומגלים  מעצמם 

שאין  רואים  אנו  שהרי  ביאור  צריכים  הללו  הזוהר  ודברי 
וא"כ  השפתים של האדם מדברים כשהוא חושב מחשבות במוחו 
שהוא  בשעה  מדברים  האדם  של  שהשפתים  הזוהר  אומר  איך 

במחשבתו. על משהו  חושב 

שיש  ל)  טו  (במדבר  ובאוה"ח  קדושה  בשערי  מבואר  והנה 
איברים  הרמ"ח  כנגד  שהם  רוחניים  איברים  רמ"ח  האדם  לנשמת 
גשמיים של הגוף וכל אחד מהאיברים הגשמיים יש לו כנגדו איבר 

לו. הדומה  רוחני 

הפה  אז  מחשבה  לאדם  שכשיש  הזוהר  שמש"כ  י"ל  ולפי"ז 
של  "הרוחני"  שהפה  הוא  בזה  הביאור  ידיעתו,  בלי  מדבר  שלו 
של  הרוחני  האיבר  ע"י  נעשה  הזה  שהדיבור  דהיינו  מדבר,  האדם 
הוא  הזה  הרוחני  והפה  שלו,  הגשמי  הפה  כנגד  שהוא   - הנשמה 
הכח המדבר שעליו נתכוין הזוהר באומרו שהפה של האדם מדבר 

ידיעתו. בלי  את מחשבותיו 

(דברים  באוה"ח  מבואר  לדבר,  כח  לנשמה  שיש  זה  ענין  ויסוד 
של  הגשמי  שהפה  שם  כותב  האוה"ח  שהנה  ואולי)  ד"ה  א  לב, 
"האזינו  לה  ואמרו  השמים  אל  דיברו  משה  של  הנשמה  וגם  משה 
של  הרוחני  שהפה  כנ"ל  הוא  בזה  והביאור  היטב,  עי"ש  השמים" 
השמים  "האזינו  להם  ואמרה  השמים  אל  דיברה  משה  נשמת 

ואדברה".

גליון זה יו"ל בס"ד ע"י מכון פניני אור החיים
לעילוי נשמת הרב הגאון רבי משה ב"ר חיים צבי זצ"ל ראש הכולל לעיקוואוד - דיטרויט
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