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שורש   - במצרים  היתה  הגרים  נשמת 
המלך ודוד  הגרים  נשמת 

וכמשפטו  הפסח  כחקת  לד'  פסח  ועשה  גר  אתכם  יגור  וכי 
מבואר  הארץ,  ולאזרח  ולגר  לכם  יהא  אחת  חקה  יעשה  כן 
כל  שאר  כמו  פסח  להקריב  מחוייב  שנתגייר  גוי  שגם  בפסוק 
לאזרח  הגר  שהשוה  פסח  אלא  לי  "אין  דרשו  ובמדרש  ישראל. 
כל המצות שבתורה מנין ת"ל חקה אחת" שלא רק לענין החיוב 
אלא  ישראל  לכל  שוה  שהגר  בפסוק  נאמר  פסח  קרבן  לעשות 
ומחוייב  ישראל  לכל  הגר  כל התרי"ג מצות שוה  לענין שאר  גם 

ישראל. כל  כמו שאר  המצוות  כל  את  לקיים  הוא 

את  להשוות  ד'  בחר  טעם  מאיזה  י"ד(  )ט'  האוה"ח  ושואל 
מיוחד  ענין  איזה  פסח,  קרבן  מצות  אצל  דווקא  לישראל  הגר 
לכתוב  התורה  בחרה  שבגללה  פסח  קרבן  מצות  אצל  נמצא 
להחיובים  שווים  הגר  של  שהחיובים  פסח  קרבן  מצות  אצל 
כל  את  לקיים  מחוייב  מישראל  אחד  שכל  שכשם  ישראל  של 
מצות. התרי"ג  כל  את  לקיים  מחוייב  הגר  כמו"כ  מצות  התרי"ג 

שהגר  שייך  איך  להקשות,  יש  דהנה  האוה"ח  ומסביר 
הגר  שאין  לומר  מקום  "יש  והרי  פסח  קרבן  להקריב  יתחייב 
ואין  במצרים  אבותיו  ולא  הוא  לא  הי'  שלא  לפי  בפסח  חייב 
ד' על בתיהם במצרים"  כי לא פסח  מקום למעשה פסח אצלם 
חייב להקריב קרבן  וא"כ מהו הביאור בזה שאמרה תורה שהגר 

פסח.

לזה  זה  מחוברים  ישראל  נפשות  שכל  האוה"ח  ומבאר 
ענפים  בו  יש  וגם  ועיקר  שורש  בו  שיש  האילן  צורת  וכדוגמת 
היו  ישראל שהאבות הקדושים  נשמות  בענין  הוא  כמו"כ  ועלים 
שהיו  נשמות  רבוא  והס'  הנשמות  אילן  של  והעיקר  השורש 
במצרים הם היו הס' רבוא ענפים של האילן וכמו שעל כל ענפי 
האילן תלויים עלים קטנים התלויים על הענפים שגדולים מהם 
שהיו  הללו  נשמות  רבוא  שס'  ישראל  נשמות  בענין  הוא  כמו"כ 
נשמות  הרבה  תלויים  היו  כוללות שעליהם  נשמות  היו  במצרים 

האילן. ענפי  על  התלויים  העלים  כדמיון  פרטיות 

ע"י  נשבו  הקדושה  מצד  נבע  ששרשם  נשמות  הרבה  והנה 
הקליפ',  יד  תחת  שבויים  והיו  אדה"ר  של  בחטאו  הרע  צד 
מתחת   - משביים  לצאת  שזכו  הקדושות  הנשמות  הם  והגרים 
יד הקליפה, וחזרו לצור מחצבתם להכלל בתוך שאר כל ישראל.

צד  הוא  הגרים  נשמת  כל  ששורש  האוה"ח  לנו  ומחדש 
פרטיות  נשמות  הם  הללו  ושנשמות  הטוב,  האילן   - הקדושה 
בטומאת  טבועים  שהיו  כלליות  נשמות  רבוא  מהס'  אחד  של 
הי' גם הוא במצרים בבחינת  "כי היו  ולכן כותב האוה"ח  מצרים 
שנשמת  שכיון  שרשו  מצד  במצרים  הי'  הגר  שגם  השרשים" 

א"כ  במצרים  שהיו  ענפים  רבוא  מהס'  באחד  מושרש  הגר 
מבואר מזה שגם נשמת הגר היתה במצרים כי הפרט הוא חלק 
היתה  הכוללת  שהנשמה  כיון  ולכן  הכלל  בתוך  ונכלל  מהכלל 
נמצאת  ג"כ  בה  תלויה  שהיתה  הפרטית  הנשמה  א"כ  במצרים 

עמה. שם 

שהגר  ק"פ  מצות  אצל  דווקא  ללמדינו  התורה  בחרה  ולכן 
מקום  שהי'  משום  פסח  קרבן  להקריב  ומחוייב  לישראל  שוה 
את  התורה  לנו  חידשה  לפיכך  זו,  למצוה  שייך  הגר  שאין  לומר 
הגרים  גם  ולכן  בשרשם  במצרים  היו  הגרים  שגם  הנ"ל  יסוד 

ישראל. כל  כמו  פסח  קרבן  להקריב  נתחייבו 

כל  שורש  א-  נקודות  ב'  מבואר  הנ"ל  באוה"ח  ]הערה: 
הם  הגרים  נשמת  כל  ב-  הקדושה.  מצד  הוא  הגרים  נשמת 
כלליות  נשמות  רבוא  מהס'  באחד  התלויים  פרטיות  נשמות 

במצרים. שהיו 

)ח"ב  ד'  בדרך  הנ"ל אציין שהרמח"ל  א'  לנקודה  בנוגע  והנה 
שאין  הגרים  בנשמת  בחינה  שיש  קצת  משמע  ד'(  אות  פ"ד 
צ"ת  עדיין  אמנם  מדבריו  נראה  כן  הקדושה  מצד  נובע  שרשה 

עי"ש. הרמח"ל  בדעת  כן  לומר  מוכרחים  אם 

נמצא  האוה"ח  שלפי"ד  הוא,  ב'  נקודה  על  להעיר  שיש  ומה 
היא  דוד,  בית  יצאה שלשלת מלכות  - שממנה  שרות המואביה 
נשמות  רבוא  מהס'  באחד  תלויה  שהיתה  פרטית  נשמה  היתה 
שממנה  רות  שנשמת  לומר  מאוד  קשה  ולכאורה  כלליות. 
לומר  קשה  וביותר  פרטית  נשמה  היתה  דוד,  בית  מלכות  יצאה 
במרכבה,  הרביעי  הרגל  והי'  מרות  שיצא   - המלך  דוד  שנשמת 

כללית. נשמה  ולא  פרטית  נשמה  היתה 

ולומר שכיון  הי' אפשר לתרץ  דוד המלך ע"ה  ולענין נשמת 
על  הולד  על  ונשפע  נמשך  העיקר,  שהוא  המקיף  אור  שבחינת 
בועז  נבע מצד  דוד  בית  י"ל שעיקר נשמת מלכות  לכן  ידי אביו 
"להוציא  שכתב  ט'  מ"ט  בראשית  אוה"ח  )וע'  רות  מצד  ולא 
נפש הקדושה כו' רות שיצתה ממנה שלשלת מלכות בית דוד"( 

צ"ת.[ ועדיין 

את  והחליש  המזיקים  את  הרג  הארון 
במדבר השוכן  הנחש  של  כוחו 

וינסו  אויבך  ויפוצו  ד'  קומה  משה  ויאמר  הארון  בנסוע  ויהי 
ויפוצו  באומרו  הפסוק  כוונת  מהו  להבין  צריך  מפניך.  משנאיך 
אויבך כו' משנאיך כו' מי הם האויבים והשונאים הללו שעליהם 
מפני  וינוסו  שיפוצו  להם  שיגרום  מד'  ומבקש  משה  מתפלל 
"ויפוצו  ענין  על  רק  משה  ביקש  למה  ביאור  צריך  ועוד  הארון. 

לגמרי. וישמידם  שיהרגם  לד'  התפלל  ולא  וינוסו"  כו' 

בירור  ענין  על  מדבר  זה  שפסוק  ל"ה(  )י'  האוה"ח  ומבאר 

פרשת בהעלותך, תשע"ו
פנינים מרבינו האור החיים הקדוש
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שכשהלכו  משום  הקליפו',  ידי  מתחת  הקדושה  ניצוצות 

ישראל במדבר נשאבו ונדבקו ניצוצי הקדושה - שהיו שבויים 

כלל  עם  הולך  שהי'  האלוקים  ארון  אל  החיצונים,  ידי  תחת 

במדבר. ישראל 

של  במהותם  והדרגות  בחינות  ב'  שיש  האוה"ח  ומסביר 
הקליפו' בחינה אחת היא בחינת הקליפה שהוא מסית ומדיח 

הרע  הצד  אחרי  ולהמשך  ד'  עבודת  את  לעזוב  האדם  את 

הוא  שבקליפו'  השנייה  והבחינה  שבקליפה.  המפתה  כח  וזהו 

וכנגד  הקדושה  לצד  והיזק  צער  שגורם  ומחבל  המזיק  בחינת 

ב' בחינות אלו התפלל משה אל ד' שתתגבר כח הקדושה על 

הרע. צד  הללו של  בחינות  שתי 

של  האויבים  שיפוצו  אויבך"  "ויפוצו  משה  בקש  ולפיכך 
בחינת  וזהו  ולהשמידם  אותם  להרוג  המבקשים  ישראל  כלל 

הליכת  ע"י  נעשה  זו  קליפה  כח  וביטול  שבקליפה  המזיק 

שהיו  הקדושה  ניצוצי  בו  שנדבקו  משום  במדבר  הארון 

ונשתברו  נתפוצצו  ועי"ז  הללו  הקליפות  ידי  תחת  שבויים 

הי'  וקיומם  חיותם  שכל  משום  הנ"ל  מבחינה  שהיו  הקליפות 

ונפרדו מהם  ולכן כשנשאבו  נובע מכח הניצוץ הקדוש שבהם 

לגמרי  ונשמדו  הנ"ל  הקליפו'  נשתברו  הקדושה  ניצוצי  כל 

הקליפות  ויאבדו  שיתפוצצו  אויבך  ויפוצו  הכתוב  שאמר  וזהו 

את  שמפתה  הקליפה  בחינת  וכנגד  אויבך.  בבחינת  שהם 

"וינוסו משנאיך  האדם לעשות את הרע בעיני ד', ביקש משה 

תנוס  ד'  דרך  את  לשנוא  לאדם  שגורמת  שהקליפ'  מפניך" 

האלוקים. ארון  קדושת  מפני 

כתיב  הנה  הקליפה  של  המפתה  בחינת  ובביאור  ]הערה: 
שרף  נחש  והנורא  הגודל  במדבר  "המוליכך  ט"ו(  ח'  )דברים 

אוה"ח  )ע'  הנחש  של  מקומו  הוא  שהמדבר  היינו  ועקרב" 

נחש  "הנקראת  שהבחינה  האוה"ח  ומסביר  א'(  כ"ד  במדבר 

מבואר  נחש"  הנקרא  הרשע  ס"מ  הקליפה,  ראש  שהיא 

האדם  את  ומפתה  המסית  והוא  הרע  שורש  הוא  שהנחש 

והנחש  פ"ג(  בבראשית  האוה"ח  )וכמוש"כ  ד'  רצון  נגד  ללכת 

הקדמוני  הנחש  של  מדתו  וזהו  לה"ר  שדיבר  הראשון  הי' 

את  ומדיח  מסית  הוא  ולכן  נ"ב(  )פ'  דר"א  בפרקי  כמבואר 

האדם לחטוא בחטאי הלשון כי זהו מדתו ולכן שורש חטא זה 

לה"ר. לדבר  האדם  את  הנחש שמפתה  מפיתוי  נובע 

שכל  "לפי  א'(  כ"ד  )במדבר  האוה"ח  מש"כ  נבין  ולפי"ז 
היו  ]במדבר[  המקום  את  ישראל  שניסו  נסיונות  העשר 

ים סוף, בעגל, במתאוננים, במרגלים, בעדת קרח,  בדיבור, על 

חטאי  שכל  היינו  בדיבור"  חוטאים  היו  כולם  כו',  מריבה  במי 

זה  דבר  וסיבת  הדיבור  כח  מצד  חטאים  היו  במדבר  ישראל 

י"ל עפ"י הנ"ל שכיון "שהמדבר הוא מקום חניית ס"מ הרשע" 

לפיכך  ישראל לחטוא בחטאי הלשון  שהוא הכח המפתה את 

בחטאים  במדבר  שהותם  במשך  פעמים  הרבה  ישראל  נכשלו 

הקשורים לדיבור וע"ז ביקש משה מד' שינוסו משנאיך מפניך 

עוד  יכשילם  ולא  ישראל  מפני  ינוס  הזה  המפתה  שכח  היינו 

להבא.[

אויבך  הנקראת  הקליפה  לבחינת  שבנוגע  מבואר  ולפי"ז 
זה  דבר  אנו  ולמדים  אותם.  ויהרוג  שישמיד  מד'  משה  ביקש 

ממה שביקש משה שיתבררו ניצוצות הקדו' מהקליפו' משום 

העולם  מן  הללו  הקליפו'  ויאבדו  שיתבטלו  בהכרח  שעי"ז 

ונמצא  אותם,  ומחי'  המקיים  הקדוש  הניצוץ  מהם  כשינטל 

שיתפוצצו  הוא  "ויפוצו"  תיבת  של  הפירוש  האוה"ח  שלפי"ד 

שכתבו  והתרגום  רש"י  כדברי  הפירוש  ואין  ויאבדו  הקליפות 

שיתפזרו. היינו  שויפוצו 

רק  משה  ביקש  שבקליפה  המפתה  בחינת  לענין  אולם 
שינוסו מפני בני ישראל דהיינו שלא יפתו את ישראל לחטוא 

מן העולם שהרי א"א  לגמרי  ביקש שתתבטל  לא  ד' אבל  נגד 

היצר הרע המפתה את האדם לחטוא שהרי  לגמרי את  לבטל 

הבריאה  תכלית  כל  ויתבטל  מהאדם  הבחירה  תתבטל  א"כ 

שיחלש  דהיינו  מהם  זה  כח  שינוס  משה  ביקש  רק  ולפיכך 

כוחו העצום של הנחש המפתה המצוי במדבר ויצליחו ישראל 

לחטוא. אותם  המפתים  הרע  כוחות  על  להתגבר 

והחלשת  הניצוצות  בירור  של  הזה  ענין  כל  הנה  ]הערה: 
וצריך  הארון"  בנסוע  "ויהי  אצל  דווקא  נאמר  הרע  היצר  כח 

הניצוצות  לבירור  הארון  בנסוע  ויהי  בין  הקשר  מהו  ביאור 

וביטול כח היצה"ר היינו למה ביקש משה מד' שרק ע"י הארון 

יופעל ענין נשגב זה של בירור הניצוצות והחלשת כח היצה"ר.

"כי  ל"ז(  ז'  )ויקרא  האוה"ח  כמוש"כ  הוא  בזה  והביאור 
לך  ואין  כו'  הקדושה  ניצוצי  לברר  הוא  התורה  עסק  תכלית 

עסק  אמצעות  זולת  מפיו  בלעו  להוציא  עליו  שפוקד  דבר 

מפיו  בלעו  ויוציא מס"מ  כו'  הקדושה  ניצוצי  יעלה  כו'  התורה 

מאמרם  והוא  בלע  חיל  יקיא  אשר  עד  כוחו  וממחה  ומפוצצו 

מציאות  ואין  כו'  מתפוצץ  הוא  ברזל  ואם  נימוח  הוא  אבן  אם 

הקב"ה  אמר  אמרו  וכן  כו'  התורה  באמצעות  זולת  זו  להשגה 

כתב  ועוד  בתורה"  לו תבלין שהוא  בראתי  יצה"ר  לכם  בראתי 

]אחר[  עסק  ע"י  מהיצר  להנצל  תקנה  אין  כי  "הרי  האוה"ח 

זולת התורה וכשיושלל מהתורה יטה אזנו ליצרו הרע" )ויקרא 

י"ד(. כ"ו 

נוכל  ידו  שעל  העיקרי  שהדרך  האוה"ח  מדברי  מבואר 
והאופן  הקליפ',  ידי  ניצוצי הקדושה השבויים תחת  את  לברר 

העסק  ע"י  הוא  הרע  מהיצר  להנצל  נוכל  שמכוחו  היחידי 

כל  שורש  היא  התורה  שקדושת  משום  הקדושה  בתורה 

זו  קדושה  מכח  ולכן  מאד  עצום  קדושתה  וכח  הקדושות 

בירור  של  הללו  הנפלאות  ההשגות  את  ולהשיג  לפעול  נוכל 

הניצוצות באופן מושלם מאד והחלשת כוחו העצום של היצר 

הרע.

בירור  על  מד'  שביקש  רבינו  משה  כוונת  את  נבין  ולפי"ז 
הניצוצות והחלשת כח היצה"ר, דווקא ע"י "ויהי בנסוע הארון" 

לפעול  שייך  התורה  כח  שהוא  הארון  כח  ע"י  שרק  משום 

שבמדבר  הניצוצות  בירור  של  הזאת  הנשגבה  הפעולה  את 



ג

אור החייםפניני
על  להתגבר  ישראל  כלל  שיוכלו  באופן  היצה"ר  כח  והחלשת 

בלבב שלם.[ ד'  את  ולעבוד  יצרם 

בשעה  דווקא  הנביאים  נבואת שאר  היתה  האם 
בהקיץ גם  שניבאו  או  וישנים  נרדמים  שהיו 

הרמב"ם

בפיהמ"ש במס' סנהדרין )פ"י( כתב י"ג יסודות ועל יסוד 
אמנם  מאמין"  "אני  הי"ג  ונתחבר  נתבסס  הללו  עיקרים  י"ג 

הי"ג אני מאמין הם רק קיצור דברים מדברי הרמב"ם בפירוש 

בתוך  הרמב"ם  שכלל  הפרטים  כל  את  כולל  ואינו  המשניות 

האמונה. עיקרי  עשר  השלשה 

יסודה"ת(  מה'  בפ"ז  )וכ"כ  הרמב"ם  מבאר  השביעי  ביסוד 
בארבעה  הנביאים  מנבואת שאר  מעולה  היתה  שנבואת משה 

ע"י  א-  נתנבאו  הנביאים  שאר  שכל  הרמב"ם  ומסביר  אופנים 

בחלום  או  ביום,  עליהם  נפלה  שתרדמה  בשעה  ב-  אמצעי 

נתנבאו  לא  ד-  מאד  ומתייראים  מזדעזעים  היו  ג-  הלילה 

אלא בשעה שרצה ד' להנבא להם משא"כ משה נתנבא שלא 

עת  בכל  מנבא  והי'  פחד  עליו  נפל  ולא  ובהקיץ  אמצעי  ע"י 

הללו  הפרטים  כל  נכללים  השביעי  שביסוד  נמצא  שירצה, 

וכולם הוציא הרמב"ם מהפסוקים שבתורה והם חלק מהעיקר 

עיקרים. שבי"ג  השביעי 

שהמקור  לנו  מבאר  ה"ב(  פ"ז  יסודה"ת  )ה'  הרמב"ם  והנה 
הלילה  בחלום  רק  מתנבאים  הנביאים  ששאר  שכתב  לדבריו 

שבפרשת  מהפסוק  הוא  תרדמה,  עליהם  כשנופל  ביום  או 

וז"ל  בו  אדבר  בחלום  כו'  נביאכם  יהא  אם  דכתיב  בהעלותך 

בחזיון  בחלום  אלא  הנבואה  מראה  רואים  אין  "וכולן  הרמב"ם 

שנאמר  כמו  תרדמה  עליהן  שתפול  אחר  ביום  או  הלילה 

הרמב"ם  שסובר  הרי  בו"  אדבר  בחלום  אתודע  אליו  במראה 

ממש  כפשוטו  הוא  בו  אדבר  בחלום  באומרו  הפסוק  שכוונת 

להם  ותבוא  הנביאים  על  הנבואה  תחול  השינה  בשעת  שרק 

בחלום. הנבואה 

אחר  באופן  הפסוק  את  מפרש  ו'(  )י"ב  האוה"ח  אולם 
הנביאים  שכל  הרמב"ם  שכתב  זו  בנקודה  הרמב"ם  על  וחולק 

האוה"ח  סובר  אלא  חלום,  ע"י  השינה  בשעת  רק  מתנבאים 

כשהם  רק  ולא  בהקיץ  מתנבאים  היו  הנביאים  שאר  שגם 

אל  נגלה  ד'  הי'  בהקיץ  "ולעולם  האוה"ח  כתב  ולכן  ישנים 

בספרו  ארי'  השאגת  שגם  בהערה  להלן  ]וע'  הנביאים  עבדיו 

בזה  האוה"ח  כשיטת  סובר  ג.  דף  מגילה  מסכ'  על  אבן  טורי 

כהרמב"ם[. ודלא 

של  הנבואה  שצורת  בו  אדבר  בחלום  הפסוק  שאמר  ומה 
שאין  האוה"ח  מבאר  בחלום,  דווקא  היתה  הנביאים  שאר 

דווקא  לנביא  באה  הנבואה  שהיתה  לנו  לומר  הפסוק  כוונת 

שהיתה  הוא  הפסוק  כוונת  אלא  חלום  ע"י  שינתו  בשעת 

האוה"ח  וכמוש"כ  חלום  של  "בגדר"  לנביאים  באה  הנבואה 

ומהות"  באיכות  חלום  בגדר  הוא  בחלום  תיבת  "ופירוש  וז"ל 

של  והמהות  הנבואה  דברי  איכות  שהם  אלו  נקודות  שבב' 

לחלום  דומה  הנביאים  שאר  של  הנבואה  היתה  הנבואה,  עצם 

שיתבאר. וכמו 

ומהות  איכות  של  הנ"ל  הנקודות  ב'  את  האוה"ח  ומבאר 
מדבר  ד'  שהי'  הדיבור  שאיכות  הנביאים,  שאר  של  הנבואה 

לדיבורים שנשמעים  באיכותו  דומה  הי'  נבואתו  לנביא בשעת 

נראים  הדברים  אין  חלום  החולם  שאצל  שכמו  חלום  לחולם 

משל  של  באופן  אליו  הדברים  נראים  אלא  כפשטן  אליו 

ומליצה וכמו שמבואר בתורה אצל החלומות של יוסף הצדיק 

והחלומות של שר המשקים ושר האופים, שהם ראו בחלומם 

שנראה  המראה  את  לפתור  הוצרכו  ולכן  ומליצה  משל  רק 

להם בחלום כדי שיוכלו להבין את הענין לאמיתו כמו כן הוא 

אצל שאר הנביאים שלא בא להם דיבורו של ד' באופן מבורר 

היינו  גשמיים  בלבושים  ד'  של  הרוחני  הדיבור  נתלבש  אלא 

של  בדיבורו  שנמצא  הרוחניות  לערך  גשמיים  שהם  בלבושים 

יתעטף  "והדיבור  כאן  שכתב  האוה"ח  בדברי  הביאור  ]וזהו  ד' 

ודו"ק[  ד'  י"ח  בראשית  באוה"ח  מפורש  וכן  דקים"  באווירים 

ונמצא  ומליצה,  משל  של  באופן  לנביא  ד'  דיבור  נשמע  ועי"ז 

לאדם  שנראים  לדברים  דומים  נבואתם  דברי  היו  שבאיכותם 

בחלום.

היתה  הנבואה  קבלת  עצם  מהות  שגם  האוה"ח  ומבאר 
דומה למצב שבו נמצא האדם בעת שתבוא עליו חלום שכמו 

להשיג  ביכולתו  ואין  עליו  מיושבת  דעתו  אין  חלום  שהחולם 

הדעת  ערפול  בגלל  בחלומו  לו  שנאמר  מה  את  בבהירות 

שנגרם לו ע"י שינתו כמו"כ הנביא בעת שתחול עליו הנבואה 

להשיג  יכול  הוא  ואין  דעתו  ומתבלבלת  חושיו  מתערפלים 

של  מצבו  זו  שבנקודה  ונמצא  בריו  על  הנבואה  את  ולהבין 

הנביא דומה למצבו של החולם חלום. ולפי האוה"ח זהו כוונת 

הוא  הנביאים  שאר  שנבואת  בו  אדבר  בחלום  באומרו  הפסוק 

בגדר של חלום לענין מהות קבלת הנבואה ולענין איכות דברי 

הנבואה.

של  הפסוק  בביאור  הרמב"ם  על  חולק  שהאוה"ח  ונמצא 
זה בפירושו של הפסוק  וכתוצאה ממחלוקת  בו  בחלום אדבר 

להאמין  אנו  מחוייבים  דלהרמב"ם  למעשה  נ"מ  לנו  יוצא 

בנפול  רק  נבאו  הנביאים  ושאר  בהקיץ  נתנבא  משה  שרק 

כיון  כלל  בזה  להאמין  חיוב  אין  ולהאוה"ח  תרדימה  עליהם 

ניבאו גם בהקיץ  שהאוה"ח סובר ששאר הנביאים לפי האמת 

ונמצא שחולקים האוה"ח והרמב"ם בענין שנוגע לאחד מהי"ג 

אמונתינו. היסודות של  שהם  עיקרים 

]הערה: וצ"ע קצת על האוה"ח הקדוש דהנה ז"ל האוה"ח 
לפרש  נתונה  לנו  רשות  כי  דע  ג'(  אופן  א'  א'  )בראשית 

משמעות הכתובים בנתיבות העיון וישוב הדעת הגם שקדמונו 

אנו  ואין  לתורה  פנים  שבעים  כי  אחר  באופן  וישבו  ראשונים 

בפירושים  אלא  הראשונים  מדברי  לנטות  שלא  מוזהרים 

)דברים  וז"ל  מקומות  בהרבה  וכ"כ  כו'"  לפיהן  הדין  שישתנה 

ל"ב א'( והגם שקדמונינו בחרו דרך אחר כבר אמרנו ששבעים 
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הגם שיהא הפירוש  יכולים לפרש  ובענין האגדה  לתורה  פנים 

עכ"ל. הלכה  בדבר  הניגוד  שאין  כל  לדבריהם  מנגד 

הפסוקים  את  לפרש  התורה  מפרשי  שיכולים  ומבואר 
לענין  נוגע  כשזה  אמנם  והראשונים  חז"ל  מדברי  אחר  באופן 
באופן  הפסוק  את  ולפרש  מדבריהם  לזוז  אסור  הלכה  של 
שישתנה הדין על פיו וא"כ צריך ביאור דברי האוה"ח שפירש 
את הפסוק באופן אחר מדברי הרמב"ם - שכנראה מקורו הוא 

וצ"ע. האוה"ח  שכתב  הפירוש  לפי  הדין  ומשתנה   - מהספרי 

כדברי  סובר  ו'(  )י"ב  זקנים  הדעת  שגם  מצאתי  ובאמת 
אבן  טורי  בספרו  ארי'  השאגת  דעת  הוא  וכן  הקדוש  האוה"ח 
על מסכת מגילה דף ג. אולם סו"ס הרי הרמב"ם פוסק להלכה 
והספורנו  עזרא  אבן  הרמב"ן  וגם  ההלכה  כן  שאין  ולמעשה 

הקדוש. האוה"ח  דעת  צ"ת  ולכן  בזה  כהרמב"ם  סוברים 

שבסוף  הליקוטים  בספר  מובא  רמב"ם  שבפרנקל  ואציין 
נימוקי  קושית  את  ה"ו  פ"ז  התורה  יסודי  בהלכות  הספר 
לאדם  שבא  ד'  שדבר  שכתב  הנ"ל  אבן  הטורי  על  מהרא"י 
שהרי  הנ"ל  ספר  עליו  והקשה  נבואה  נקרא  זה  אין  חלום  ע"י 
הנביאים  שאר  נבואת  היתה  שכך  מפורש  כותב  הרמב"ם 
כנ"ל  י"ל  הטו"א  בד'  והביאור  נבואה,  נקרא  שזה  ומבואר 
על  בזה  חולקים  והאוה"ח  זקנים  שהדעת  לנו  שנתגלה  שכיון 
הרמב"ם לכן י"ל שגם הטו"א סובר כן שנבואת שאר הנביאים 
ולכך כתב שמה שנתגלה לאדם  ולא בחלום  כן בהקיץ  גם  הי' 

נבואה. נקרא  אינו  בחלום 

כשלקתה  מרים  בארה של  נסתם  האם 
מרים במקום  תלוי  הבאר  מקום   - בצרעת 

ר' יוסי ב"י אומר שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל אלו 
ואלו  ידם  על  ניתנו  טובות  מתנות  וג'  ומרים  ואהרן  משה  הן 
מן  אהרן  בזכות  ענן  עמוד  מרים  בזכות  באר  ומן  וענן  באר  הן 
שבזכות  זו  בגמ'  מבואר  ט.(  )תענית  הגמ'  עכ"ל  משה  בזכות 
"בארה  הבאר  נקרא  ולכן  במדבר  מים  ישראל  לכלל  הי'  מרים 

מרים". של 

כשלג"  מצורעת  מרים  והנה  כו'  במשה  כו'  מרים  "ותדבר 
משה  על  לה"ר  מרים  שדיברה  שבגלל  מהפסוקים  מבואר 
ממשה  אהרן  ביקש  ולפיכך  בצרעת  ולקתה  נענשה  לכן  רבינו 
כו'  ויאמר אהרן אל משה  וכמוש"כ  ד' לרפואתה  שיתפלל אל 
אל נא תהי כמת כו' ויצעק משה אל ד' כו'. והנה בגמ' )נדרים 

שמצורע  כמת"  תהי  נא  "אל  הפסוק  שאמר  מזה  דרשו  סד:( 

לרפאות  מד'  שיבקש  משה  אל  אהרן  אמר  ולכן  כמת  חשוב 

נחשבת  היא  מצורעת  שהיא  זמן  שכל  משום  מצרעתה  אותה 

כמת.

ונסתם  נפסק  האם  ולשאול  לעיין  יש  הנ"ל  כל  לפי  והנה 
וביאור  לא.  או  צרעתה  בימי  מרים  בארה של  המים של  שפע 

כשמתה  ולכן  מרים  בזכות  בא  שהבאר  שכיון  הוא  השאלה 

צרעתה  בימי  שגם  לומר  מקום  יש  א"כ  הבאר  נסתם  מרים 

יש  ולכן  כמת  נחשב  המצורע  שגם  משום  הבאר  נפסק 

בימי  הבאר  מי  ונסתתמו  נפסקו  האם  ולשאול  להסתפק 

אבל  מיתתה  יום  עד  הבאר  מי  נפסקו  לא  שמא  או  צרעתה 

מרים. המים מבארה של  שפע  נפסק  לא  צרעתה  בימי 

והנה כתיב והעם לא נסע עד האסף מרים ומבאר האוה"ח 
)י"ב ט"ו( שהטעם שהעם לא נסע הוא משום "כי בזכותה הי' 

דהיינו  המים"  על  העם  שם  שישב  בוודאי  ]לכן[  להם  המים 

לכן  נעשה הנס של באר המים  בזכותה של מרים  שכיון שרק 

היו  אם  ולפיכך  מרים  של  בסביבותיה  להשאר  הבאר  הוצרך 

והיו  מצרעתה  מרים  שנטהרה  לפני  לדרכם  נוסעים  ישראל 

עם  לנסוע  כדי  ממתינים  היו  ולא  מאחריהם  אותה  משאירים 

הי'  אלא  ישראל  כלל  עם  נוסע  המים  באר  הי'  לא  אז  מרים 

ישראל  נסעו  לא  ולפיכך  מרים  של  מקומה  אצל  הבאר  נשאר 

אוה"ח  תיאסף,  ואחר  ]וכמוש"כ  מצרעתה  מרים  שנטהרה  עד 

עמהם. וילך  יסע  המים  באר  שגם  שיזכו  כדי  י"ד[  סו"פ  י"ב 

למרים  שהי'  שאע"פ  האוה"ח  דברי  מתוך  לנו  ומבואר 
י"ד[  סו"פ  שם  האוה"ח  של  השני  ]וכפירוש  מצורע  של  דין 

של  מבארה  המים  שפע  נפסק  לא  מ"מ  כמת  חשוב  והמצורע 

לישראל  מים  משפיע  הבאר  הי'  ועדיין  צרעתה  בימי  מרים 

בזכותה של מרים אפ' בזמן שהיתה מרים מוסגרת עם צרעת.

שכיון  והוא,  האוה"ח  דברי  מתוך  לנו  מתבאר  חידוש  ועוד 
להם  ניתן  רק  לכן  מרים  של  בזכותה  לישראל  ניתן  שהבאר 

של  בסביבותיה  נמצאים  ישראל  כשהיו  מרים  של  בארה  את 

היו  לא  אז  מרים  בסביבות  נמצאים  היו  לא  אם  אבל  מרים 

שאם  האוה"ח  כותב  ולכן  מרים  של  בארה  של  זה  לנס  זוכים 

הי'  לא  מרים  נמצאת  שבו  מהמקום  נוסעים  היו  ישראל  כלל 

מרים. במקומה של  נשאר  הבאר  הי'  אלא  עמהם  הולך  הבאר 

 לתיקונים או הערות, ולנדב גליון זה נא לפנות אל

mlyellin@gmail.com -או ל kravitzkm1@gmail.com

גליון זה מוקדש לזכות רפו"ש האה"ח מרת בריינא זלאטא בת דינה
יה"ר שזכות מרן האוה"ח הק' יעמוד לה לזכות לרחמי שמים ולרפואה שלימה בתשח"י אכי"ר


