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הענין ביאור  הי',  בערלתו  מושך  הראשון  אדם 

[אדם  אמר  יצחק  "רבי  אמרו  לח:)  (סנהדרין  בגמ' 
את  להבין  שאין  וכמובן  הי'".  בערלתו  מושך  הראשון] 
"אבל  חננאל:  הרבינו  שם  שכתב  וכמו  כפשוטן  הדברים 
הראשון  אדם  על  שאומרים  [ושלום]  חס  התלמוד  חכמי 
זולתי זה הפירוש עתיד ליתן  ועל כיוצא בו פגם, והמפרש 

הדין". את 

ולכן מבאר האוה"ח (יב ג) את פנימיות כוונת דברי רבי 
בחינת  הוי  שהיא  הרע  בחינת  לענין  נאמרו  שהם  יצחק, 

שיתבאר. וכמו  בגמ'  המוזכרת  הערלה 

ולא  בריאתו,  בשעת  טוב  כולו  הי'  הראשון  אדם  דהנה 
"דבר  לשונו  וזה  האוה"ח  וכמוש"כ  רע  חלק  שום  בו  הי' 
בבחינת  תמה  בריאה  היתה  הראשון  אדם  בריאת  כי  ידוע 
בפרשת  האוה"ח  כתב  וכך  רע".  מכל  משללת  הקדושה 
טוב  הי'  שחטא  קודם  הראשון  אדם  "כי  ב)  (ב  שמות 

מוחלט".

בחינת  בו  נכנסה  אדה"ר  של  החטא  באמצעות  אולם 
הרע ועי"ז נולדה בו בחינת הערלה, "כי בחינת הערלה היא 
הגמ' שאומרת שאדה"ר  בדברי  הביאור  וזהו  הרע".  בחינת 
בערלתו  משך  החטא  ש"בסיבת  דהיינו  הי'  בערלתו  מושך 
שעשה  הרע  ש"במעשה  לפי  הערלה"  בחינת  בו  ונולדה 

הרע". מבחינת  ערלה  משך 

וזה  יותר  מבורר  באופן  הענין  את  מסביר  והאוה"ח 
יודיע  והנרתיק  נרתיק לנפש,  "כי כל הגוף אינו אלא  לשונו 
האוה"ח  הוסיף  ב)  (א  ויקרא  ובפרשת  שבתוכו".  מה  את 
הטוב  בבחינת  החליטו  האדם  ד'  ברא  ביום  "כי  לנו  לבאר 
מדרך  האדם  את  המטה  הרע  בחינת  שהיא   - פסולת  באין 
נפש  לכל  סיג  ונעשה  הרע  בחינת  נמשך  ובחטאו  הטוב. 
וערל  לב  ערל  בגופו  גם  ונשמתו,  רוחו  בנפשו  ישראל  איש 

בשר".

הנר"ן  על  ונדבק  נמשך  אדה"ר  של  החטא  שע"י  והיינו 
וכתוצאה  והרע,  הטומאה  מבחינת  בחינה  אדה"ר  של 
רק  הוי  שהגוף  כיון  האדם  גוף  על  הערלה  נתהווה  מזאת 
הוי  הגוף  של  מהותה  ולפיכך  האדם,  של  לנפשו  הנרתיק 

האדם. נפש  למהותה של  דומה 

לגמרי  הי' משולל  הוא  כי  נולד מהול  רבינו  [ולכן משה 
יב)  ב  (שמות  וכמוש"כ  טוב  כולו  הי'  והוא  הרע  מבחינת 

הוא"]. טוב  "כי 

הערלה  והסרת  מילה,  מצות  הענין של  פנימיות 
האדם מצוה של  הבר  בשעת  שנעשית 

ע"י  שנעשה  הענין  את  מבאר  ג)  (יב  האוה"ח  הנה 
על  פועל  שהוא  מילה,  מצות  קיום  בשעת  הערלה  כריתת 
הערלה  שבחינת  לפי  פנימיותו.  ועל  האדם  של  החיצוניות 
האדם  לפנימיות  שנדבקה  הרע  בחינת  הוא  שבאדם 
שנתבאר  [וכמו  אדה"ר  של  חטאו  באמצעות  ולחיצוניותו, 
ובאמצעות  הי'"].  בערלתו  מושך  "אדה"ר  של  בקטע 
מחיצוניותו  הרע  בחינת  שנכרתת  הרי  מילה  מצות  קיום 

האדם. ופנימיותו של 

ד' כי ישראל כשימולו הערלה  "ואמר  וזה לשון האוה"ח 
כו'  לה  סימן  שהערלה  הרעה  מבחינת  משללים  הם  הנה 
אדה"ר]  [של  קדמון  חטא  לצד  הוא  הערלה  טעם  ומעתה 
שנדבק בנפש, ותולדתו בעור הבשר. וצוה ד' לאיש ישראל 
הרע  בחינת  מתמרק  שבזה  הרע  בחינת  'מגופם'  לכרות 

וטהרה". מה'נפש' 

מגוף  הערלה  כריתת  שע"י  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
האדם.  שבפנימיות  הערלה  גם  ונכרתת  מתבטלת  האדם 
שאפילו  מבואר  חיים)  עץ  (דרך  הרמח"ל  בדברי  אולם 
נמצאת  עדיין  האדם  של  מגופו  הערלה  כריתת  לאחר 
מן  נבדלת  ההיא  הערלה  ואין  ערלה,  איזה שום  בפנימיותו 
מצוה  הבר  עד  דהיינו  הי"ד  לשנתו  נכנס  שהוא  עד  האדם 
בין  דיעות  חילוקי  כאן  יש  האם  לעיין,  יש  ולפי"ז  שלו. 

זה. בענין  והרמח"ל  האוה"ח 

הרמח"ל  בין  מחלוקת  שום  שאין  הוא  האמת  והנה 
והאוה"ח בזה שהרי גם האוה"ח הקדוש כותב בפירוש ככל 
(שם)  האוה"ח  לשון  זה  דהנה  הנ"ל.  הרמח"ל  שכתב  מה 
ובמצות  כו'  לבחינת הקדושה  הסובבים  הם  קליפות  ד'  "כי 
אולם  הקליפה".  בחינות  ג'  [רק]  מהאדם  מפרידים  המילה 
עדיין נשארת דבוקה להאדם הקליפה הרביעית עד שהוא 
ח"א  (זוהר  ז"ל  שאמרו  מה  "והוא  הי"ג.  שנתו  את  משלים 
שני  בבחינת  הוא  שנה  י"ג  תשלום  עד  האדם  כי  עח:) 
ו[אולם]  ערלים.  שנים  שלש  לאילנות  הגביל  ד'  כי  ערלה 
שלו  הערלה  [שנות  השדה  ל]עץ  נמשל  ג"כ  [שהוא  האדם 
[שנה  לי"ד  ו[ב]אור  [שנה].  עשרה  שלש  למשך]  נמשכים 
שרק  דהיינו  הלולים",  קדש  פריו  כל  יהי'  אז]  האדם  של 
בר מצוה, אז הוא שנפרדת   - הי"ד  נכנס לשנתו  כשהאדם 
בו  דבוקה  שהיתה  הזאת  הרביעית  הקליפה  מפנימיותו 

הרמח"ל. דברי  הן  והן  הוולדו.  מיום 



החטאים  כנגד  הוי  ובהרת  הנגעים של שאת 
הרע ולשון  רע  מוציא שם  של 

יהי'  כי  אדם  לאמר.  אהרן  ואל  משה  אל  ד'  "וידבר 
בשרו  בעור  והי'  בהרת  או  ספחת  או  שאת  בשרו  בעור 
לנגע צרעת כו' (יג א-ב). ותנן (נגעים א א) "מראות נגעים 
- שאת  נגעים  ב' מראות  שנים שהן ארבעה", דהיינו שיש 
ובהרת, ולכל אחד מהם יש ג"כ תולדה. וזהו כוונת הפסוק 
באומרו "ספחת" דהיינו שיש לכל אחד מב' מראות נגעים 

שלה. התולדה  והוי  לה  "טפל"  מראה שהוא  הנ"ל, 

הללו  מראות  מהב'  אחד  שכל  ב)  (יג  האוה"ח  ומבאר 
אמרו  טו:)  (ערכין  בגמ'  דהנה  מסויים.  חטא  כנגד  מכוון 
(פ"ז  מבאר  והרמב"ם  הרע.  לשון  חטא  על  באה  שהצרעת 
אע"פ  חבירו  בגנות  המספר  הוא  הרע  ש"לשון  דיעות)  ה' 
שם  מוציא  נקרא  הוא  שקר  האומר  אבל  אמת,  שאומר 

רע".

לה"ר  [דהיינו  אלו  ב'  ש"כנגד  האוה"ח  כתב  ולפי"ז 
'שאת',  בהרת.  או  שאת  [הכתוב]  אמר  רע]  שם  ומוציא 
מרומז  שזה  האוה"ח  [ומסביר  רע.  שם  מוציא  כנגד  [הוי] 
לעון  מרמז  [שזה  שאת  של]  לשון  [הפסוק  ש]אמר  במה 
מוציא שם רע] על דרך [מה שאמר הפסוק (שמות כג א)] 

שוא". לא תשא שמע 

לשון  כנגד  [הוי]  ש"בהרת  לבאר  האוה"ח  וממשיך 
ש[זה]  בהירות  של]  לשון  [שהוא  בהרת  לשון  ואמר  הרע. 
על  ואף  הם  כנים  כי  הנאמרים  הדברים  הצדקת  [על]  יורה 

הצרעת". ויסובבו  הם  מאוסים  כן  פי 

ומבואר באוה"ח שהנגע של שאת הוי כנגד החטא של 
והנגע של בהרת הוי כנגד החטא של לשון  מוציא שם רע 
הרע. ולפי שיש כמה דרגות בבחינת החטאים הללו לפיכך 
לכל  ספחת,   - תולדה  יש  ולכן  דרגות.  כמה  יש  בנגע  גם 
אחד מהב' מראות נגעים הללו של שאת ובהרת (וכמוש"כ 

שם). האוה"ח 

הרע לשון  אבק  טומאת  זהו  היא"  "מספחת 

האדם  על  שבא  מסויים  נגע  שיש  מבאר  האוה"ח  הנה 
האדם  על  שבא  שונה  נגע  ויש  הרע,  לשון  שמדבר 
של  "הנגעים  של  בקטע  [ע'  חבירו  על  רע  שם  שמוציא 
שאת ובהרת הוי כנגד החטאים של מוצש"ר ולה"ר"]. ויש 

בחטא  נכשל  כשהוא  בצרעת  האדם  לוקה  האם  לשאול 

הרע. לשון  אבק  של 

ומבאר האוה"ח (יג ו) שאין האדם לוקה בצרעת כעונש 
על זה שהוא נכשל באבק לשון הרע. אמנם כיון שסוף כל 

סוף הוא נכשל בענף מענפי לשון הרע לכן שורה גם עליו 

קלה. טומאה  סוג של  שום  איזה 

ועמוק  בשרו  בעור  היא  לבנה  בהרת  "ואם  כתיב  דהנה 
אין מראה מן העור ושערה לא הפך לבן והסגיר הכהן את 

הנגע  והנה  השביעי  ביום  הכהן  וראהו  ימים.  שבעת  הנגע 

שבעת  הכהן  והסגירו  בעור  הנגע  פשה  לא  בעיניו  עמד 

והנה  שנית  השביעי  ביום  אותו  הכהן  וראה  שנית.  ימים 

כהה הנגע ולא פשה הנגע בעור וטהרו הכהן מספחת היא 

ד-ו). (יג  וטהר"  בגדיו  וכבס 

"מספחת  באומרו  הפסוק  כוונת  את  האוה"ח,  ומבאר 
בגדיו.  את  לכבס  חייבו  שהכתוב  לזה  הסיבה  ואת  היא", 

ואעפ"כ  כו'  צרעת  אינו  פירוש  היא.  "מספחת  לשונו  וזה 

מענפי  ענף  היא  זו  בחינה  שגם  [לפי]  בגדיו  לכבס  ד'  צוה 

לאבק  ירמוז  שזה  ואולי  קלה.  שטומאתה  אלא  הטומאה 

הרע". לשון 

על  בצרעת  נלקה  האדם  שאין  האוה"ח  בדברי  ומבואר 
איזה  עליו  שורה  מקום  מכל  אולם  ברע,  לשון  אבק  עון 

בגדיו. את  לכבס  אותו  המחייבת  קלה  טומאה  שום 

המצורע  את  מכריחים  דין  בית 
ולהטהר הכהן  אל  לבוא 

המצורע  טהרת  תהי'  זאת  לאמר.  משה  אל  ד'  "וידבר 
כהנים  ובתורת  א-ב).  (יד  הכהן"  אל  והובא  טהרתו  ביום 

"שלא   - הכהן',  אל  'והובא  של  הפסוק  דברי  על  דרשו 

ומיד  תיכף  הכהן  אל  לבוא  צריך  דהיינו שהמצורע  ישהה", 

טהרתו. ביום 

'ובא',  אמר  ולא  'והובא'  אומרו  "וטעם  האוה"ח  ומבאר 
שהבית  דהיינו  לבוא".  כהן  תוקפו  או  ב"ד  שיחייבוהו  אולי 

דין או הכהן מכריחים את המצורע לבוא אל הכהן ולעשות 

מניחים  ואינם  טהרתו  ביום  ומיד  תיכף  טהרתו,  סדר  את 

וכלל. כלל  בטומאתו  להשאר  אותו 

יו"ל ע"י מכון פניני אור החיים לתיקונים והערות או לסייע בהפצת תורת האוה"ח הק',
peninei.ohrhachaim@gmail.com  :נא לפנות למייל
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