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גזירת הכלי' שנגזרה  בנ"י את  האם משה התפלל לבטל מעל 
יזכו להכנס לא"י עליהם למות במדבר ושהם לא 

הטובה  הארץ  את  ואראה  נא  אעברה  כו'.  לאמר.  ההיא  בעת  ד'  אל  "ואתחנן 
באומרו  רבינו  משה  שכוונת  כג)  (ג  האוה"ח  ומבאר  כה).  כג,  (ג  כו'"  הירדן  בעבר  אשר 

את הפסוקים הללו הוא כך: משה רבינו אמר לכלל ישראל, שמיד לאחר חטא המרגלים 

אל  להיכנס  יזכו  לא  שהם  הזאת  הגזירה  את  ועליהם  עליו  גזר  שד'  ההיא'  'בעת  דהיינו 

הטובה'.  הארץ  את  ואראה  נא  'אעברה  של  הזאת  התפלה  את  ד'  אל  התפלל  הוא  א"י, 

ושואל האוה"ח מה היתה כוונת משה באומרו לישראל את הדברים הללו - שמיד לאחר 

ישראל. ארץ  לתוך  ולהכניסו  מעליו  הגזירה  את  לבטל  מד'  ביקש  הוא  הגזירה  שנגזרה 

על  אלא  יחשדוהו שלא התפלל  לבל  להודיעם  הוא  "וטעם המאמר  ומתרץ האוה"ח 
'בעת  אמר  לזה  ההוא,  הדור  כל  ותם  ממנו  עין  והעלים  לדורו  חש  ולא  גזירתו  לבטל  עצמו 
לד'.  התחנן  מישראל]  איש  שום  מת  לא  [ועדיין  הגזירה  שנתקיימה  קודם  פירוש,  ההיא', 
בחכמה,  היתה  כוונתו  אעפ"כ  עמו  ולא  עצמו  אלא  הזכיר  שלא  מצינו  לא  שבתחינתו  והגם 
[מ] גם  הגזירה]  [את  לבטל  לפניו  יאמר  ואח"כ  שעליו  שבועה  להתיר  עצמו  על  שהתפלל 

הל'  רמב"ם  סו.,  (נדרים  כולו  הותר  מקצתו  נדר שהותר  מדין  להשיג  קל  הדבר  ויהי'  ישראל, 
להתיר  עצמו  על  להתקבל תפלתו  נקל  יהי'  יותר  כי  בחכמה  וזה עשה  כו'  הי"א),  פ"ד  נדרים 

עון". בעלי  ישראל שהם  גזירת  מהתיר שבועת  וצדיק  נקי  להיותו  הגזירה שעליו  שבועת 

לא  שהוא  שאע"פ  לישראל  לומר  נתכוין  רבינו  שמשה  האוה"ח  בדברי  ומבואר 
א"י  לתוך  להיכנס  ישראל  לכל  ולהתיר  הגזירה  את  מעליהם  לבטל  במפורש  מד'  ביקש 

את  לבטל  בכדי  היתה  עצמו  על  התפלל  שהוא  בהתפלה  ומגמתו  כוונתו  עיקר  מ"מ 

אחרים"  כו'  'לאמר'  אומרם  "והוא  במש"כ  בפירוש  האוה"ח  [כ"כ  ישראל.  כל  מעל  הגזירה 

ולפיכך השתדל משה מקודם לבטל את הגזירה מעל עצמו בכדי שעי"ז תתבטל  ודו"ק]. 

גם הגזירה שנגזרה על שאר עם בני ישראל. לפי שנדר שהותר מקצתו הותר כולו דהיינו 

גם  תבוטל  עי"ז  אז  רבינו  למשה  נוגעת  שהיא  במה  השבועה  חלק  את  יתיר  שד'  שעי"ז 

כולו.  הותר  שהותר מקצתו  נדר  כי  ישראל  לכל  נוגעת  שהיא  במה  השבועה  חלק 

והאוה"ח מסביר שהטעם שמשה התפלל מתחילה רק על עצמו, ולא כלל משה 
יותר מסתבר שתקובל תפלתו,  סבר שעי"ז  הוא משום שמשה  ישראל,  כל  את  בתפלתו 

וצדיק"]  נקי  [-"להיותו  המרגלים  בחטא  עמהם  חטא  לא  הוא  וגם  צדיק,  הי'  שהוא  לפי 

חטאו  שהם  כיון  עון"  "בעלי  היו  שהם  הרי  וכלב]  מיהושע  [חוץ  בנ"י  כל  שאר  משא"כ 

המרגלים. בחטא 

שהוא  מד'  ביקש  שמשה  זה  רק  שלא  האוה"ח,  מדברי  מבואר  הנה  [הערה: 
נתכוין  גם  משה  אלא  המרגלים,  חטא  לאחר  מיד  אחת,  בבת  ישראל  כל  את  ימית  לא 

לתוך  להיכנס  ד'  יזכם  אלא  המדבר  דור  אנשי  את  'בכלל'  ימית  לא  שד'  ד'  אל  להתפלל 

ישראל. ארץ 

משמע,  כ)  טו,  יד  (במדבר  האוה"ח  מדברי  א'  שאלות:  שתי  בזה  לשאול  יש  והנה 
המרגלים.  חטא  לאחר  מיד  אחת,  בבת  אותם  ימית  לא  שהוא  מד'  ביקש  רק  שמשה 

הרי  לא"י,  להיכנס  יזכו  לא  ושהם  במדבר  ימותו  שהם  הגזירה  של  החלק  לענין  אולם 

אדרבה  אלא  ההיא  הגזירה  את  לבטל  ביקש  לא  רבינו  שמשה  (שם)  מהאוה"ח  משמע 

ההיא. הגזירה  לקיום  הסכים  הוא 

מד',  בפירוש  ביקש  רבינו  שמשה  מבואר,  יז)  פסוק  ריש  (שם  האוה"ח  מדברי  ב' 
האוה"ח  ומדברי  ישראל.  ארץ  לתוך  אותם  ד'  יכניס  אלא  במדבר  'כלל'  ימותו  לא  שבנ"י 

דברי  על  והן  כ),  טו,  (יד  במדבר  שבספר  הנ"ל  האוה"ח  דברי  על  הן  לנו  יקשה  הללו, 

כג). ג  (דברים  ואתחנן  האוה"ח שבפרשת 

רק  רבינו  שמשה  משמע,  כ)  טו,  (יד  במדבר  בספר  הנ"ל  האוה"ח  מדברי  דהנה 
המרגלים,  חטא  לאחר  ומיד  תיכף  אחת,  בבת  בנ"י  את  ימית  לא  שהוא  מד'  ביקש 

מדברי  אולם  עליה.  הסכים  רבינו  משה  שגם  הרי  מהם  המיתה  גזירת  ביטול  לענין  אבל 

המיתה  גזירת  את  לגמרי  לבטל  מד'  ביקש  שמשה  משמע,  שם  יז  בפסוק  האוה"ח 

ישראל.  ארץ  לתוך  להיכנס  לישראל  ולהתיר 

וגם מבואר בדברי האוה"ח בפסוק יז דלא כמוש"כ האוה"ח בפרשת ואתחנן, שהרי 
בפרשת ואתחנן כתב האוה"ח, שמשה לא ביקש "בפירוש" מד' לבטל את גזירת המיתה 

באופן  מד'  ביקש  רבינו  מבואר, שמשה  הנ"ל  יז  בפסוק  האוה"ח  אולם מדברי  בנ"י.  מעל 

מפורש שד' יבטל את גזירת המיתה מעל בנ"י, ויתיר להם ד' להיכנס לתוך ארץ ישראל. 

אין  ומ"מ  אחד,  בקנה  עולים  הללו  האוה"ח  דברי  כל  אין  שבאמת  לומר  יש  ואולי  וצ"ע. 

שונים  מהלכים  מבאר  האוה"ח  הללו  מהמקומות  אחד  שבכל  לפי  קושיא,  שום  כאן 

בזה]. עיון  עוד  וצריך  לתורה.  פנים  ושבעים  הפסוקים,  בביאור  ונפרדים 

האוה"ח מתרץ את הקושיא שהרמב"ן מקשה על רש"י 
והניקוד הוא כפי השם אלקים הוי'  נכתב בשם   -

כד).  (ג  החזקה"  ידך  ואת  גדלך  את  עבדך  את  להראות  החלות  אתה  אלקים  "ד' 
והנה בתחילת הפסוק כתובים שני שמות הקדושים: השם הראשון שנכתב בפסוק, הוא 
שצורת  דהיינו  וכתיב',  'קרי  בו  יש  שבפסוק  השני  השם  אמנם  דל"ת.  אל"ף  של  השם 
הוא,  ברוך  הוי'  השם  נכתב  שבו  האופן  כפי  ה"א  ביו"ד  הוא  השני  השם  של  הכתיבה 
הנקודות שנכתבים מתחת להשם  הם  הזה  הנמצאים תחת השם הקדוש  הנקודות  אולם 
נכתב בפסוק  ולפיכך כשקורין את השם הקדוש הזה מבטאים אותו כאילו  'אלקים'.  של 

'אלקים'. השם של 

והקשה הרמב"ן על רש"י  [-ד'] אלקים. רחום בדין",  והנה רש"י כתב "אל"ף דל"ת 
דהיינו  ה"א".  ביו"ד  כתוב  והשני  דל"ת  באל"ף  כתוב  הראשון  השם  כי  הרב,  השגיח  "ולא 
הכתובים  הקדושים  השמות  שתי  את  לבאר  הוא  רש"י  של  שכוונתו  הבין  שהרמב"ן  לפי 
הוי'  השם  והרי   - בדין"  "רחום  רש"י  מש"כ  על   - הרמב"ן  שואל  לפיכך  הזה  בפסוק 
כתב  למה  כן  ואם  הדין,  מדת  על  מורה  דל"ת  אל"ף  של  והשם  הרחמים  מדת  על  מורה 
שם  הוא  דל"ת]  [-אל"ף  שבפסוק  הראשון  שהשם  הוא  שמשמעתו  בדין"  "רחום  רש"י 
על  שמורה  השם  הוא  ה"א]  ביו"ד  [שנכתב  שבפסוק  השני  והשם  רחמים,   - "רחום"  של 

הדין. מדת 

אדנות  שם  על  "רחום"]  [באומרו  רש"י  נתכוין  שלא  אומר  "ואני  האוה"ח  ומתרץ 
[הכתוב בתחילת הפסוק] אלא [כל דברי רש"י מוסבים] על שם הוי' שהוא כתוב הוי' ונקוד 

שלפנינו  ברש"י  המתחיל  שהדיבור  [שאע"פ  לנו  מבאר  שהאוה"ח  והיינו  אלקים".  בניקוד 

השני  הקדוש  השם  את  ורק,  אך  לבאר,  נתכוין  רש"י  מ"מ]  אלקים"  דל"ת  "אל"ף  הוא 
השני  הקדוש  השם  [של  הכתיבה  "פירוש,  בדין",  "רחום  רש"י  כתב  ולכן  בפסוק.  שנכתב 
ומרמזת  מכוונת  שהיא  [הרי  הוי'  השם]  נכתב  שבו  האופן  כפי  [נכתבה  שהיא  שבפסוק] 

[מרמזת למדת] הדין",  'אלקים'  הזה] שהוא  [ו]הקריאה [של השם הקדוש  למדת] הרחמים, 

לכתוב  רש"י  הקדים  לכך  הוי',  השם  כתיבת  כפי  נכתב  העיקר,  שהוא  שה'כתיב',  [וכיון 
'בדין']. רש"י  כתב  אח"כ  ורק  'רחום' 

עי"ז הוא  זמרי אז  אם משה בעצמו היה הורג את 
היה מביא את העולם אל תיקונו השלם

שהוא  בזה  פגם  שום  איזה  רבינו  במשה  שהי'  כותב  ב)  לא  (במדבר  האוה"ח  הנה 
בעצמו לא הרג את זמרי. ולפיכך היתה מיתתו של משה תלוי' במלחמת מדין [וכמוש"כ 
שהתיקון  כיון  עמיך'],  אל  תאסף  אחר  המדינים  מאת  ישראל  בני  נקמת  'נקום  (שם) 
והתנקם מהאומה של מדין, שסיבבו את  רבינו קם  עי"ז שמשה  רק  נעשית  הזה,  להפגם 
הנ"ל.  הפגם  של  התיקון  לו  נשלם  ממדין,  התנקם  שמשה  זה  ידי  ועל  זמרי.  של  החטא 
ולכן תלה ד' את מיתתו של משה בהנקמו ממדין, לפי שד' רצה שמשה רבינו יזכה לתקן 
לזכות  נשמתו  תוכל  מיתתו  לאחר  ומיד  שתיכף  בכדי  מיתתו  לפני  שלו  הפגמים  כל  את 

העליון. בעולם  מושבה"  "מקום  אל  לחזור 

יכול  הי'  ידי הנקמה ממדין, השלים משה את התיקון שהוא  על  ויש לשאול: האם 
לפעול ע"י הריגתו של זמרי או שמא הוא רק תיקן את עצם הפגם הפרטי שלו - שהוא 
ע"י  לפעול  יכול  הי'  רבינו  שמשה  התיקון  לענין  דהיינו,  זמרי.  את  להרוג  בעצמו  הלך  לא 
את  נקם  שהוא  עי"ז  הזה  התיקון  את  לפעול  זכה  רבינו  משה  האם  זמרי:  של  הריגתו 
זכה  ולא  לעולם,  רבינו  ממשה  נאבד  הזה  התיקון  שמא  או  מדין  במלחמת  בנ"י  נקמת 
בנ"י  נקמת  את  נקם  שהוא  זה  דבר  באמצעות  אפילו  הזה  התיקון  את  להשלים  משה 

המדינים. מאת 

ההוא,  התיקון  את  להשלים  זכה  לא  רבינו  מבואר שמשה  א)  (ד  האוה"ח  ובדברי 
"אולי  האוה"ח  לשון  וזה  זמרי.  את  הורג  הי'  בעצמו  הוא  אם  לפעול  יכול  הי'  שהוא 
היכה,  והוא  לו לדבר  בענין הכאת הסלע שד' אמר  א'  לו:  כנגד שני דברים שאירעו  שנתכוין 
קנאים  דין  לעשות  נתאמץ  ולא  ששגג  זמרי,  בענין  ב'  גדול.  בזריזות  המצוה  לעשות  וחשב 
ד' לפניו לתקן מעשה הראשון אשר  ד' שהזמין  זכה בקידוש  ולא  (סנהדרין פא:),  בו  פוגעים 

ח),  כ  [(במדבר  במקומן"  הדברים  שפירשנו  כמו  מריבה]  [במי  ד'  את]  [משה  קידש  לא 

מאד]. נורא  באופן  ד'  את  לקדש  יכול  רבינו  הי' משה  מריבה  שבמי 

אז  זמרי,  את  בעצמו  הורג  הי'  רבינו  משה  שאם  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
חטא  שהוא  מה  את  לתקן  זוכה  משה  הי'  מזה,  נוצר  שהי'  הגדול  ד'  הקידוש  באמצעות 
רבינו  משה  שאם  והיינו  הסלע.  אל  הדיבור  ע"י  ד'  את  קידש  לא  שהוא  בזה  מריבה  במי 
ישראל.  תוך ארץ  להיכנס אל  ישראל,  כל  עם  ביחד  זוכה,  הי'  הוא  אז  זמרי,  הורג את  הי' 
בנ"י  היו  זמרי,  הריגת  ע"י  פועל  רבינו  משה  שהי'  הגדול  ד'  הקידוש  שבאמצעות  לפי 
אותם  יכניס  רבינו  שמשה  לזה  ראויים  נעשים  היו  הם  ועי"ז  מאד  ומתקדשים  נטהרים 



שם,  (במדבר  האוה"ח  בדברי  באריכות  מבואר  בזה  המפורט  [וההסבר  ישראל.  ארץ  אל 

עי"ז  אז  זמרי  את  הרג  לא  רבינו  שמשה  כיון  אולם  בזה].  ואכמ"ל  עיי"ש  לז)  א  דברים 

נתבטלה ממנו  לא  ולכן  וגדול,  נפלא  באופן  ד'  איבד את האפשרות שלו לקדש את  הוא 

ישראל. ארץ  אל  להיכנס  המדבר  דור  זכו  ולא  המיתה  גזירת 

משה  זכה  ממדין,  נקמתו  ידי  שעל  שאע"פ  האוה"ח,  דברי  מתוך  לנו  נתבאר  הרי 
שהוא  התיקון  מ"מ  זמרי,   את  הרג  לא  שהוא  בזה   - שלו  הפרטי  הפגם  את  לתקן  רבינו 

את  להשלים  זכה  לא  והוא  לגמרי,  ממנו  נאבד  זמרי  של  הריגתו  ע"י  לפעול  יכול  הי' 

את  לתקן  זוכה  משה  הי'  אז  זמרי,  את  הורג  הי'  משה  שאם  לפי  לעולם.  ההוא  התיקון 

האוה"ח  עפי"ד  מתבאר  (כן  השלם  תיקונו  אל  העולם  את  ולהביא  מריבה  במי  חטאו 

גזירת  נתבטלה ממנו  לא  לפיכך  זמרי  הרג את  לא  לפי שהוא  בספר במדבר שם). אמנם 

ישראל. ארץ  תוך  אל  להיכנס  המדבר  דור  זכו  ולא  המיתה 

זכה לברית השלום שהי' מוכן למשה מ"מ  אע"פ שפנחס 
- מהו ברית השלום עיקר ברית השלום שייך למשה 

(במדבר  שלום"  בריתי  את  לו  נתן  הנני  כו'.  הכהן  אהרן  בן  אלעזר  בן  "פנחס 
ברית  ונטל  בדבר,  פנחס  "וזכה  א)  ד  (דברים  ואתחנן  בפרשת  האוה"ח  וכותב  יא-יב).  כה 

'בריתי  ומדברי האוה"ח מבואר שני דברים: א' הענין הזה של  השלום שהי' מוכן למשה". 

הזה  הדבר  את  קיבל  לא  עדיין  רבינו  משה  ב'  רבינו.  למשה  גם  ששייך  ענין  הוא  שלום', 

בעתיד. לו  להינתן  למשה"  "מוכן  הזה  הדבר  הי'  אלא  שלום'  'בריתי  של 

ולפי"ד האוה"ח הללו, צריך להבין מהו הענין הזה של 'בריתי שלום'. [ועיין בלשון 
משה  כבר  "שזכה  הזוהר)  (עפי"ד  האוה"ח  שכתב  כה)  (יא  בהעלותך  בפרשת  האוה"ח 

'בריתי  של  שהענין  מבאר  רכ.)  (ח"ג  שהזוהר  לפי  והיינו  ייחשב".  ושלו  השלום  בברית 

שמסביר  וכמו  אלו),  בסודות  עסק  לי  (ואין  למשה  השכינה  נתינת  לענין  היינו  שלום' 

האוה"ח את הדבר הזה בפרשת נשא (במדבר ז א), לפיכך מבאר הזוהר שמשה כבר זכה 

פנחס  של  זכייתו  שלפני  מבואר,  ואתחנן  בפרשת  האוה"ח  מדברי  אולם  השלום.  בברית 

פנים  ושבעים  שלום',  'בריתי  של  בענין  זכה  לא  עדיין  רבינו  שמשה  הרי  השלום  בברית 

לתורה. אמנם עכ"פ לפי"ד האוה"ח הללו צריך להבין מהו הענין הזה של 'בריתי שלום'].

"ובדרך רמז  וזה לשונו  יג)  ויש לומר הכוונה בזה הוא כמוש"כ האוה"ח (במדבר כה 
יתבאר על פי דבריהם (ילקוט רמז תשעא) שאמרו פנחס הוא אליהו אשר הוא עתיד לבשר 

בריתי  את  לו  נתן  הנני  אמר  'לכן  הכתוב]  שאמר  [וזהו  כו'.  האחרון  בגלות  ישראל  בני  עם 

שלום'  'ברית  יקרא  וזה  עממין.  עשרה  להם  לתת  האבות  עם  שכרת  הברית  שהוא  שלום', 

הזה  הדבר  את  יעשה  אשר  זה  [-אליהו]  הוא  כי  כו'.  דכתיב  העולם  בכל  שלום  יהי'  אז  כי 

אליה'  את  לכם  שלח  אנכי  'הנה  כג-כד)  ג  (מלאכי  דכתיב  וגו'  אבות  על  בנים  לב  והשיב 

בעולם  שלום  להרבות  אלא  בא  אליהו  אין  מ"ז):  פ"ח  (עדיות  חז"ל  שאמרו  וזהו  וגו'". 

שם). לעיל  האוה"ח  (וכמוש"כ 

ומבואר בדברי האוה"ח שאליהו הנביא הוא זה שיזכה להשיב לב בנים על אבות 
שהוא  ישראל,  של  גאולתם  את  בזה  יחיש  שהוא  דהיינו  בעולם.  שלום  ירבה  הוא  ועי"ז 

וזהו  בעולם.  לשכון  השלום  ויחזור  עממין  העשרה  כל  את  לרשת  ישראל  יזכו  שבו  העת 

 - שלום  של  למדה  העולם  את  להביא  יזכה  שהוא  לאליהו,  נתן  שד'  שלום'  ה'בריתי 

כיון  למשה"  "מוכן  רק  הי'  שלום'  שה'בריתי  האוה"ח  כתב  ולפיכך  העתידה.  להגאולה 

לבוא. לעתיד  נוגע  דבר שרק  הוא  שלום'  'בריתי  של  הזה  שהענין 

רבינו,  ועוד) שמשה  יא  (בראשית מט  זה ממה שכתב האוה"ח  [ואין להקשות על 
ולא אליהו, הוא הגואל שיגאל את ישראל לעתיד לבוא, לפי שהאוה"ח (בפרשת פנחס) 

לא כתב ש'עצם הגאולה' תיעשה ע"י אליהו אלא האוה"ח רק כתב ש'באמצעות' אליהו 

'יוחש' גאולתם של ישראל וייעשו בנ"י ראויים לביאתו של הגואל האחרון. ופשוט. והוא 

כעין דברי הזוהר הנ"ל (ח"ג רכ.) שאמרו, שאע"פ שפנחס הוא זה שזכה ל'ברית השלום' 

של  הענין  עיקר  ואדרבה  שלום',  'בריתי  של  הזה  הענין  רבינו  ממשה  נאבד  לא  מ"מ 

הענין  את  מבאר  שם  שהזוהר  לעיל  שביארנו  ואע"פ  רבינו.  למשה  שייך  שלום'  'בריתי 

הזאת,  לומר, שבנקודה  באופן אחר ממה שכתב האוה"ח מ"מ אפשר  'בריתי שלום'  של 

היטב]. ודו"ק  הקדוש,  האוה"ח  הנ"ל של  ביאורו  לפי  גם  להיאמר  יכולים  הזוהר  דברי 

בו  בד' פירוש שלבכם חפץ  "כשאתם דבקים 
בייחוד" נקרא אלקיכם  בזה הוא  ובמצוותיו 

"עוד  האוה"ח  ומבאר  ד).  (ד  היום"  כלכם  חיים  אלקיכם  בד'  הדבקים  "ואתם 
'דבקים בד'', פירוש, שלבכם חפץ בו ובמצוותיו, בזה הוא נקרא  ירצה על זה הדרך: כשאתם 

הגדיר  למה  א'  בזה:  הקודש  האוה"ח  כוונת  עומק  את  להבין  וצריך  בייחוד".  'אלקיכם' 

מתייחדת  איך  ב'  ובמצוותיו".  בו  חפץ  "שלבכם  בזה  הדביקות  ענין  את  הקדוש  האוה"ח 

בד'. האדם  דביקות  באמצעות  האדם  על  אלקותו 

כו  (ויקרא  בחוקתי  בפרשת  האוה"ח  שכתב  מה  פי  על  לומר  יש  בזה  וההסבר 
בעולם  והרחקת שכינתם  יתברך,  מאורו  חצובות  ישראל  בני  עם  נשמות  "כי  לשונו  וזה  יא), 

ודרך שם  דבוקה בחבל הכסף עד מקום מחצבה,  היא  והרי  יסובב פריצתה ממקורה  לא  הזה 

הנפש  תכיר  כי  יסובב  וזה  מקורה.  עם  קדושה  נפש  ומחבר  עליון  ממקור  החיים  אור  יורד 

בדרכיו.  וללכת  לעבודתו  ותתאווה  בוראה 

[אל]  אור הבא מלמעלה  יאיר  ולא  נרתק חבל הכסף  ידי חטא האדם,  על  ו[אמנם] 
וזה  אלקיכם'.  ובין  בינכם  מבדילים  היו  'עונתיכם  ב)  נט  (ישעי'  אומרו  סוד  והוא  הנפש,  תוך 

יסובב שיקו האדם מטעמי התיאוב ויאבד חשקו במושכלות הנעימים והעריבים. והוא מאמר 

ד' באומרו (ויקרא שם) 'והתהלכתי בתוככם', זו חבל הכסף המתהלך מאורו יתברך תוך נפש 

יתברך". אלקותו  עול  בקבלת  יבחר  כזה  איש  כי  לאלקים',  לכם  'והייתי  ובזה  האדם 

קדושת  שאור  לפי  ממעל  אלו"ק  חלק  הם  בנ"י  שכל  האוה"ח,  מדברי  ומבואר 
תוך  אל  יורד  הזה  הקדוש  והאור  יתברך.  מאורו  מלמעלה,  אליו  מושפעת  האדם  נשמת 

נמשך  הזאת  הקדושה  אור  השפעת  ע"י  כי  האדם,  על  לטובה  ומשפיע  הגשמי  העולם 

המצוות.  ועשיית  התורה  לימוד  אל  קדושה,  עניני  אל  האדם 

הנמצאת  האדם,  נשמת  שורש  בין  המבדלת  מחיצה  מתהווה  החטאים,  ע"י  אולם 
נפסקת  או  מתמעטת  ועי"ז  האדם,  של  גופו  בתוך  שנמצאת  הנשמה  חלק  לבין  למעלה, 

קדושת  אור  השפעת  ואכמ"ל]  רחמ"ל  אחר  באופן  אליו  מושפעת  שהיא  [דהיינו  לגמרי 

החשק  להאדם]  מתמעטת  עכ"פ  [או  האדם  מאבד  הזאת  ההפרדה  ובאמצעות  נשמתו. 

מבאר  זה  פי  ועל  רחמ"ל.  הרע  עשיית  אל  כעת  נמשך  הוא  ואדרבה  הטוב  לעשיית 

בזה  שהכוונה  לאלקים'  לכם  והייתי  בתוככם  'והתהלכתי  של  הפסוק  דברי  את  האוה"ח 

הוא, שעי"ז שאורו יתברך [שממנו נחצב נשמת האדם] מתהלך ומושפע אל תוך האדם, 

יתברך. אלקותו  עול  את  עצמו  על  ולקבל  הטוב  לעשיית  האדם  מתאווה 

בפרשת  האוה"ח  שכתב  מה  יבואר  בחוקתי,  שבפרשת  הללו  האוה"ח  דברי  ולפי 
האדם  של  לבו  שאם  לפי  ובמצוותיו".  בו  חפץ  "שלבכם  זה  הוא  בד'  שהדביקות  ואתחנן, 

החיים  "אור  אליו  שמושפעת  זה  על  והוכחה  ראיה  הוא  שזה  הרי  ובמצוותיו  בד'  חפץ 

בד'  חפץ  לבו  הזאת,  ההשפעה  ומכח  מקורה",  עם  קדושה  נפש  ומחבר  עליון  ממקור 

עי"ז  אז  יתברך  ד'  לבין  בינו  המבדיל  מסך  שום  איזה  נמצא  הי'  שאם  לפי  ובמצוותיו. 

היתה מתאוה  נפשו  יתברך, אלא אדרבה,  רצונו  לעשיית  והחשק  הרצון  נמנע מנפשו  הי' 

רחמ"ל. הרע  לעשיית 

מאמר  פי  על  'תגעל'  באומרו  ירצה  "עוד   - טו)  (כו  שם  האוה"ח  שכתב  [ומה 
טמאה,  נפש  או  טוב  בגדר  עומדת  אם  הוא  מה  לדעת  נפשו  את  האדם  בהבחנת  החסידים 

(שער  לר"ת  הישר  בספר  דבריהם  יעוין  עשות,  תטה  אשר  הנפש  תאות  כפי  הדבר  יוכר  כי 

'תגעל נפשכם', כי הנפש הרשעה תגעל קיום המצוות ותבחר עשות הרע  [ו]הוא מאמר  ט). 

הנ"ל  האוה"ח  דברי  פי  על  כן  גם  לבארו  יש   - הרע"  בחינת  שהוא  שבה  [ה]חלאים  לצד 

שנטיית  דהיינו  אחר  באופן  ההוא  הענין  את  מבאר  טו)  (כו  שם  האוה"ח  ומ"מ  יא),  (כו 

אורו  השפעת  מניעת  מצד  ולא  בה  הדבוקים  החטאים  טומאת  מצד  נובעת  להרע  הנפש 

בזה]. ואכמ"ל  עיי"ש  ועוד)  ז  יג  (דברים  ראה  בפרשת  האוה"ח  כעין מש"כ  והוא  יתברך, 

בייחוד", שאם האדם  אלקיכם  נקרא  הוא  "בזה  האוה"ח  גם מה שכתב  יבוארו  ובזה 
העוונות  מסך  שאין  שכיון  לפי  בייחוד".  אלקיכם  נקרא  הוא  "בזה  אז  ובמצוותיו  בד'  חפץ 

יורד ממקור עליון ומחבר את נפש  מבדיל בין האדם לד', א"כ הרי שאור אלקותו יתברך 

הוא  ו"בזה  האדם  על  אלקותו  ההתייחדות  היא  הזאת  וההתחברות  מקורה.  אל  האדם 

הפרדת  שע"י  במש"כ,  א)  כ  (שמות  האוה"ח  כוונת  עומק  [וזהו  בייחוד".  אלקיכם  נקרא 

וכשהוסר  המבדיל,  מסך  היא  הזוהמא  כי  עליהם,  אלקותו  נתייחד  מישראל  הזוהמא 

עליהם]. מתייחד  יתברך  הרי ששמו  לשרשם,  ישראל  ונתחברו  המסך, 

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