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יפעיל  החטא  "כי  האוה"ח שכתב  דברי  ביאור 
כנגדו" מכוון  להיות  צריך  והתיקון  במקומו  הגנאי 

ולזקני  ולבניו  לאהרן  משה  קרא  השמיני  ביום  "ויהי 
ישראל  בני  ואל  כו'.  עגל  לך  קח  אהרן  אל  ויאמר  ישראל. 
ושואל  א-ג).  (ט  כו'"  לחטאת  עזים  שעיר  קחו  לאמר  תדבר 
ולא  לישראל  אהרן  כאן  ידבר  טעם  מה  לדעת  "צריך  האוה"ח 
אהרן  את  משה  צוה  כאן  בדווקא  למה  דהיינו  הרגיל"  משה 

לחטאת". עזים  שעיר  "קחו  להם  ולומר  ישראל  אל  לדבר 

לב  (שמות  להם  שאמר  לצד  כי  "ואולי  האוה"ח  ומתרץ 
להם  ידבר  כי  אליו  ד'  יצו  לזה  וגו'  התפרקו'  זהב  'למי  כד) 
שהתיר.  הפה  הוא  שאסר  הפה  עזים,  שעיר  כפרה  להביא 
וכבר כתבנו בכמה מקומות דברי רז"ל כי החטא יפעיל הגנאי 
במקומו והתיקון צריך להיות מכוון כנגדו כו'. [ולכן צוה משה 
את אהרן לדבר אל ישראל] דיבור שיש בו מעלה וזכות כנגד 

העם". את  בו  פרע  אשר  בו השפלה  שהי'  דיבור 

שאהרן  רצה  שמשה  לזה  שהטעם  מהאוה"ח  ומבואר 
הוא  לחטאת,  עזים  לקיחת השעיר  ענין  על  ישראל  את  יצוה 
כדי שע"י הדיבור הזה של אהרן יתכפר לו לאהרן מה שהוא 

התפרקו". זהב  "למי  באמרו  בדיבורו  חטא 

וכותב האוה"ח, שההסבר בזה הוא משום ש"החטא יפעיל 
הגנאי במקומו ו[לכן] התיקון צריך להיות מכוון כנגדו", והיינו 
רוח הטומאה על  שכשהאדם חוטא באיבר מסויים אז שורה 
לזה  התיקון  ולכן  החטא,  את  עשה  הוא  שבו  ההוא  האיבר 

ההוא. האיבר  ע"י  להיעשות  צריך 

 - שלו  הפה  באמצעות  נעשה  אהרן  של  שהחטא  ולפי 
לפיכך  העגל,  בשביל  זהב  להביא  לישראל  צוה  שהוא  עי"ז 
שהוא  עי"ז  בפיו,  ג"כ  נעשה  להיות  לחטאו  התיקון  הוצטרך 

לחטאת. עזים  שעיר  להביא  לישראל  יצוה 

קדשו  לשון  וזה  כא)  (כג  בלק  בפרשת  האוה"ח  כתב  וכך 
נרשם  ידי חטא האדם  כי על  פי דבריהם שאמרו  "יתבאר על 
רושם כח הרע 'באיבר שבו עשאו' כו'". וכמו"כ כתב האוה"ח 
"על דרך  וזה לשונו  ב) לענין עשיית מעשה מצוה  יט  (ויקרא 
אומרם ז"ל כי כל העושה מצוה אחת שמו יתברך, הוי', שורה 
ד).  ד  (וכ"כ האוה"ח דברים  כו'".  על איבר שבו עשה המצוה 
העבירה  טומאה  והן  המצוה  קדושת  שהן  באוה"ח  ומבואר 
העבירה  או  המצוה  את  האדם  עשה  שבו  האיבר  על  שורה 

ההיא.

החטא  "כי  שכתב  האוה"ח  בדברי  הביאור  [כנלענ"ד 
החטא  "נעשה"  שבו  שהאיבר  דהיינו  במקומו"  הגנאי  יפעיל 

הטומאה. רוח  עליו  ושורה  נטמא 

שאמרו  חז"ל  לדברי  בזה  מתכוון  האוה"ח  אין  אולם 
ושס"ה  הרמ"ח  כנגד  מכוונים  ל"ת  ושס"ה  מ"ע  שהרמ"ח 
באחד  האדם  וכשחוטא  האדם,  נשמת  של  וגידים  איברים 

כנגדו. שמכוון  הגיד  את  פוגם  הוא  ל"ת  מהשס"ה 

הללו  חז"ל  לדברי  נתכוון  שהאוה"ח  לומר  שאין  והטעם 
באומרם  חז"ל  דיברו  שעליו  ההוא,  שהפגם  משום,  הוא 
שהשס"ה ל"ת הוי כנגד השס"ה גידים, הרי שהוא אינו נקבע 
נקבע  הוא  אלא  העבירה  נעשית  שבו  באיבר  בדווקא  ונרשם 
ואינו מוכרח שהגיד   - כנגדו  באחד מהגידים שבאדם המכוון 
שבדברי  [ואציין  החטא.  נעשית  שבו  באיבר  ימצא  שנפגם 
בדיוק,  יודעים  אנו  פיקודיך) מבואר שאין  (דרך  יששכר  הבני 
מ"ע  מהרמ"ח  אחד  כל  כנגד  מכוון  הוי  וגיד  איבר  איזה 

ל"ת]. מצוות  והשס"ה 

על  כאן  מדבר  שהאוה"ח  מבואר,  האוה"ח  בדברי  אולם 
העבירה,  נעשית  שבו  האיבר  על  ושורה  שחל  כזה  פגם  סוג 
יפעיל  החטא  "כי  באומרו  כאן  האוה"ח  שכוונת  ביארנו  ולכן 
- ש"על  בלק  האוה"ח בפרשת  כמוש"כ  הוא  במקומו"  הגנאי 

עשאו'". שבו  'באיבר  הרע  כח  רושם  נרשם  האדם  חטא  ידי 

שבו  חרדים,  ספר   - ספרו  את  החרדים  בעל  חיבר  [ולכן 
הוא מפרט, כל מ"ע ול"ת (הנוהגים בזה"ז), באיזה איבר הוא 
תלוי כדי שנוכל לדעת אופן ההתקדשות של כל איבר ואיבר 
שביאר  וכמו  העבירה  נעשית  שבו  האיבר  פגם  תיקון  ואופן 

הנ"ל]. האוה"ח  לנו 

ל"ת  ממצוות  אחת  על  שעובר  שהאדם  מבואר  ונמצא 
את  וגם  העבירה,  נעשית  שבו  האיבר  את  פוגם  שהוא  הרי 
באוה"ח  מבואר  לזה  ובנוסף  ההוא.  הל"ת  כנגד  המכוון  הגיד 
בשאר מקומות, שהוא גם גורם פגם למעלה (אוה"ח במדבר 
כא)  כח  דברים  (אוה"ח  מצחו  על  העבירה  ונרשמת  ח)  כג 
ונסתתמים פתחי ההשפעות (שם). ומזה ילמד האדם לשנוא 
את הרע בתכלית השנאה ולאהוב את הטוב בתכלית האהבה 

(אוה"ח).

- תשובה ד'"  "לפני 

"ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל 
ד'  צוה  אשר  הדבר  זה  משה  ויאמר  ד'.  לפני  ויעמדו  העדה 
"צריך  האוה"ח  ושואל  ה-ו).  (ט  ד'"  כבוד  אליכם  וירא  תעשו 

הדבר". [זה]  הוא  מה  לדעת 

יב ח) האומר  ומביא האוה"ח את דברי המדרש (במדב"ר 
דתימא  כמה  המילה  על  הדבר',  'זה  הוא  מה  הדבר',  "'זה 
המדרש  "ודברי  האוה"ח  וכותב  יהושע".  מל  אשר  הדבר  זה 
באותו  או  משה  אותם  מל  יום  באותו  וכי  וחתומים  סתומים 

המילה". על  צוה  יום 



שהוא  לבם  ערלת  על  הוא  הכוונה  "אכן  האוה"ח  ומתרץ 
מרחיק  גם  שבשמים,  אביהם  ובין  ישראל  בין  המבדיל  דבר 
ערלת  [את]  למול  משה]  [אותם  צוה  ו[לכן]  מלבם,  אימתו 

ד'". כבוד  להם  יראה  ובזה  לבבם 

ומוסיף האוה"ח וכותב "שוב בא לידי מדרש אחר בילקוט 
לישראל  'זה הדבר', אמר להם משה  וזה לשונם  (רמז תקכא) 
אחת  ביראה  כלכם  ותהיו  מלבבכם  תעבירו  הרע  יצר  אותו 
ובעצה אחת לשרת לפני המקום כו' ותהי' עבודתכם מיוחדת 
וגו'  לבבכם'  ערלת  את  'ומלתם  טז)  י  (דברים  דכתיב  לפניו 

כאן". עד  ד''  כבוד  אליכם  'וירא  [אז]  זה  עשיתם  ואם 

לישראל  באומרו  רבינו  משה  שכוונת  באוה"ח  ומבואר 
הם  שאם  הוא,  ד'"  כבוד  אליכם  וירא  תעשו  אשר  הדבר  "זה 
הרע  היצר   - לבבם  ערלת  וימולו את  בלב שלם  ד'  אל  ישובו 

ד'. כבוד  אליהם  ירא  עי"ז  אז  שבקרבם, 

בתיבות  הזה  הענין  כל  מרומז  איך  ביאור  צריך  אמנם 
של  כזו  אמירה  דהנה  לשאול  יש  לזה  ובנוסף  הדבר".  "זה 
דבר  איזה  להם  מציין  רבינו  שמשה  הוא  משמעו  הדבר  "זה" 
את  תעשו  אם  להם,  אומר  והוא  לפניהם  הנמצא  מסויים 
לשאול]  יש  ו[א"כ  השכינה,  להשראת  תזכו  אז  "הזה"  הדבר 
היכן מצינו שבאותה שעה עשו בנ"י מעשה של הסרת ערלת 

תעשו. הדבר אשר  "זה"  להם משה  אמר  שעליו  הלב, 

ישראל  כלל  של  התשובה  שעשיית  האוה"ח  ומבאר 
העדה  כל  "ויקרבו  ה)  (שם  שאומר  הפסוק  בדברי  מרומז 
ד'"  "לפני  באומרו  הפסוק  שכוונת  משום  ד'",  לפני  ויעמדו 
נט  (ישעי'  כדכתיב  ד'  לבין  בינם  מבדיל  מסך  הי'  "שלא  הוא 
עם  שלימים  היו  כי  יגיד  וזה  וגו'  מבדילים'  היו  'עונתיכם  ב) 

ד'".

עמדו  ישראל  שכלל  באומרו  הפסוק  שכוונת  דהיינו 
עשו  מועד,  אהל  פני  אל  באו  שהם  שלפני  הוא,  ד'"  "לפני 
את  הפסוק  תיאר  ולכן  לבבם.  ערלת  את  ומלו  תשובה  בנ"י 
דהיינו  ד'"  "לפני  עמידה  של  בגדר  הי'  שזה  שם  עמידתם 

ד'. לבין  בינם  מפריד  העוונות  הי' מסף  שלא 

להם  אמר  שלהם,  התשובה  במעשה  משה  וכשהבחין 
דהיינו  ד'"  כבוד  אליכם  וירא  תעשו  אשר  הדבר  "זה  משה 
לבבם,  ערלת  מלו  שהם   - "זה"  דבר  עשיית  שבאמצעות 

ד'. כבוד  אליהם  שירא  לזה  לזכות  הם  יכולים 

[וקצת צ"ב, שהרי מדברי האוה"ח משמע שהם כבר מלו 
אשר  הדבר  "זה  להם  אמר  שמשה  לפני  לבבם  ערלת  את 
לצוות  בא  שמשה  משמע  המדרש  מדברי  אולם  תעשו", 

לעשות  צריכים  הם  אשר  המעשים  את  להם  ולומר  אותם 
שהם  בכדי  הקרבנות)  הקרבת  מעשה  לעצם  (בנוסף  עכשיו 

ד']. כבוד  אליהם  שירא  לזה  לזכות  יוכלו 

בחינות  ב'   - העם  את  ויברכו 
וגבורה חסד  האחים שהם 

משה  ויבא  כו'.  ויברכם  העם  אל  ידיו  את  אהרן  "וישא 
ד'  כבוד  וירא  העם  את  ויברכו  ויצאו  מועד  אהל  אל  ואהרן 
את  אהרן  בירך  למה  ביאור  וצריך  כב-כג).  (ט  העם"  כל  אל 
מועד  לאהל  נכנס  שהוא  לפני  שהרי  פעמים  ב'  ישראל  כלל 
אהרן  שחזר  הרי  משם  יציאתו  אחר  ומיד  "ויברכם"  כתיב 
לברך אותם ביחד עם משה רבינו וכמוש"כ ויברכו את העם".

נצטוו  כן  כי  אולי  וגו'.  ויברכו  "ויצאו  האוה"ח  ומתרץ 
שתשרה  כדי  היתה  תפלה  במקום  זו  ברכה  או  בנבואה. 
והגם שכבר ברכם אהרן, טובים השנים, לצד הסכמת  שכינה. 
שהם  ולוי'  כהונה   - האחים  בחינות  בב'  הרמוזים  מדרגות  ב' 

וגבורה". חסד 

לברכם  חזר  שאהרן  האוה"ח  מבאר  הראשון  ובתירוצו 
ובתירוצו  כן.  לעשות  בנבואה  לו  צוה  שד'  מצד  שנייה  פעם 
את  "ויברכו  באומרו  הפסוק  שכוונת  האוה"ח  כותב  השני 
על  שכינתו  ישרה  שהוא  ד'  אל  התפללו  שהם  היינו  העם" 
לפי  והיינו  הכהן.  אהרן  של  עבודתו  באמצעות  ישראל  עמו 
שבירך  לאחר  אפילו   - ישראל  על  השכינה  ירדה  לא  שעדיין 
אותם  לברך  אהרן  חזר  לפיכך  הראשונה,  בפעם  אהרן  אותם 

ידיהם. במעשה  השכינה  שתשרה  שנייה  פעם 

שתרד  אהרן  שהתפלל   - הזאת  השנייה  שבתפלה  ולפי 
השכינה לשכון באהל מועד, נצטרף עמו גם משה רבינו, לכן 
מהתפלה  יותר  מעולה  תפלה  הזאת  השנייה  התפלה  היתה 

השכינה. על השראת  לבדו  אהרן  התפלל  שבו  הראשונה 

השנייה  התפלה  של  הנוסף  הכח  את  מסביר  והאוה"ח 
מצד  הם  והלויים  לוי  הי'  רבינו  שמשה  משום  שהוא  הזאת 
נמתקה  הדין,  מדת  שהיא  הגבורה  מדת  שגם  ולפי  הגבורה, 
והסכימה להבקשה של אהרן הכהן - שהוא מצד מדת החסד, 
המצורפת,  תפלתם  ע"י  לפעול  ואהרן  משה  הצליחו  לפיכך 

מועד. באהל  ישראל  על  ותשרה  השכינה  שתרד 

צורך  שהי'  בזה,  מרמז  שהאוה"ח  לומר  אפשר  [ואולי 
ישראל  על  את השכינה  להוריד  כדי  הדין  את מדת  להמתיק 
מצד  ישראל  על  השכינה  הורדת  את  מנעה  הדין  מדת  כי 
בדרך  כתבתי  זה  כל  העגל,  חטא  מצד  שנשאר  הרושם 

אפשר].

יו"ל ע"י מכון פניני אור החיים לתיקונים והערות או לסייע בהפצת תורת האוה"ח הק',
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