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רבנו טעם את טעמו של העולם הבא משה 

והקללה  כו'.  תשמעו  אשר  הברכה  את  וקללה.  ברכה  היום  לפניכם  נתן  אנכי  "ראה 
להדריכם  נתכוין  רבינו  שמשה  כו)  (שם  האוה"ח  ומבאר  כו-כח).  (יא  כו'"  תשמעו  לא  אם 
בטוב  ימאסו  ושהם  [-'הברכה']  העוה"ב  שהוא  האמיתי  בטוב  בנ"י  הישרה–שיבחרו  בדרך 

[-'הקללה']. העוה"ז 

הזה  העולם  טוב  את  לפניהם  להמעיט  יכול  הי'  [-'אנכי']  רבינו  משה  רק  ולפיכך 
שזכה  זה  הוא  רבינו  משה  שרק  כיון  עוה"ב,  של  האמיתי  הטוב  את  בעיניהם  ולהגדיל 
להכיר  השיג  הוא  "כי  העוה"ב,  של  הטובות  את  והן  העוה"ז  של  הטובות  את  הן  להשיג, 
העוה"ב]  [-טוב  העליון  בטוב  גם  כו',  גדול  ועשיר  ומלך  וגבור  מאד  גדול  הי'  כי  עוה"ז  טוב 
הכיר, כי עלה שמים וטעם טעם עליון". ומבואר מדברי האוה"ח שבשעה שמשה רבינו עלה 

העוה"ב. העליון של  טעם  טעם  הוא  לשמים 

מהדורת  השלם,  הרמב"ן  בחידושי  ז,  אות  (פ"ה  הגמול  בשער  הרמב"ן  דברי  ומתוך 
"מרגלא  אמרו  יז.)  (ברכות  בגמ'  דהנה  הנ"ל.  האוה"ח  דברי  לנו  יתבארו  מערבא)  מכון 
תחרות  ולא  שנאה  ולא  קנאה  לא  שתיה  ולא  אכילה  לא  בו  אין  הבא  העולם  דרב  בפומיה 
נהנין מזיו השכינה". ומבאר הרמב"ן "רצונו  והן  יושבים ועטרותיהם בראשיהן  אלא צדיקים 
כקיום  השכינה]  [-זיו  הכבוד  זיו  ב[אמצעות]  [הוא]  ההם  הזוכים  האנשים  שקיום  לומר, 
מלך  פני  'באור  טו)  טז  (משלי  שכתוב  כענין  ושתיה,  באכילה  הזה  בעולם  בגוף  הנפש 
"המזון" שלהם. זהו  כי  זיו השכינה,  ע"י  עוה"ב הוא  בני  והחיות של  חיים'". דהיינו שהקיום 

אוכל  הי'  מאין  רבינו:  במשה  ט)  ה,  מז  (שמו"ר  אמרו  "וכן  וכותב  הרמב"ן  וממשיך 
[כשהוא עלה לשמים ושהה בהר סיני למשך ארבעים יום וארבעים לילה], מזיו השכינה הי' 
ניזון". הרי שמבואר בהרמב"ן (ע"פ דברי המדרש) שבשעה שמשה רבינו שהה על הר סיני 
טעם  הוא  סיני  הר  על  שהה  רבינו  שמשה  שבשעה  והיינו  השכינה.  מזיו  וניזון  נתקיים  הוא 
העוה"ב,  בני  את  ומקיים  המחיה  "המזון"  הוא  השכינה  זיו  שהרי  הבא  עולם  של  טעמו  את 
בטוב  "גם  שכתב  האוה"ח  בדברי  ההסבר  וזהו  הבא.  בעולם  היושבים  אלה  כל  נהנים  ומזה 

עליון". טעם  וטעם  עלה שמים  כי  הכיר  העליון 

[והנה בגמ' (ברכות לד:) אמרו "כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח אבל 
מדברי  ולכאורה  ג).  סד  (ישעי'  לו'"  למחכה  יעשה  זולתך  אלקים  ראתה  לא  'עין  לעוה"ב 
לא  אדם  ששום  משמע  מהגמ'  שהרי  הנ"ל,  האוה"ח  דברי  על  עיון  מקום  יש  הללו  הגמ' 
טעמו  את  טעם  רבינו  שמשה  האוה"ח  כתב  איך  וא"כ  העוה"ב  של  השכר  את  להשיג  זכה 

העוה"ב. של 

פ"ה  תשובה  (הלכות  הרמב"ם  כמוש"כ  הוא  בזה  שהביאור  ולומר  לתרץ  יש  ולכאורה 
באדם  כח  אין  הבא  העולם  שטובת  הראשונים  חכמים  הודיעונו  "כבר  לשונו  וזה  ה"ב), 
הנ"ל  הגמ'  שכוונת  דהיינו  לבדו".  הקב"ה  אלא  ויפי'  גדלה  יודע  ואין  בוריה,  על  להשיגה 
בודאי  אבל  העוה"ב  טובת  את  "בשלימות"  להשיג  לאדם  שא"א  הוא,  ברכות  שבמסכת 
(סנהדרין  [וכן משמע מלשון רש"י  וקטן.  שייך להשיג את השכר של העוה"ב באופן מועט 
למשך  להר,  עלה  רבינו  שמשה  שבשעה  האוה"ח  כתב  ולפיכך  ראתה)].  לא  עין  ד"ה  צט. 
השכינה  מזיו  וליזון  ולהתקיים  העוה"ב,  של  טעמו  את  לטעום  זכה  הוא  לילה,  ומ'  יום  מ' 

הבא]. עולם  בני  ניזונים  שממנו 

רבינו" לו להיות צדיק כמשה  "כל אדם ראוי  הסבר דברי הרמב"ם שכתב 
רבינו  כמשה  צדיק  להיות  לו  ראוי  אדם  "כל  ה"ב)  פ"ה  תשובה  (הלכות  הרמב"ם  כתב 
או רשע כירבעם כו' ואין לו מי שיכפהו ולא [מי ש]גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני 
הערות  קובץ  ספר  ובסוף  שירצה".  דרך  לאיזה  נוטה  ומדעתו  מעצמו  הוא  אלא  הדרכים 
זצ"ל  וואסרמען  אלחנן  הרב  מבאר  ג)  אות  ז  סי'  הפשט  ע"ד  אגדות  לביאורי  (בדוגמאות 
אפשר  שאי  ברור,  דבר  זה  שהרי  כפשוטו,  הרמב"ם  דברי  את  להבין  אין  שבוודאי  הי"ד, 

ע"ה. רבינו  הצדקות של משה  לדרגת  להגיע  אדם  לשום 

דהיינו  ד'"  "עבד  הי'  רבינו  שמשה  שכמו  הוא,  הרמב"ם  כוונת  אלחנן,  הר'  מבאר  אלא 
שכל כוחותיו וחושיו ודעתו היו כולם קודש לד' לבדו, ולא השתמש בהם לשום צורך אחר 
בלתי לד' לבדו, כמו כן יש אפשרות לכל אדם להתנהג באופן כזה וכדמבואר בשו"ע (או"ח 

מ"יב). פ"ב  אבות  (ע"פ  שמים  לשם  יהיו  מעשיך  רלא) שכל  סי' 

אלפי  כוחותיו  בכל  אדם  יעבוד  אם  אפילו  שבוודאי  "ואף  וכותב  אלחנן  ר'  וממשיך 
ובינתו  ניתנו לשום אדם כוחו  יגיע לקרסוליו של מרע"ה, היינו מפני שלא  אלפים שנה, לא 
[כיון] שהעני בקרבן עני  נגרע כלום מערכו של אדם פשוט  זה לא  של מרע"ה אבל בשביל 
ובלבד שיכוין את  ואחד הממעיט  ואחד המרבה  בקרבן עשיר,  כמו העשיר  חובתו  ידי  יוצא 
רבינו  כמשה  צדיק  להיות  יכול  אדם  כל  ש[כתב]  הרמב"ם  כוונת  היא  וזהו  לשמים.  דעתו 
כוחותיו". לפי  רבינו  כמו משה  ד'  להיות עבד  יכול  כוחותיו  ולפי  ערכו  לפי  היינו שכל אדם 

את  להשיג  יכול  אדם  "כל"  א'  לומר:  נתכוין  שהרמב"ם  אלחנן  הר'  מדברי  ומבואר 
להלן  ועי'  (וכן משמע מפשטות לשון הרמב"ם,  רבינו"  "להיות צדיק כמשה  הזה של  הענין 
שום  איזה  לענין  בזה  הכוונה  אין  רבינו"  כמשה  צדיק  "להיות  הרמב"ם  שכתב  מה  ב'  בזה). 
ערכו  לפי  אדם  שכל  הוא,  בזה  הכוונה  אלא  רבינו  משה  שהשיג  מה  כעין  עליונות  השגת 

יתברך. ד'  לעבודת  לגמרי  עצמו  את  לשעבד  יכול 

אולם מדברי האוה"ח (יא כו) מבואר שהאוה"ח מסביר את כוונת הרמב"ם דלא כדברי 
רבינו"  כמשה  צדיק  "להיות  יכולים  סגולה  יחידי  רק  א'  סובר:  האוה"ח  שהרי  אלחנן.  הר' 
"להיות  של  הללו  הרמב"ם  דברי  ב'  כו'].  אדם  "כל"  שכתב  הרמב"ם  מלשון  זה  על  [וק"ק 

יתברך. ד'  בעבודת  עליונות  מעלות  השגת  לענין  נאמרו  רבינו",  כמשה  צדיק 

(רמב"ם  ז"ל  אומרם  דרך  על  אנכי'  'ראה  במאמר  ירצה  "עוד  האוה"ח  לשון  זה  דהנה 
כי אליו  והוא מה שהעירם,  יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבינו.  הלכות תשובה פ"ה ה"ב) 
יעריכו  ולא  ד'  עבודת  הקודש  לעבודת  ליקרב  הבא  כל  אליו  להדמות  אנכי'],  [-'ראה  יראו 
ב]לשון  ['ראה'  ואומרו  ידם.  מצאה  כביר  כי  עצמן  בעיני  ויהיו  מהם  שלמטה  מה  עם  עצמן 
ומי  מי  כי  עליונה  להשגה  עצמן  יכינו  אשר  עם  ליחידי  אלא  זה  רמז  אמר  שלא  אולי  יחיד, 

כמשה". להיות  זו  השגה  להשיג  הראוי 

הוא,  רבינו"  כמשה  צדיק  "להיות  של  זו  בהגדרה  שההסבר  האוה"ח  בדברי  ומבואר 
באיזה  דומים  שהן  ד',  בעבודת  מאד  עליונות  השגות  להשיג  סגולה  ליחידי  אפשרות  שיש 
של  הזה  שהענין  והיינו  להלן).  עוד  שיתבאר  (וכמו  רבינו  משה  של  לצדקותו  אופן  שום 
רק  אלא  להשיגו  יכול  מישראל  אדם  ש'כל'  דבר  איננו  א'  רבינו":  כמשה  צדיק  "להיות 
ולא  ד'  בעבודת  עליונות  השגות  השגת  לענין  נאמר  הוא  ב'  להשיגו.  יכולים  סגולה  יחידי 

אליו. ולהגיע  להשיגו  מישראל  איש  כל  יכול  שאותה  ד'  בעבודת  הפשוטה  ההשגה  לענין 

צדיק  להיות  אדם  לשום  אפשר  שאי  ומודה  מסכים  האוה"ח  גם  שבוודאי  ואע"פ 
עליונות  השגות  השגת  לענין  נאמרו  הרמב"ם  שדברי  סובר  האוה"ח  מ"מ  רבינו  כמשה 
שאמרו  מה  והוא  ע"ה.  רבינו  משה  זכה  שלהם  עליונות  השגות  אותן  כעין  שהם  מאד 
עליהם שכינה  לזה שתשרה  ראויים  כח.) שהיו להלל שלושים תלמידים שהיו  (סוכה  בגמ' 
נעלות  דרגות  ראויים להשיג  היו  הוא, שהם  יהוידע שכוונת הגמ'  הבן  ומבאר  רבינו.  כמשה 
לפי"ד  הרמב"ם  כוונת  וזהו  רבינו.  משה  של  להדרגות  אופן  שום  באיזה  דומים  שהיו  מאד, 
האוה"ח, שיחידי הסגולה יכולים להשיג מעלות עליונות הדומים באיזה שום אופן להדרגות 

ע"ה. רבינו  השיג משה  שאותם  העליונות 

ביאור   - הרשע רק מתגלגל בצורת אדם שנים או שלשה פעמים 
נפלא בדברי הספרי לפי פירושו של האוה"ח הקדוש

והקללה  כו'.  תשמעו  אשר  הברכה  את  וקללה.  ברכה  היום  לפניכם  נתן  אנכי  "ראה 
של  התיבות  את  התורה  אמרה  צורך  לאיזה  להבין  וצריך  כו-כח).  (יא  כו'  תשמעו"  לא  אם 
הברכה  את  לפניכם  נתן  אנכי  'ראה  לומר  יכול  הי'  רבינו  משה  שהרי  וקללה"  ברכה  "היום 

וקללה". ברכה  "היום  לומר  הוסיף משה  ולמה  כו',  והקללה'  כו' 

וזה  נג).  (פיסקא  הספרי  דברי  פי  על  הפסוק  כוונת  את  מבאר  כו)  (שם  האוה"ח  והנה 
אחד  שבילים,  שני  לפניו  והיו  דרכים,  פרשת  על  יושב  שהי'  לאחד  "משל  הספרי  לשון 
את  מודיע  והיה  מישור.  וסופו  קוצים  שתחילתו  ואחד  קוצים,  וסופו  מישור  שתחילתו 
כשתים  מישור,  שתחילתו  זה  שביל  את  רואים  אתם  להם:  ואומר  השבים  ואת  העוברים 
משה  להם  אמר  כך  כו',  לקוצים  לצאת  וסופו  במישור  מהלכים  אתם  פסיעות  ושלשה 
הם  ימים  ושלשה  כשנים  הזה,  בעולם  שמצליחים  הרשעים  את  רואים  אתם  לישראל, 

באחרונה". לידחות  וסופם  מצליחים 

לשונו  וזה  וקללה",  ברכה  "היום  באומרו  הפסוק  כוונת  את  האוה"ח  מבאר  זה  פי  ועל 
הרשעים  רואים  אתם  משה  להם  אמר  נג):  פיסקא  (ספרי  אומרם  דרך  על  יתבאר  "אכן 
פירוש,  וקללה',  'היום ברכה  והוא אומרו  לידחות. ע"כ.  וסופם  ימים  מצליחים שנים ושלשה 
והוא שלות הרשעים בעולם הזה שאינה אלא בזמן מועט ש[הרי]  ברכה שהיא גם כן קללה 
מה  והוא  כב.).  (עירובין  לעשותם'  'היום  יא)  (ז  אומרו  דרך  על  אחד  יום  ייקרא  הזה  עולם 
למחר,  ולא  'היום'  אלא  ברכה  שאינה  לומר  'ברכה',  לזכרון  סמוך  'היום'  לומר  שדקדק 

קללה". וגוררת  [ב']  מועטת  א']  [היא:  הזה  עולם  טובת  נמצאת  היא.  קללה  ואדרבא 

ומבואר בדברי האוה"ח שבאומרו "היום ברכה וקללה" נתכוין משה רבינו ללמד לבנ"י 
ולפיכך אמר להם משה, שטובתן של הרשעים איננה  לו'.  וטוב  'רשע  דעת בהענין הזה של 
בעוה"ב,  הזה אבל  חייהם המועטים שבעולם  דהיינו למשך שנות  מועט  לזמן  נמשכת אלא 
ייענשו שם בעונשים חמורים. ואם כן נמצא מבואר שהטובה  ניצחי, הרי שהם  שהוא עולם 
בעוה"ז  נהנו  רק  שהם  זה  דבר  שבאמצעות  כיון  גמורה,  טובה  איננה  בעוה"ז  הרשעים  של 

הניצחי. בעולם  חמורים  בעונשים  ייענשו  הם  בעוה"ז  גדולה  בשלוה  חיו  והם 

רק  נמשכת  הרשעים  של  שטובתם  דהיינו  וקללה'  ברכה  'היום  הפסוק  שאמר  וזהו 
להם  גורם  שהוא  כיון  'קללה'  באמת  הוא  בעוה"ז  להם  שיש  וה'ברכה'  בעוה"ז,  'היום' 
והשלוה  העולם,  מעדני  ריבוי  כי  א'  טעמים:  [משני  הבא  לעולם  חמורים  בעונשים  להיענש 
ד'.  בעיני  הרע  את  לעשות  לבבם  את  ומטה  התשובה  דרך  את  מהם  מונע  להם,  שהי' 
לשונאיו  'ומשלם  י)  (ז  וכמוש"כ  שלהם  הבא  עולם  שכר  תשלום  הוא  בעוה"ז  טובתם  ב' 
מצד  בהם  נתחייבו  שהם  העונשים  רק  הבא  לעולם  להם  נשאר  ולא  להאבידו'  פניו  אל 

חטאיהם].

חיי עולם  לענין  היינו  "היום"  לנו מדברי האוה"ח שכוונת הפסוק באומרו  הרי שנתבאר 
חז"ל  שדרשו  וכמו  אחד  ליום  רק  נחשבים  הזה  בעולם  האדם  חיי  שכל  משום  והוא  הזה. 
'למחר  ורק  בעוה"ז,  הוא  העבודה  שזמן  'לעשותם',   - הזה  בעולם   - 'היום'  כב.):  (עירובין 
צריכים  הספרי  שדברי  הרי  הקדוש  האוה"ח  של  הזה  ההסבר  לפי  אמנם  שכרם'.  לקבל 



ביאור, שהרי למה אמרו בהספרי שהרשעים מצליחים בעוה"ז למשך "שנים ושלשה ימים", 
שהצלחת  לומר  להספרי  הי'  א"כ  אחד  ליום  רק  נחשבים  בעוה"ז  האדם  חיי  שכל  כיון  והרי 

אחד. יום  למשך  רק  נמשכת  הזה  בעולם  הרשעים 

של  המועט  הזמן  את  מתאר  שהספרי  לומר  שייך  הי'  הקדוש  האוה"ח  דברי  [ולולא 
עוה"ז עם ההגדרה הזאת של "שנים ושלשה ימים" בכדי להמחיש לנו שימי האדם בעוה"ז 
אולם  ביעף.  עלינו  ועוברים  חולפים  ימים  ג'  או  שב'  כדרך  גדולה  במהירות  וכלים  הולכים 
ביאור  צריך  א"כ  ליום אחד  רק  נחשבים  בעוה"ז  חיי האדם  לפי מה שהסביר האוה"ח שכל 
שנמשך  כזה  זמן  משך  שהוא  בעוה"ז  הרשעים  של  השלוה  זמן  את  הספרי  המשיל  למה 

ימים]. ג'  או  ב'  למשך 

בספר  שכתוב  מה  לפי  האוה"ח,  של  פירושו  לפי   - הספרי  דברי  את  לבאר  יש  ואולי 
בגלגול  מגלגלו  הקב"ה  אין  הרשע  נפש  כי  "דע  לשונו  וזה  כד),  הנהר  (מעין  לאברהם  חסד 
גבר',  עם  שלש  פעמים  קל  יפעל  אלה  כל  'הן  כט)  לג  (איוב  שנאמר  פעמים  מג'  יותר 
[הרשע  הרביעית  בפעם  אבל  גבר  בצורת  הרשע]  את  מגלגל  [ד'  ושלש  פעמים  לומר  רצה 
ב'  מתגלגלים  רק  שהרשעים  לאברהם  החסד  מדברי  ומבואר  טהורה".  בבהמה  מתגלגל] 
לתקן את  להלן)  ועי'  יט  זהר  (שם  לא התחיל  עדיין  ואם הרשע  אדם,  בצורת  ג' פעמים  או 

טהורה. בהמה  בצורת  הוא מתגלגל  הרביעית  בפעם  אז  עצמו 

ולפי זה יש לומר שזהו כוונת הספרי לפי פירושו של האוה"ח הקדוש: לפי שהרשעים 
בעולם  מצליחים  שהרשעים  הספרי  אומר  לפיכך  פעמים  שלשה  או  שנים  מתגלגלים  רק 
שהם  גלגולים  שלשה  או  מהשנים  אחד  שכל  כיון  ימים",  ושלשה  "שנים  למשך  הזה 
שלפי"ד  שכיון  והיינו  אחד.  ליום  נחשב  שהוא  הרי  הזה  העולם  תוך  אל  בחזרה  מתגלגלים 
של  אחד  לגלגול  מרמז  "יום"  כל  א"כ  אחד  ליום  ייחשב  בעוה"ז  האדם  חיי  כל  האוה"ח, 

הרשע.

יותר משנים או  ולכן אמר להם משה לישראל שההצלחה של הרשעים איננה נמשכת 
ימים שהוא כנגד השנים או שלשה פעמים שהרשע חוזר ומתגלגל בחזרה אל תוך  שלשה 
אמרו  ולא  ימים,  שלשה  או  שנים  של  מסופק  לשון  הספרי  נקט  [ולכן  גבר,  בצורת  העוה"ז 
הפסוק  דברי  על  מבוסס  הספרי  כוונת  שיסוד  כיון  ימים  שלשה  של  מוחלט  לשון  בהספרי 
באיוב האומר 'פעמים ושלש עם גבר' והיינו ש'לפעמים' הרשע חוזר להתגלגל בצורת אדם 

פעמים]. שלשה  גם  אדם  בצורת  להתגלגל  חוזר  הוא  ו'לפעמים'  פעמים  ב'  רק 

זה את  ייראו דבריו כסותרים  [ובדרך אגב אבאר את דברי החסד לאברהם בכדי שלא 
אדם  בצורת  פעמים  שלשה  עד  מתגלגל  שהרשע  (שם)  כתב  לאברהם  החסד  דהנה  זה. 
ובפעם הרביעית הוא מתגלגל בצורת בהמה טהורה. והיינו שאם הרשע לא תיקן את עצמו 
יותר שהוא  יורד להתגלגל בדרגא נמוכה  בגלגול השלישי, כשהוא הי' בצורת אדם, אז הוא 
הרשע  אם  שהרי  לאברהם,  החסד  בכוונת  פשוט  נראה  [כן  טהורה.  בהמה  בצורת  הגלגול 
בדרגה  להתגלגל  הרשע  ייענש  למה  א"כ  השלישי,  בגלגול  עצמו  את  לתקן  התחיל  כבר 

הרביעי]. בגלגולו  יותר  נמוכה 

לא  השלישית  בפעם  "ואם  לאברהם  החסד  כתב  יט)  נהר  ה  (מעין  שם  לעיל  אולם 
ונכרתה הנפש ההיא לגמרי. אמנם אם התחילו לתקן  התחיל [הרשע] לתקן שום תקנה אז 
אז חוזרת להתגלגל אפילו עד אלף דור". ומבואר מדברי החסד לאברהם הללו שאם הרשע 
לגמרי,  נכרתת  נפשו  אז  שלו  הראשונים  הגלגולים  בשלשה  עצמו  את  לתקן  התחיל  לא 
וא"כ צריך להבין את דברי החסד לאברהם בנהר כד שכתב שם, שאם הרשע איננו מתחיל 
היא]  אלא  לגמרי  נכרתת  [איננה  נפשו  אז  הראשונים  גלגולים  בהשלשה  עצמו  את  לתקן 

טהורה. בהמה  לתוך  הרביעית  בפעם  מתגלגלת 

י-יא) להסביר את הטעם להדין  יז  (ויקרא  והביאור בזה הוא כמוש"כ האוה"ח הקדוש 
"כי כל  הזה, שהאדם שאוכל את הדם של בהמה טהורה הוא נענש בעונש כרת. וזה לשונו 
גם  עמו'.  ד'  'חלק  ט)  לב  (דברים  בסוד  ממנה  למעלה  שאין  ממדרגה  הם  בנ"י  עם  נפשות 
של  בחוט  דבוקים  ישנם  אעפ"כ  גבוה  ממקום  ורחוקים  התחתון  בעולם  שהם  שהגם  אמרו 
ממדריגה  הוא  הבהמה  ונפש  נחלתו'.  חבל  'יעקב  (שם)  אומרו  בסוד  שרשם  מקום  עד  חסד 

נוגה. קליפת  אל  מקומה  יתייחס  אשר  התחתונה 

נפש  קונה  כרת,  עונש  בא  שעליו  בו,  יוצאה  שהנפש  בהמה  מדם  אדם  באכול  והנה 
הפחותה  נפש  ומכניס  דם  האוכל  כי  כאן  הכתוב  והודיענו  האדם.  בנפש  מקומה  הבהמית 
בנפש  פני  'ונתתי  מאמר  והוא  בו.  נדבק  עוד  יהי'  לבל  העליון  שורש  אותו  יגעל  בנפשו 
שהוא  בשרשו  הקשור  החוט  שיכרות  פירוש,  עמה',  מקרב  אותה  והכרתי  הדם  את  האוכל 

עמה'". 'מקרב  אומרו  והוא  ד'  עם  נפשות  כללות  מקור 

ומבואר באוה"ח שכיון שנפשות ישראל הם מחלק עליון והנפש של הבהמה, הנמצאת 
הרי  קרבו  תוך  אל  ומכניסה  הדם  את  אוכל  כשהאדם  לפיכך  תחתונה  ממדריגה  היא  בדם, 
נפשו  ולכן  הבהמה,  של  התחתונה  הנפש  עם  ביחד  להישאר  הקדושה  לנפשו  אפשר  שאי 

הבהמה. הפחותה של  הנפש  את  האדם תחתיה  ויקנה  ממנו  תיכרת  העליונה 

שני  כתב  לאברהם  לאברהם, שהרי החסד  דברי החסד  ולהסביר את  לתרץ  יש  ולפי"ז 
בצורת  עדיין  כשהוא  השלישי,  בגלגולו  אפילו  עצמו  את  מתקן  לא  הרשע  אם  א'  יסודות: 
את  מתקן  לא  הרשע  אם  ב'  טהורה.  בהמה  בצורת  הרביעית  בפעם  מתגלגל  הוא  אז  אדם, 

לגמרי.  ממנו  נכרתת  נפשו  אז  אדם],  בצורת  עדיין  [כשהוא  השלישי,  בגלגולו  אפילו  עצמו 
אלא  לאברהם  החסד  הללו של  היסודות  שני  בין  כלל  סתירה  אין  הנ"ל  האוה"ח  דברי  ולפי 
הכל אחד, כי כשנפשו של הרשע יורדת ומתגלגלת אל תוך הבהמה הטהורה, הרי שזה הוא 
ודו"ק]. אכילת הדם).  לענין  הנ"ל  (וכמו שהסביר האוה"ח  נפשו של הרשע  בעצמו הכרתת 

זמן של שמחה" מהגליון של פרשת עקב תיקון הקטע של "מתי הוא 

וכתב  יב).  (ז  וגו'  אתם"  ועשיתם  ושמרתם  האלה  המשפטים  את  תשמעון  עקב  "והי' 
לשמוח  לאדם  אין  כי  נעים,  במוסר  להעיר  דבריו  בנועם  בא  הנביאים  אדון  "והנה  האוה"ח 
ויגל כבודו, אבל כל עוד  אלא כשישמור לעשות את כל אשר צוה ד' לעשות, אז ישמח לבו 
אמר שלמה  עליו  מצות עשה  בין  לא תעשה  מצות  בין  ד'  מצוות  מכל  אחת  שיחוש שחסר 

עשה'".  זו  מה  'ולשמחה  ב)  ב  (קהלת 

דהיינו שכל זמן שחסר להאדם אחת מהרמ"ח מ"ע ושס"ה מצות ל"ת, אין לו להרגיש 
כל  [אולם  כאדם השלם.  עצמו  את  רואה  זה שהוא  מצד  כזאת של שמחה–הבאה  הרגשה 
להאדם  נאסר  שלא  בוודאי  מצוה  של  כשמחה  ומתוארת  מוגדרת  שהיא  שמחה  של  סוג 
לשמוח בשמחה כזאת, ואדרבה, הרי הוא מחוייב לקיים את מצות בוראו מתוך שמחה של 
בדברי  מבואר  וכן  ל:).  (שבת  השמחה'  את  אני  'ושבחתי  טו)  ח  (קהלת  שכתוב  וכמו  מצוה 
לבב'  ובטוב  בשמחה  אלקיך  ד'  את  עבדת  לא  אשר  'תחת  דכתיב  מז)  כח  (דברים  הפסוק 

כא:)]. ברכות  (תר"י 

מ"ע  הרמ"ח  כל  את  השלימות  בתכלית  מקיים  שהאדם  לאחר  שרק  האוה"ח  ומבאר 
לך  תהי'  שמחה  'והי'',  אומרו  "והוא  בשמחה.  להיות  יכול  הוא  אז  ל"ת  מצות  והשס"ה 
תשמעון  'עקב  [הכתוב]  אמר  [ולכן]  כו',  ותכלית  סוף  הוא  עקב  פירוש,  תשמעון',  'עקב 
של  זמן  הוא  אז  המצוות]  כל  את  קיים  כשהוא  [דהיינו  ועשיתם'  ושמרתם  המשפטים  את 
הלבבות  (חובת  ישראל  חסידי  וכמאמר  לשמוח  מקום  לו  אין  לזה,  הגיע  שלא  וכל  שמחה, 
מפני  בלבו  שאבלו  [דהיינו  בפניו  וצהלתו  בלבו  אבלו  שהפרוש  ד)  פרק  הפרישות  שער 
ל"ת,  מצות  והשס"ה  מ"ע  הרמ"ח  את  'בשלימות'  קיים  לא  הוא  בעבר  שמא  חושש  שהוא 
ידיעה  בלא  ד'  פי  את  עבר  שמא  מפחד  לבו  אל  "ויתעצב  א)  (א  לעיל  האוה"ח  וכמוש"כ 
מי  נכון לשמוח  אין  כי  'מיעט' בעבודה ממה שצריך עשות"],  או בקטנות או שמא  בגדולות 
לומר מי שמחוייב ראשו למלך". צריך  ואין  לפני מלך הגדול  וכלימה  שעתיד לעמוד בבושה 

יש מקום  כיון שעדיין  לו לשמוח  נכון  אין  הזה  נמצא בעולם  עוד שהאדם  דהיינו שכל 
מן  ודו"ק.]  א)  א  (אוה"ח  מהמצוות.  'חלק'  איזה  [או  מצוה  שום  איזה  לו  חסר  שמא  לחוש 
עבר  הוא  ח"ו  שמא  או  הגדול"]  מלך  לפני  וכלימה  בבושה  לעמוד  [-"עתיד  עשה  המצוות 
ראשו  שמחוייב  מי  [-"ואצ"ל  מהם  להשמר  נצטווינו  אשר  תעשה  לא  מהמצוות  אחת  על 
למלך"]. ולכן אין נכון לאדם להיות שמח באופן כזה שלבו ערב עליו עד אשר תשוב נפשו 

ובטהרה. בקדושה  נתנה,  האלקים אשר  אל 

התורה  כל  את  בשלימות  קיים  שהאדם  לאחר  שרק  האוה"ח,  שכתב  במה  וההסבר 
"כי  לשונו  וזה  מ"א)  פ"ו  חיים  (דרך  המהר"ל  כמוש"כ  הוא  בשמחה,  להיות  יכול  הוא 
הוא,  היסוד  אמנם  מספר,  לאין  רבות  דרגות  בזה  שיש  [וכמובן  השלימות"  מצד  השמחה 
האוה"ח שכל  כתב  ולכן  איזה שום מצב של שלימות].  נובעת מצד  דרגה של שמחה  שכל 
אין  ל"ת,  מצות  ושס"ה  מ"ע  הרמ"ח  כל  את  בשלימות  קיים  שהוא  לאדם  נתברר  שלא  זמן 
(לשון האוה"ח א א). לפי  "לבו ערב עליו"  ראוי לו לשמוח בהשמחה המושלמת הזאת של 

השלימות. בתכלית  שלם  כזה שהוא  לאדם  ראויה  רק  היא  הזאת,  המושלמת  שהשמחה 

לו  ראוי  אין  בעוה"ז  עדיין  נמצא  שהאדם  זמן  שכל  הללו  האוה"ח  מדברי  שמבואר  הרי 
וזה  הנ"ל,  הפסוק  בדברי  הסבר  עוד  האוה"ח  כתב  (שם)  להלן  והנה  עליו.  ערב  לבו  להיות 
אדם  גמר  עוד שלא  וכל  השמיעה,  בסוף  אלא  לאיש  לומר שאין שמחה  נתכוין  "עוד  לשונו 
יאמין'".  לא  בקדושיו  'הן  טו)  טו  (איוב  אומרו  דרך  על  מעשיו  בצדקות  יאמין  לא  עבודתו 
כל  את  יגמור  שהוא  עד  (בעוה"ז)  עליו  ערב  לבו  ולהיות  לשמוח  לאדם  ראוי  שאין  דהיינו 

העליון. לעולם  ויעלה  עבודתו 

שתי  שהרי  האוה"ח,  של  הללו  הפירושים  שני  שבין  החילוק  את  להסביר  צריך  והנה 
הפירושים הללו מבוססים על היסוד הנ"ל–שאין ראוי לאדם לשמוח ולהיות לבו ערב עליו 

העליון. לעולם  ויעלה  עבודתו  כל  את  יגמור  עד שהוא  (בעוה"ז) 

יסוד  על  מיוסדים  האוה"ח  של  הפירושים  ב'  דהנה  כך.  הוא  בזה  ההסבר  ולענ"ד 
האדם  אצל  להימצאות  ראויה  רק  עליו",  ערב  "לבו  של  השמחה  שהרגשת  והוא:  אחד, 
ולכן כותב האוה"ח בשני הפירושים הללו, שאין ראוי  השלם "כי השמחה מצד השלימות". 
שלימות.  של  דרגה  שום  איזה  לו  שחסירה  כיון  הזה,  בעולם  עליו"  ערב  "לבו  להיות  לאדם 
דהיינו  ה'עבר'  מצד  נובע  השלימות  שחיסרון  מבאר,  האוה"ח  הראשון,  הפירוש  שלפי  אלא 
עבר  הוא  בעבר–שמא  לו  שאירע  מה  מצד  שלם  אינו  הוא  שמא  לחשוש  צריך  שהאדם 
ולהפירוש  עשה.  מצות  שום  איזה  [בשלימות]  קיים  לא  הוא  שמא  או  ל"ת  מצות  איזה  על 
נובע מצד ה'עתיד' דהיינו שהאדם צריך לחשוש  השני, האוה"ח מבאר, שחיסרון השלימות 
שכל  דהיינו  בעתיד.  לו  לקרות  שיכול  מה  מצד  השלימות  תכלית  את  השיג  לא  הוא  שמא 
להאדם  נחשב  לא  עדיין  שהוא  הרי  שלימות  של  במצב  חייו  את  השלים  לא  שהאדם  זמן 

השלימות.  בתכלית  השלם 

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

הגליון הזה מוקדש לע"נ מרת בריינא זלאטא ב"ר ראובן יצחק ע"ה, נפטרה כ"ו סיון 
תשע"ז

הגליון הזה נתנדב לע"נ איש נעים הליכות, שריד לדור ישן, הרה"ג ר' אלחנן בן הרב פרץ 
זצ"ל, נפטר שב"ק כ"ג סיון תשע"ז

הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל


