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הנבואה  דרגת  את  בחזרה  להשיג  זכה משה  מתי 
בעגל חטאו  ישראל  החטא שכלל  מכח  ממנו  שנאבדה 

כמשה",  בישראל  עוד  נביא  קם  "ולא  י)  לד  (דברים  כתיב  הנה 
להם  ושיעמוד   - שעמד  ביותר  הגדול  הנביא  היה  רבינו  שמשה 
אל  שרק  יב)  לג  ג,  ו  (שמות  האוה"ח  ומבאר  הדורות.  בכל  לישראל 
משה רבינו נתגלה ד' יתברך בשמו הגדול, שהוא השם הוי', וכמוש"כ 
אל  [פ'  שאלי  למדת  "הא  המיוחד,  בשם"  "ידעתיך  יב)  לג  (שמות 

המיוחד". יתברך  בשמו  נודע  משה] 

אולם האוה"ח (שמות לב ז, דברים לד י) מבאר שכל מעלתו של 
ולכן לאחר  ישראל  בזכותם של  רק  היתה  נבואתו  והשגת  רבינו  משה 
נבואה  להשיג  לזכות  יכול  משה  הי'  לא  שוב  בעגל,  ישראל  שחטאו 
הי' משה  לא  וגם  עכשיו  עד  אותה  הי' משיג  דרגה שהוא  באותו  מד' 

כה. עד  הי'  הוא  שבו  מעלתו  בדרגת  להשאר  יכול 

ז),  לב  (שמות  עמך"  שחת  כי  רד  "לך  משה  אל  ד'  אמר  ולפיכך 
"הודיעו כי כל מעלתו היתה בשביל ישראל ומעתה שחטאו  דהיינו שד' 
עמידתו  במקום  שם  כי  [ועוד]  כו'  הראשון  כמחזה  הנבואה  ישיג  לא 
"רד"  לו  שאמר  מה  והוא  עוזר,  שכשל  כיון  שם  לעמוד  כח  בו  היה  לא 
עמך"  שחת  "כי  הוא]  [לזה  והטעם  ראשון  במקום  תעמוד  לא  פירוש 
שמכחם באתה וכו' ולצד זה תשש כח משה כו' ולא יוכל עמוד במדרגה 

ז). לב  (אוה"ח שמות  ראשונה" 

לו  שהיתה  הנבואה  דרגת  משה  אל  חזרה  מתי  להסתפק  ויש 
ד,  נא  (שמו"ר  במדרש  מבואר  אחד  מצד  דהנה  העגל.  חטא  קודם 
עשיית  לפני  שכבר  א)  א  ויקרא  אוה"ח  כא,  לח  שמות  ברש"י  וכ"ה 
השכינה  והשראת  העגל,  חטא  על  לישראל  ד'  מחל  והקמתו,  המשכן 
חטא  על  לישראל  סלח  שד'  לזה  "עדות"  רק  הי'  במשכן  שהיתה 

העגל.

לח  שמות  אוה"ח  ח,  נא  (שם  במדרש  אמרו  שני  מצד  אולם 
כתב  וכך  העגל".  זהב  על  ויכפר  זהב המשכן  יבוא  הקב"ה  "אמר  כא), 
דהיינו  במשכן"  כנגדן  בא  העגל  עון  פרטי  כל  "כי  (שם)  האוה"ח 
זה  שכנגד  הרי  העגל  בעשייית  ישראל  חטאו  שבו  בחינה  כל  שכנגד 
בענין  זה  כעין  טוב  מעשה  עשיית  ע"י  ההיא  הבחינה  את  תקנו  הם 

והקמתו. המשכן  עשיית 

הראשונה  נבואתו  דרגת  משה  אל  חזרה  מתי  להסתפק  יש  ולכן 
אל  הראשונה,  מדרגתה  כפי   - הנבואה  חזרת  תלוי  הי'  במה  דהיינו 
משה רבינו. האם היתה חזרת הנבואה תלוי' בעשיית המשכן והקמתו 
סלח  שד'  בזה  אלא  המשכן  בעשיית  תלויה  היתה  לא  היא  שמא  או 

העגל. על חטא  לישראל 

וידבר ד' אליו  "ויקרא אל משה  (א א) כתיב  ויקרא  והנה בפרשת 
'אליו  הדרך  זה  על  ירמוז  "עוד  האוה"ח  וכתב  לאמר".  מועד  מאהל 
על  ד'  שמחל  לצד  אלא  אליו  ד'  לדבר  השיג  שלא  פירוש  מועד'  מאהל 
עון העגל, ושכן באהל מועד לאות ולמופת. אבל אם לא היתה המחילה 

ומבואר  אליו".  מדבר  ד'  הי'  לא  מועד  אהל  ב[תיבת]  הרמוזה  לישראל 

מבואר  הזה  הדבר  איך  יבואר  בהערה  להלן  [עיין  האוה"ח  מדברי 
דרגה  באותה   - רבינו  משה  של  הנבואה  שהשגת  האוה"ח]  בדברי 
והסליחה  המחילה  על  תלויה  היתה  העגל,  חטא  קודם  הייתה  שהיא 

אליו  הנבואה  חזרת  היתה  ולא  העגל  חטא  על  לישראל  ד'  שמחל 
והקמתו. המשכן  בעשיית  תלויה 

דרגת  [כפי  משה  אל  ד'  של  שדיבורו  האוה"ח  הדגיש  [ולכן 
מחל  שד'  בהמחילה  תלוי  הי'  העגל]  חטא  לפני  לו  שהי'  הנבואה 
באהל  "ושכן  של  לשון  האוה"ח  שכתב  ומה  העגל.  חטא  על  לישראל 
הנבואה  שחזרת  משמע  נראה  הי'  [שמזה  ולמופת"  לאות  מועד 

לדרגתו הראשונה היתה תלויה גם בהקמת המשכן והשראת השכינה 
שבו ולא רק בזה שד' מחל לישראל על חטא העגל - ויקשה מזה על 
מה שנתבאר לעיל שחזרת הנבואה היתה תלויה אך ורק על המחילה 
מה  על  קושיא  שום  זה  מלשון  שאין  הוא  האמת  לישראל,  מחל  שד' 
הזה  הענין  איך מרומז  לנו  לבאר  הוא  כוונת האוה"ח  לפי ש]  שכתבנו 

מועד". "אהל  בתיבת 

"אות  הי'  מועד  האוהל  סוף,  כל  שסוף  שכיון  האוה"ח  ביאר  ולכן 
דהיינו "עדות" על זה שד' מחל להם לישראל על חטא העגל  ומופת" 

אל  הנבואה  חזרת  של  הענין  מרומז  הזאת  שבתיבה  לומר,  יש  לפיכך 
בחזרה,  נבואתו  את  השיג  רבינו  שמשה  שאע"פ  דהיינו  רבינו.  משה 
בשעת  ולא  העגל  חטא  על  לישראל  להם  מחל  שד'  משעה  כבר 
בתיבת  מרומז  זה  שדבר  לומר  יש  מ"מ  והקמתו,  המשכן  עשיית 
על  "עדות"  הוא  מועד  האוהל  סוף  שסוף  לפי  מועד"  מאהל  "[אליו] 

היטיב. ודוק  העגל.  על חטא  לישראל  להם  מחל  זה שד' 

לומר,  יש  ופשוט,  ברור  יותר  בסגנון  הדבר  את  ולהסביר 
עד  נבואתו  את  להשיג  חזר  לא  רבינו  שמשה  כתב  לא  שהאוה"ח 
שכיון  כתב  רק  האוה"ח  אלא  מועד  באוהל  שכנה  שהשכינה  לאחר 
לזה  "עדות"   - ומופת"  "אות  היתה  מועד  באוהל  השכינה  שהשראת 
שבתיבת  לומר  יש  לפיכך  העגל  חטא  על  לישראל  להם  מחל  שד' 
נבואתו  את  בחזרה  להשיג  זכה  שמשה  מרומז,  מועד"  מאהל  "[אליו] 

העגל. על חטא  לישראל  מחל  לאחר שד' 

של  העמוקים  דבריו  בביאור  חשובה  נקודה  עוד  לציין  ויש 
(ויקרא  האוה"ח  של  לשונו  שמפשטות  אע"פ  דהנה  הקדוש.  האוה"ח 
משה  עם  "כלל"  מדבר  ד'  הי'  לא  העגל  חטא  שבגלל  משמע,  א)  א 
"ידעתיך בשם",  עמו במדרגה של  הי' מדבר  לא  רק שד'  ולא   - רבינו 
בפרשת  האוה"ח  מדברי  מ"מ  הוי',  שם  התגלות  של  המדרגה  שהוא 
"רק"  רבינו  שמשה  מבואר  לעיל)  לשונו  הובא  ז,  לב  (שמות  תשא  כי 
של  העגל  חטא  בגלל  בשם",  "ידעתיך  של  הנבואה  דרגת  את  איבד 

ישראל. כלל 

(ויקרא א א) הוא כעין  ולכן צריך לומר שהפירוש בדברי האוה"ח 
באוה"ח  הובא  (קכא:,  בב"ב  הגמ'  דברי  את  הראשונים  שפירשו  מה 
מתי  כלו  שלא  "עד  הגמ'  לשון  זה  דהנה  שיתבאר.  וכמו  ב)  א  שם 
מדבר  מתי  שכלו  אחרי  רק  [ולכן  כו'  משה  עם  הדיבור  הי'  לא  מדבר 
חטא  שלאחר  הגמ'  דברי  מפשטות  ומשמע  אלי".  ד'  וידבר  כתיב] 
כל  שמתו  לאחר  עד  רבינו  משה  עם  "כלל"  ד'  דיבר  לא  המרגלים 

במדבר. למות  עליהם  שנגזר  אנשים  אותם 

מבארים  ל:)  תענית  רש"י  שם,  (רשב"ם  הראשונים  אולם 
הי'  שלא  ורק  המרגלים  חטא  לאחר  גם  משה  עם  ד'  דיבר  שבוודאי 
במה  ועי"ש  הנ"ל,  ורשב"ם  רש"י  (כ"כ  "אלי"  של  בגדר  ההוא  הדיבור 



שביארו את הגדר הזה של "אלי"). וזהו כוונת הגמ', שרק לאחר שכלו 
"אלי". בגדר של  אל משה  הדיבור  שהי'  הוא  אז  מדבר  מתי 

כוונת  שאין  האוה"ח,  דברי  בביאור  לומר  צריך  הדרך  זה  ועל 
"כלל  משה  עם  מדבר  ד'  הי'  לא  העגל  חטא  שלאחר  לומר  האוה"ח 
אליו  ד'  לדבר  השיג  "שלא  שכתב  האוה"ח  בדברי  ההסבר  אלא  וכלל" 
כו'  המחילה  היתה  לא  אם  אבל  כו'  העגל  עון  על  ד'  שמחל  לצד  אלא 
ד']  [וידבר  המיוחדת של  הנבואה  הוא, שדרגת  אליו"  מדבר  ד'  הי'  לא 
לישראל  ד'  שמחל  לאחר  ורק  העגל,  חטא  ע"י  ממשה  נאבדה  "אליו" 
ד'  שבו  הנבואה  לדרגת  בחזרה  משה  שזכה  הוא  אז  העגל  חטא  על 

היטיב]. ודו"ק  בשם".  "ידעתיך  הדרגה של  שהיא  "אליו"  דיבר 

עשיית  על  ישראל  את  צוה  שד'  לפני  שאפילו  מבואר  ולפי"ז 
זכה  יא) כבר  לג  יח,  יוה"כ. רש"י שמות לא  הי' למחרת  (שזה  המשכן 
משה להשיג בחזרה את דרגת נבואתו של "ידעתיך בשם" - שד' דיבר 

הוא. ברוך  הוי'  השם  בחינת  עם  עמו 

שהרי  יד),  (לג  תשא  כי  בפרשת  האוה"ח  מדברי  מבואר  וכן 
האוה"ח כותב שכוונת הפסוק של "והנחתי לך" הוא "שינוח אור עליון 
הרוח",  מן  עתה  עד  עליו  שנח  מה  ממנו  יפסק  ולא  משה],  [על  עליו 
הנבואה  דרגת  אליו  תחזור  ההיא  שבעת  למשה  הבטיח  שד'  דהיינו 
שדברים  ולפי  העגל.  חטא  לפני  מתנבא  הי'  הוא  שבו  הוי',  שבשם 
לר"ח  תמוז  יט  בין   - האמצעיים  יום  בארבעים  למשה  נאמרו  אלו 
מבואר  הרי  א"כ  יב)  לג  כח,  לב  (שמות  הרמב"ן  שכתב  וכמו   - אלול 
"ידעתיך  זכה להשיג בחזרה את דרגת הנבואה של  מזה שמשה רבינו 
המשכן  עשיית  לפני  הי'  שזה  וכ"ש  הכיפורים  יום  לפני  אפילו  בשם" 
עד  נעשית  לא  והקמתו  יוה"כ  לאחר  התחילה  רק  [שעשייתו  והקמתו 

בס"ד. מה שנתבאר  בכל  היטיב  ודו"ק  ניסן].  ר"ח 

מי שחטא  על  מכפרת  קרבן  הסיבה שהקרבת 
לחטוא" "התחיל  משום שאדה"ר  הוא  בשוגג 

קרבן  מכם  יקריב  כי  אדם  אליהם  ואמרת  ישראל  בני  אל  "דבר 
אמרו,  ח)  (סי'  תנחומא  "ובמדרש  האוה"ח  וכותב  ב).  (א  כו'"  לד' 
ירצה  הפסוק]  כי  הוא  בזה  [הביאור  'איש',  אמר  ולא  'אדם'  אמר  למה 
עד  קרבן.  יביא  לחטוא  שהתחיל  הראשון  כאדם  האדם  יחטא  כי  לומר 
"אדם" בהתחלת פרשת  תיבת  לומר את  דהיינו שהתורה בחרה  כאן". 
הרי  אדה"ר,  שחטא  כמו  האדם  יחטא  שאם  לנו,  לרמז  כדי  הקרבנות 

חטאו. על  לכפר  כדי  קרבן  להביא  יכול  שהוא 

וממשיך האוה"ח וכותב "הנה ממשמעות דברי המדרש נשמע, כי 
פירוש  שוגג".  חטא  על  אלא  קרבן  מביאים  אין  הי', שהרי  שוגג  אדה"ר 
שמועיל  מהסוג  חטא  הי'  אדה"ר  של  שחטאו  משמע  שבמדרש  כיון 
בשוגג  חטא  שאדה"ר  מהמדרש  מבואר  הרי  א"כ  קרבן  עליו  להביא 

במזיד. שנעשה  על חטא  לכפר  מועיל  הקרבן  אין  כי  במזיד  ולא 

הוי  לא  הזה  המדרש  של  המכוון  שעיקר  מבאר  האוה"ח  אולם 
בשוגג,  נעשה  אדה"ר  של  שחטאו  הזה,  היסוד  את  לנו  ללמד  כדי 
בני  עם  להתנהג  ד'  בא  כי  לנו]  [לבאר  הוא  המדרש  "כוונת  עיקר  אלא 
עליו  ונקנסה  כי אדה"ר חטא  כן עם אדם הראשון  נהג  ישראל מה שלא 
ו[אולם כשבני ישראל חוטאים בשוגג  לו הבאת קרבן,  ולא הועיל  מיתה 
הם  ואין  חטאם  על  להם  לכפר  בכדי  קרבן  [הבאת  יועיל"  להם  אז] 

בשוגג]. שנעשה  על חטא  מיתה  מתחייבים 

'שהתחיל  הנ"ל]  [במדרש  "ואומרו  וכותב  האוה"ח  וממשיך 
כיון  [דהיינו  אדה"ר  עם  כמו"כ  ד'  נהג  לא  למה  הטעם  נתן  לחטוא', 

האפשרות  לו  ניתנה  לא  באמת  למה  א"כ  בשוגג  חטא  רק  שאדה"ר 
להתכפר ע"י הקרבת קרבן. ומבאר המדרש שהטעם לזה הוא משום] 
לחטוא  להכריחו  הרע  בחינת  לו  קדם  ולא  לחטוא'  'התחיל  אדם  כי 
(עי"ש  בנפשם"  החטא  בחינת  להם  קדם  כבר  אחריו  הבאים  משא"כ 
שחטא  הראשון  הי'  שאדה"ר  כיון  ולכן  בזה).  ואכמ"ל  לזה  ההסבר 

חטאו. על  לכפר  בכדי  קרבן  לו  הועיל  לא  לפיכך  ד'  לפני 

יקריב  כי  "אדם  באומרו  הפסוק  כוונת  עומק  המדרש,  דברי  ולפי 
לקבל  אפשרות  לאדם  שיש  לזה  שהטעם  כך:  הוא  לד'"  קרבן  מכם 
כפרה ע"י הקרבת קרבן, הוא משום שאדם הראשון הוא זה ש"התחיל 
יש כעת  לכן  ד'  לפני  כבר חטא  דהיינו שכיון שאדם הראשון  לחטוא" 

לד'. קרבן  הקרבת  באמצעות  לכפרה  לזכות  החוטא  לאדם  אפשרות 

הרבים"  את  "מזכה  של  התואר  את  מקבל  האדם  אין 
באמצעותו טוב  דבר  איזה  בפועל  עשו  הרבים  אא"כ 

"ולזה כו' יחטא איש ישראל כו' לצד חלק  הנה כתב האוה"ח (א ב) 
דהיינו  הדעת",  בהסח  יחטיאנו  הרע]  שהצד  [לפי  כו'  בו  הדבוק  הרע 
הוא  כי  שבאדם  היצה"ר  מצד  נובעים  בשוגג  שנעשים  החטאים  שגם 
אין  הרבים  את  המזכה  "כל  אולם  הדעת.  בהסח  לחטוא  לאדם  גורם 

שם). (אוה"ח  משגיונות"  ד'  ישמרנו  כי  יח)  ה  (אבות  ידו  על  בא  חטא 

יכנס  האם  זה.  לענין  הרבים  את  המזכה  של  בגדרו  להסתפק  ויש 
אדם  בני  לפני  נותן  שהוא  זה  ידי  על  הרבים  את  מזכה  לכלל  האדם 
האדם  ייחשב  רק  שמא  או  ומעש"ט  מצוות  לעשות  ה"אפשרות"  את 
"לעשות  הרבים,  זכו  ידו,  ועל  באמצעותו  אם  הרבים,  את  למזכה 
לבית  קדושה  ספרי  מנדב  אדם  אם  ולמשל  ומעש"ט.  מצוות  בפועל" 
האם  הללו,  מהספרים  אדם  שום  למד  או  עיין  לא  אמנם  המדרש 

לא. או  הרבים  את  למזכה  הזה  האיש  ייחשב 

"לאשמת  יחטא]  הכהן המשיח  [אם  ג)  (ד  האוה"ח  לשון  זה  והנה 
על  בא  חטא  אין  הרבים  את  המזכה  ז"ל  אומרם  דרך  על  יתבאר  העם, 
ידו כדי  זכו הזוכים על  יגיד שלא  ידו. ובראות כי הכהן המשיח חטא, זה 

העם". לאשמת  אומרו  והוא  בשבילם,  ידו  על  חטא  יבוא  שלא 

והיינו שאע"פ שהכהן המשיח עשה את כל מה שביכולתו לעשות 
לזכות את הרבים מ"מ מזה שד' לא שמר עליו מלחטוא בשוגג  בכדי 
את  "המזכה  של  לגדר  נכנס  לא  הזה  המשיח  שהכהן  לנו  נתגלה  הרי 
שפעולת  דהיינו  ידו"  על  הזוכים  זכו  "לא  כי  הוא  לזה  והטעם  הרבים". 
להוסיף  לישראל  להם  גרמה  לא  עשה,  המשיח  שהכהן  הרבים  זיכוי 
המשיח  הכהן  נחשב  לא  ולפיכך  טוב.  דבר  שום  בפועל"  "ולעשות 
את  להמזכה  שניתנת  השמירה  לו  ניתנה  לא  ולכן  הרבים  את  למזכה 
כוונת האוה"ח,  [כנלענ"ד עומק  וחטא בשוגג.  נכשל  ועי"ז הוא  הרבים 

הקדושים]. בדבריו  היטיב  להמדקדק 

ולפי"ז מבואר מדברי האוה"ח, שלא יכנס האדם לכלל מזכה את 
ידו] אא"כ הרבים הוסיפו  הרבים [עכ"פ לענין הזה שאין חטא בא על 
השתדלותו.  ובאמצעות  מעשיו  מכח  ומעש"ט  מצוות  "לעשות" 
מבואר  כנלענ"ד  אמנם  הזה,  הענין  בכל  בספה"ק  לעיין  צריך  [ועדיין 
(יומא  הגמ'  מדברי  מבואר  שכן  ושו"ר  הקדוש.  האוה"ח  דברי  מתוך 
ידו  על  בא  חטא  אין  הרבים  את  שהמזכה  לזה  שהטעם  שאמרו,  פז.) 
, הוא "כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן" וא"כ הרי מבואר 
שבגלל  עד  טוב  דבר  "לעשות"  לאדם  גרמו  מעשיו  אם  שרק  מזה 
הרבים  את  למזכה  האדם  שייחשב  הוא  אז  תלמידו,  נקרא  הוא  זה 

משגיונות"]. ד'  ו"ישמרנו 
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