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נזק לו שום  ימצא  לו שלא  ד' בלבד מובטח  כל הנלחם בכדי לקדש את 

כוונתו לקדש את  ותהי'  "וכל הנלחם בכל לבו בלא פחד  (הל' מלכים פ"ז הט"ו)  כתב הרמב"ם 
ולבניו  ויזכה לו  נכון בישראל  ויבנה לו בית  [ולא תגיעהו רעה  נזק  השם בלבד מובטח לו שלא ימצא 

עד עולם ויזכה לחיי העוה"ב שנאמר (שופטים כ ג) כי עשה יעשה ד' לאדוני בית נאמן כי מלחמת ד' 

אדוני נלחם ורעה לא תמצא בך מימיך והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ד' אלקיך"]. ומבאר 

יתכוונו "לקדש את השם בלבד"  (במדבר לב כ) שהסבר דברי הרמב"ם שכתב, שהלוחמים  האוה"ח 

ד'  יתברך", לפי שבאמצעות הריגת אויבי  ד' לקדש שמו  כוונתם להנקם מאויבי  "שתהי'  הוא, 

נוראים). (וכמו שמבואר בהתפלות של הימים  יתברך בעולם  מתקדש ומתגדל שמו 

שהם  הללו  האומות  כנגד  שנעשים  בהמלחמות  שגם  לבאר,  י)  כא  (דברים  האוה"ח  ומוסיף 
נלחמים  שהם  במלחמתם,  לכוון  להזהר  צריכים  הלוחמים  מ"מ  בנ"י,  של  והשונאים  האויבים  באמת 

נלחמים בכדי לקדש  בנ"י במלחמתם הוא, שהם  כוונת  כנגד האויבים של הקב"ה. לפי שעיקר  (רק) 

- כמו שעושים שאר אומות העולם במלחמותיהם. ולא בכדי להנקם מהאויב הפרטי שלהם  ד'  את 

ומבאר האוה"ח שהאופן שבו יוכלו הלוחמים להגיע להשגה זו, הוא על ידי ההתבוננות בהיסוד 
זו,  מחשבה  ומכח  הקב"ה.  של  האויב  הוי  בעצם  הוא  ישראל  כלל  של  האויב  שהוא  מי  שכל   - הזה 

הכוונה  את  במלחמותם  לכוין  יצליחו  והם  כנגדם  הנלחמת  האומה  אל  הלוחמים את שנאתם  יעוררו 

ד'  'הלוא משנאיך  כא-כב)  קלט  (תהלים  המלך  דוד  וזהו שאמר  ד'.  אויבי  כנגד  נלחמים  הזאת שהם 

יתברך ח"ו, הוי האויב הפרטי שלו. ד'  לי', שכל מי ששונא את  וגו' לאויבים היו  אשנא 

ד'  את  לקדש  בכדי  ד'  מאויבי  להנקם   - הזאת  הכוונה  עם  שלוחם  מי  שכל  הרמב"ם  ומבאר 
אלא  לזה  מכוונים  אינם  הלוחמים  אם  אולם  במלחמה,  ויצליח  נזק"  ימצא  שלא  לו  "מובטח  יתברך, 

שיש להם איזה שום כוונות אחרות ביציאתם למלחמה, אז הם אינם מובטחים שד' יתן את אויביהם 

(אוה"ח שם ושם עפי"ד הרמב"ם הנ"ל), בידיהם 

ומבאר האוה"ח (דברים שם) שיש לומר שהיסוד הזה של הרמב"ם מבואר בהפסוק שבתחילת 
וראית  ושבית שביו.  בידך  ד' אלקיך  ונתנו  איביך  "כי תצא למלחמה על  כי תצא. דהנה כתיב  פרשת 

כל  של  העיקרי  שהמכוון  כיון  האוה"ח,  ושואל  י-יא).  (כא  כו'  ולקחת"  כו'  תאר  יפת  אשת  בשבי' 

את  התורה  כתבה  צורך  לאיזה  א"כ  תואר,  יפת  אשת  של  הדין  את  לנו  להורות  הוא  הזאת  הפרשה 

[רק] את הדין  והרי לכאורה התורה היתה צריכה לומר מיד  כו' בידך'  'כי תצא למלחמה  הפסוק של 

ולקחת". כו'  יפת תואר  "כי תראה בשבי' אשת  ולכתוב  יפת תואר  של אשת 

יוצאים  שהלוחמים  באופן  שרק  אותנו,  ללמד  בא  הזה  המיותר  שהפסוק  האוה"ח  ומבאר 
שההבטחה  הפסוק  אומר  ולכן  בידינו.  אויבינו  את  ד'  שיתן  הוא  אז  ד',  את  לקדש  בכדי  למלחמה 

הזאת של "ונתנו ד' אלקיך בידך ושבית שביו", רק תתקיים באופן שהלוחמים מכוונים לקדש את ד'. 

וזה לשון האוה"ח "לזה בא הכתוב והתנה ואמר 'כי תצא' [דהיינו ש]תהי' יציאתך 'למלחמה' 

[בכדי] להנקם מ'איביך' שהם אויבי ד' על דרך אומרו (תהלים קלט כא-כב) 'הלוא משנאיך 
אלקיך  ד'  'ונתנו  כן  תעשה  ואם  יציאתך.  תהא  זה  לטעם  לי',  היו  לאויבים  וגו'  אשנא  ד' 
בידך ושבית שביו'. מזה אתה למד, שזולת כן אם תהי' יציאתו לטעם אחר כו' אינו מובטח 

בידו". ד'  שיתנהו 

ניצול האדם מן היצה"ר באמצעות עשיית המצוות - השפעת אור  איך 
קדושת המצוה מתחלת משעה שהאדם חושב לעשות את המצוה

ששלוחי  כו)  יג  (במדבר  לך  שלח  בפרשת  שפרשתי  מה  "ועיין  יא)  (כא  האוה"ח  כתב 
בעבירה  העוסק  כן  וכמו  מצילתם,  מצותם  הרע  מיצר  אפילו   - שליחותם  בשעת  מצוה 
ושיטת האוה"ח מבואר שהוא, שגם עשיית המצוות  מתלבשת בו רוח הטומאה ומעותת דרכו". 
'בשעת' עשיית המצוה.  יש בהם כח להציל את האדם מן היצר הרע, עכ"פ  [ולא רק לימוד התורה] 

(כא.) מבוארים באריכות באוה"ח (במדבר שם)]. [ודברי הגמ' בסוטה 

בהג"ה  ו  (א  החיים  נפש  בספר  היטב  באר  ומוסבר  מבואר  הקדוש  האוה"ח  של  הזה  והיסוד 
רישומו  נעשה  רעיון האדם לעשות מצוה, תיכף  "כי מעת שעולה על  וזה לשון הנפה"ח  השלישית). 

עליו  חופפת  עליונה  וקדושה  מקיף,  אור  עצמו  על  משם  וממשיך  העליון  שרשה  במקור  למעלה 

חוסה  ממש  עדן  בגן  עתה  יושב  הוא]  כאילו  המצוה  לעושה  לו  נחשב  [ולפיכך  כו'  אותו.  וסובבת 

בצל כנפי הקדושה בסתר עליון. [ולפיכך] אין מקום להיצר הרע לשלוט בו ולהסיתו ולהדיחו מעסק 

בהם",  וחי  האדם  אותם  יעשה  אשר  המצות  "אלה  ה)  יח  (ויקרא  הכתוב  שאמר  וזהו  כו'  במצוות. 

'בהם' היינו בתוכם ממש [לפי] שהוא מסובב אז בקדושת המצוה ומוקף מאוירא דגן עדן. וכן להיפך 

עצמו מלמטה  כל המטמא  לט.)  (יומא  ז"ל  ג"כ במאמרם  ד', אמרו  על אחת ממצות  עברו  בעת  ח"ו 

ממשיך,  הוא  הטומאה  בכוחות  למעלה  העון  אותו  שמשורש  [לפי]  כו',  מלמעלה  אותו  מטמאים 

וסובבתו". וחופפת עליו  רחמנא לצלן, רוח הטומאה על עצמו 

יעלה  בעת  כי  ידוע  "הנה  לשונו  וזה  ישראל'),  'כל  משנת  (על  אבות  ריש  חיים  ברוח  מבואר  וכן 
וסוכך  מהקדושה  מקיף  אור  עליו  ומתעורר  למעלה  רישומו  נעשה  מצוה,  לעשות  איש  רעיוני  על 

קדוש  מקום  ממש  עדן  בגן  כמו  יושב  הוא  כי  לגומרה  ולסעד  לעזר  לו  והוא  בתווך,  והאדם  באברתו 

גדול  יותר  וא"כ אין מנוס  כו',  וכנ"ל  וסובב אותו כח הרע  בו  ידי עון מתדבק  וכן רחמנא לצלן על  כו' 

להנצל מעון כמעשה המצוות כי על ידם הוא מסוכך בצל הקדושה וריח גן עדן נכנס עמו בחייו ואין 

יצר הרע". בו  מקום לשלוט 

כשיטת  בזה  סובר  וולאז'ינער  חיים  ר'  א'  דברים:  ב'  חיים  והרוח  הנפה"ח  מדברי  ומבואר 
בשעת  עכ"פ  הרע,  היצר  מן  האדם  את  להציל  בכחם  יש  המצוות  עשיית  שגם  הקדוש,  האוה"ח 

בסוטה  הגמ'  מדברי  הנ"ל,  ורו"ח  הנפה"ח  דברי  על  המפרשים,  שהקשו  מה  בזה  [ומיושב  עשייתם. 

(כא.), כי ר"ח וולאז'ינער סובר בזה כשיטת האוה"ח שלמסקנת הגמ' שם, גם מצוה מצלת את האדם 

ואכמ"ל  כט)  פרק  ד'  (שער  שם  להלן  הנפה"ח  ממש"כ  צ"ע  עדיין  אולם  עשייתה.  בשעת  מהיצה"ר 

מהיצה"ר.  ניצול  האדם  המצוה  עשיית  שבשעת   - הנ"ל  היסוד  של  הענין  ופנימיות  ההסבר  ב'  בזה]. 

המצוה,  קדושת  אור  עצמו  על  ממשיך  הוא  מצוה,  לעשות  חושב  שהאדם  שבשעה  משום  והוא 

על  לשלוט  יכול  היצה"ר  אין  ולכן  הרע.  היצר  מן  ומשמרתו  עליו  חופפת  הזאת  העליונה  והקדושה 

האדם בשעה שהוא מקיים את המצוות.

ידי  על  שנעשית  הטובה  ההשפעה  המשכת  בין  חילוק  שיש  האוה"ח  בלשון  לדייק  יש  [והנה 
עשיית המצוה לבין המשכת ההשפעה הרעה הנעשית ע"י העבירה. דהנה לענין ההשפעה שנעשית 

היצה"ר)  מן  האדם  את  (להציל  יורדת  כבר  הזאת  שההשפעה  האוה"ח  שכתב  הרי  המצוות  ע"י 

הרי מבואר מהאוה"ח  העבירה  לענין השפעת  לעשות את המצוה משא"כ  משעה שהאדם משתלח 

לעשות  'הולך'  שהוא  מהשעה  ולא  בהעבירה  "עסוק"  שהוא  בשעה  מתהווית  רק  הזאת  שההשפעה 

את העבירה.

(כמבואר  למעשה  מחשבה  מצרף  הקב"ה  אין  העבירות  שלענין  משום  הוא  בזה  והביאור 
"עסוק"  הוא  שבו  להזמן  עד  האדם  על  נמשכת  איננה  הטומאה  רוח  השפעת  ולכן  לט:)  בקידושין 

לפיכך  למעשה  מצרפה  הקב"ה  טובה  שמחשבה  כיון  המצוות,  לענין  משא"כ  העבירה  בעשיית 

וכן ראיתי  נמשכת על האדם אור קדושת המצוה, כבר מהשעה שבו הוא חשב לעשות את המצוה. 

מדייקים (בפירוש 'ובחרת בחיים' אות מא) מדברי הנפה"ח (הנ"ל). לפי שלענין המצוות כתב הנפה"ח 

לענין  אמנם  מצוה"  לעשות  האדם  רעיון  על  שעולה  "מעת  האדם  על  נמשכת  הטובה  שההשפעה 

העבירות כתב שם שההשפעה הטמאה איננה יורדת על האדם כי אם "בעת 'עברו' על אחת ממצות 

ד'"].

נרדף אפילו  יבקש את  הסבר דברי המדרש האומר שהאלקים 
וביאור שיטת הגרי"ז בזה רודף אחר הרשע  כשהצדיק 

"והאלקים יבקש את נרדף" (קהלת ג טו). ובמדרש (ויק"ר פרשה כז ה) אמרו "ר' הונא בשם 
ר' יוסף אמר לעולם והאלקים יבקש את נרדף. אתה מוצא צדיק רודף צדיק כו' רשע רודף צדיק כו' 

(וכן  רשע רודף רשע, והאלקים יבקש את נרדף, אפילו צדיק רודף רשע, והאלקים יבקש את נרדף" 

באומרו  המדרש  כוונת  את  להבין  וצריך  תתקסח).  רמז  קהלת  ובילקוט  ט  סי'  אמור  בתנחומא  הוא 

אותו.  הרודף  הצדיק  את  ויעניש  הרשע  להנרדף  ד'  יסייע  מ"מ  הרשע  את  רודף  הצדיק  אם  שאפילו 

אחרי  ולרדוף  העולם  מן  הרע  את  לבער  ד',  משנאי  את  לשנוא  הצדיק  על  חיוב  יש  בוודאי  שהרי 

הרשע,  את  רודף  כשהצדיק  שאפילו  האומר  המדרש  דברי  יבוארו  איך  וא"כ  ולהחרימם,  הרשעים 

נרדף. יבקש את  האלקים 

[ועיין בעץ יוסף שכתב "אפילו צדיק רודף רשע. ולא שרודפהו על רשעתו דא"כ מצוה קעביד, 
אלא מיירי שרודפו להנאתו". דהיינו שהמדרש מדבר על מצב כזה שהצדיק איננו רודף אחרי הרשע 

יש  האוה"ח  דברי  פי  על  אולם  נרדף.  את  יבקש  האלקים  ולפיכך  העולם  מן  הרע  את  לבער  בכדי 

לומר, שאפילו באופן שהצדיק רודף אחרי הרשע בכדי לבער את הרע מן העולם מ"מ שייך להיאמר 

וכמו שיתבאר להלן]. נרדף  יבקש את  והאלקים  עליו דברי המדרש של 

ויש לומר שהמדרש בא ללמדינו שלא הותרה הרצועה לגמרי בענין רדיפת הצדיק אחרי הרשע, 
לבער  מחוייב  הצדיק  שבוודאי  והיינו  הרשע.  אחרי  לרדוף  הצדיק  יכול  שבו  מסויים  שיעור  יש  אלא 

את הרע מן העולם ולרדוף אחרי שונאי ד', אולם כל זה הוא רק עד כדי השיעור שיש בו צורך בכדי 

ואיבד את כוחו ואת השפעתו,  ולהכניע את כוחו של הרשע, אמנם לאחר שכבר הוכה הרשע  לבער 

הצדיק  ממשיך  זאת  בכל  אם  כזה,  ובאופן  אחריו.  עוד  ולרדוף  להכותו  להמשיך  להצדיק  לו  אסור 

כשהצדיק  אפילו   - נרדף  את  יבקש  שהאלקים  במדרש  אמרו  זה  על  ולהכותו,  הרשע  אחרי  לרדוף 

רודף את הרשע.

ושלחת  בה  חפצה  לא  אם  "והי'  יד)  (שם  כתיב  דהנה  יא),  (כא  באוה"ח  מבואר  הזה  והיסוד 
כל  [את  האוה"ח  ומבאר  עניתה".  אשר  תחת  בה  תתעמר  לא  בכסף  תמכרנה  לא  ומכר  לנפשה 

קדושה  נשמה  נמצאת  הרע,  בחינת  שהוא  שנשבית,  הגוי'  האשה  שבתוככי  סוד:  דרך  על  הפרשה 

את   - אותה  ששבה  הלוחם   - ממנה  מוציא  ליקוחיה  וע"י  תאר'.  'יפת  נקראת  והיא  אצלה,  השבוי' 

ואומר  מקודם.  בה  שהי'  הזאת  הקדושה  מן  מרוקנת  הרע  בחינת  ונשארת  הזאת,  הקדושה  הבחינה 

ינהגו ישראל עם בחינת  ד' חפץ שלא  "כי  הפסוק] שאסור למכור את האשת יפת תאר משום 

הוכנעה  כבר  שהיא  אחרי  נבזה,  כעבד  אותה  למכור  הרע  בחינת  את  בנ"י  [-שיענו  זה  בדרך  הרע 
'אשר הכית רדפו', שרוח  כז)  על דרך אומרו (תהלים סט  וכמו שיתבאר],  ידינו,  ונכבשה תחת 

[מ"מ  מוכים  ישראל  [את]  רואים  ל]אחר ש[הם]  האומות ש[אפילו  על  הקודש מתרעמת 
שהוציא  שאחר  בה,  כיוצא  תואר]  יפת  האשת  של  הרע  [-בחינת  וזו  אותם.  רודפים  הם] 
[למכור אותה. דהיינו אחרי  עוד מכספה"  יהנה  לא  בה]  [-בחינת הקדושה שהי'  בלעה מפיה 
האוה"ח  מדברי  ומבואר  ולמכרה].  בה  להתעלל  יוסיף  אל  הרע  בחינת  על  והתגבר  הכניע  שהוא 

והוכנעה בחינת הרע, אין הקב"ה חפץ בזה שבנ"י ימשיכו לרדוף אחריה. שאחרי שהוכתה 

שבני  אחרי  שאפילו  הוא  רדפו'  הכית  'אשר  של  הפסוק  שכוונת  האוה"ח  מדברי  ומבואר 



הללו  הפסוק  דברי  את  מבאר  האלשיך  וגם  אחריהם.  לרדוף  העולם  אומות  ממשיכים  מ"מ  מוכים 

אשר  הזה  העם  את  "כי  כתב  בתהלים  רש"י  אולם  הראשון).  בפירושו  שם  (תהילים  הדרך  זה  על 

(א  בזכרי'  פסוק  באמת  הוא  רש"י  ולשון  לרעה".  עזרו  והם  מעט  קפצת  אתה  'רדפו'.  הכית.  אתה 

לרעה".  עזרו  והמה  מעט  קצפתי  אני  אשר  השאננים  הגוים  על  קצף  אני  גדול  "וקצף  דכתיב  טו) 

ופירשו המפרשים שם (וכן נראה כוונת רש"י שם) שכוונת הפסוק הוא שד' גזר להביא על ישראל 

ברמב"ן  מבואר  (וכן  יותר  מרובה  באופן  לישראל  הרעו  העולם  אומות  אולם  מועטת  רעה  איזה 

מתבאר  שבזכרי',  הזה  בפסוק  המבואר  שהענין  (שם)  הרד"ק  [ומבאר  להלן).  ועי'  יד,  טו  בראשית 

להם  שמת  לא  בידך  ואתנם  נחלתי  חללתי  עמי  על  "קצפתי  דכתיב  ו)  (מז  שבישעי'  בהפסוק  ג"כ 

ותבין]. ועי' להלן מה שנתבאר בשיטת הרמב"ן  זקן הכבדת עלך מאד".  רחמים על 

הדרך:  זה  על  הוא  רדפו'  הכית  'אשר  של  הפסוק  כוונת  רש"י  פירוש  שלפי  מבואר,  ולפי"ז 
"אע"פ שאתה גזרת עלינו שהם יכו אותנו, אבל הם לא הסתפקו במכה [בלבד] אלא 'כי אתה אשר 

'וקצף גדול  (זכרי' א טו)  הכית רדפו' [היינו שהגוים השתדלו] לעקריני מן השורש כו' כמו שנאמר 

פירוש  עוד  בזה  [ויש  לועז', תהלים שם).  ה'מעם  (עכ"ל  לרעה'"  עזרו  והמה  כו' אשר קצפתי מעט 

ואכמ"ל בזה]. וכ"כ הרד"ק (תהלים שם)  ג)  (ב"ר פרשה מג  שלישי במדרש 

[ועיין בדברי הרמב"ן (בראשית טו יד) שכתב, שאע"פ שד' גזר על בנ"י "ועבדום וענו אותם" 
ממה  יותר  מרובה  באופן  לישראל  הרעו  שהם  בגלל  מעשיהם  על  נענשו  המצריים  מ"מ  יג)  (שם 

ובישעי'  טו)  (א  שבזכרי'  הנ"ל  בהפסוקים  מבואר  הזה  שהיסוד  שם,  הרמב"ן  וכותב  עליהם.  שנגזר 

להבין  וצריך  רדפו'.  הכית  'אשר  של  כז)  (סט  שבתהלים  להפסוק  מציין  לא  הרמב"ן  אולם  ו).  (מז 

'אשר הכית רדפו'. למה לא הביא הרמב"ן את הפסוק הזה של 

האוה"ח  כמוש"כ  הוא  רדפו'  הכית  'אשר  של  בהפסוק  שהביאור  סובר  שהרמב"ן  לומר  ויש 
ישראל  את  הכה  שד'  אחרי  שאפילו  הוא  הפסוק  שכוונת  דהיינו  הנ"ל),  כפרש"י  (ודלא  והאלשיך 

'בפועל' ע"י יסורים ועוני וכדומה, הוסיפו העכו"ם לרדוף ולענות את בנ"י. ולכן לא ציין הרמב"ן את 

הפסוק הזה שבתהלים בכדי לבאר את טעם העונש של המצריים, לפי שהעונש של המצריים לא 

הי' מצד זה שהם רדפו את בנ"י לאחר שד' כבר היכה אותם בפועל, אלא העונש של המצריים נבע 

ודו"ק]. יותר ממה ש'נגזר' על ישראל מתחילה.  זה שהם הרעו לישראל  מצד 

והנה לפי מה שייסד האוה"ח, ולפי פרש"י הנ"ל, יש להסביר את דברי המדרש של 'והאלקים 
שד'  הוא,  האוה"ח  של  חידושו  דהנה  שונה.  קצת  באופן  רשע',  רודף  צדיק  אפילו  נרדף  את  יבקש 

אינו חפץ שבנ"י יתנהגו עם בחינת הרע כפי הבחינה של 'אשר הכית רדפו'. והנה כיון שרש"י סובר 

המועטת  מהרעה  יותר  הרבה  לחבירו  מריע  שהאדם  הוא,  יסודו  רדפו',  הכית  'אשר  של  שהענין 

מופרז  באופן  הרע  בחינת  את  ירדוף  הצדיק  שאם  לפי"ז,  נמצא  א"כ  יתברך,  ד'  ע"י  עליו  שנגזרה 

מאד [-בגדר "על זקן הכבדת עלך מאד" (ישעי' מז ו)] אז הוא נכנס להגדר של "רודף" ועליו ייאמרו 

נרדף אפילו צדיק רודף רשע'. יבקש את  'והאלקים  דברי המדרש של 

והנה הי' מקום לדחות את החידוש הזה ולומר שלענין הרדיפה אחרי בחינת הרע אין גדר כזה 
'רדיפה מופרזת' בבחינת "אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה". ורק לענין הרדיפות של אומות  של 

העולם נאמר הענין של ['רדיפה מופרזת'] 'אשר הכית רדפו' - כיון שד' רק גזר שתבוא רעה מועטת 

יש  הרע  בחינת  אחרי  הרדיפה  לענין  אבל  מאד,  מופרז  באופן  לישראל  הרעו  והאומות  ישראל  על 

ולכן  ושיעור,  ומותר להאדם לרדוף אחרי הרעה בלי שום חשבון  ושיעור לזה  גדר  לומר שאין שום 

הרע,  בחינת  אחר  הרדיפה  לענין  רדפו'  הכית  'אשר  של  היסוד  נאמר  שלא  לומר,  יש  פרש"י  לפי 

הכית  'אשר  של  הפסוק  בדברי  והאלשיך  האוה"ח  של  ביאורו  לפי  רק  אמורים  האוה"ח  דברי  וכל 

והוכנעה כבר, בחינת הרע, שוב אין לרדוף עוד אחריה. רדפו' - שלאחר שהוכתה 

כן, שהרי הגרי"ז הורה ל'הלכה  (הרב מבריסק ח"ג קלה-קלו) מבואר לא  אולם מדברי הגרי"ז 
שהוא  שיטתו,  את  הגרי"ז  והסביר  מאד.  מופרז  באופן  הדת  מהרסי  אחרי  לרדוף  שאין  למעשה' 

נכנסים  אחריהם  שרודפים  הללו  האנשים  אז  מאד  מופרז  באופן  אחריהם  רודפים  שאם  משום 

במדרש  אמרו  כזה  מצב  ועל  "נרדף".  לכלל  נכנס  הדת,  את  לעקור  המבקש  והרשע  "רודף",  לכלל 

לענין  שאפילו  סובר  שהגרי"ז  מזה  ומבואר  רשע'.  רודף  צדיק  אפילו  נרדף  את  יבקש  'והאלקים 

הרדיפה אחרי בחינת הרע נאמר היסוד הזה שאין לרדוף אחריה באופן מופרז מאד.

על  מיוסדת  הגרי"ז  שיטת  כי  הגרי"ז,  לדברי  נאמן  מקור  שמצאנו  הרי  שנתבאר  מה  כל  ולפי 
היסוד הנ"ל של האוה"ח הקדוש - וכפי מה שפרש"י בהפסוק של 'אשר הכית רדפו' וכמו שנתבאר 

נאמר  רדפו',  הכית  'אשר  של  בהפסוק  רש"י,  של  פירושו  לפי  שגם  סובר  שהגרי"ז  דהיינו  לעיל. 

[-בגדר  מאד  מופרז  באופן  הרשע  אחר  רודף  הצדיק  שאם  נמצא  ולפי"ז  האוה"ח.  של  הנ"ל  היסוד 

של "על זקן הכבדת עלך מאד" (ישעי' שם)] הוא נכנס לגדר זה של 'אשר הכית רדפו', והוא נחשב 

ודו"ק. נרדף אפילו צדיק רודף רשע',  יבקש את  'והאלקים  ועליו אמרו במדרש  ל"רודף", 

וכן מקור כללות  הנשמה הפרטית של כל אדם 
נקראים "אשה" בנ"י  נשמות עם 

וראיתי אשה  עיני  נטלתי  לירושלים,  עולה  ירמיהו כשהייתי  "אמר  (כז) אמרו  רבתי  בפיסקא 
כו' קרבתי  ינחמנה.  מי  [ו]מבקשת  צועקת  ושערה סתור  לבושה שחורים  ההר  בראש  יושבת  אחת 

ענתה  כו'  מלפני  הסתלקי  את  רוח  ואם  עימי  דברי  את  אשה  אם  לה  ואמרתי  עמה  ודברתי  אצלה 

יפה  'אז במלאת ספק  ייסד הקליר את הקינה של  (ועל פי המדרש הזה  ציון".  לי אני אמך  ואמרה 

כז) בהקינות של תשעה באב). (קינה  כתרצה' 

"והנפש  לשונו  וזה  יא)  (כא  הקדוש  האוה"ח  כמוש"כ  הוא  פשוטו)  (ע"פ  זה  ענין  והסבר 
במעשיהם  שמתנוולת  אלא  מאד  עד  יפה  הנפש  כי  תאר'  'יפת  לזו  וקרא  אשה,  תקרא 
יא)  כו  ויקרא  (אוה"ח  הנשמות"  "כללות  היא  ישראל  כנסת   - שהשכינה  כיון  ולפי"ז  הרעים". 
שחורים,  לבושה  היתה  שהיא  לזה  והסיבה  אשה.  בצורת  הנביא  לירמיהו  נתגלתה  היא  לפיכך 

[הרע  במעשה  נפגמת  כו'  חי  קל  ש"שכינת  משום  הוא  סתור  ושערה  כז)],  (קינה  ["מנוולת" 

של] ישראל". [וע"ע בהקטע של "המקור לדברי האוה"ח שכתב שהשכינה נקראת 'נפש' והטעם 
לזה'].

והטעם לזה 'נפש'  נקראת  המקור לדברי האוה"ח שכתב שהשכינה 

הנה האוה"ח (כא יא) מבאר את כל הפרשה של אשת יפת תואר על דרך הרמז, שהוא מדבר 
"ושלחתה  של  הפסוק  כוונת  את  האוה"ח  ומבאר  מישראל.  אחד  כל  של  הקדושה  הנשמה  על 

לנפשה" (שם יד) שהוא "על דרך מה שאמרו בזוהר (ח"ג סז:) בפסוק 'נפשי אויתיך בלילה' 

(ישעי' כו ט), שעל השכינה הוא אומר 'נפשי'. והוא מה שרמז באומרו 'ושלחתה לנפשה', 
דהיינו שאם האדם אינו רוצה להטיב לנפשו  שהיא השכינה, שתחזור למקום שיצתה משם". 
ולעשות מצוות ומעש"ט שבאמצעותם תזכה נפשו ליהנות בעולם העליון (וכמוש"כ האוה"ח לעיל 

'ושלחתה לנפשה' - תחזור הנשמה אל מקור צור חוצבתה שהיא השכינה הקדושה וכמו  שם), אז 

שיתבאר להלן.

ולפי שיש מקום לטעות בכוונת האוה"ח (וכמו ששגגו בזה כמה מציינים לענ"ד) לפיכך אצטט 
יעורר  כו'  "ואשמה הנפש ההיא.  וזה לשונו  ו)  את מה שכתב האוה"ח בפרשת נשא (במדבר ה 

מה  ועיין  כו'  'נפש'  שתקרא  בנ"י  עם  נפשות  למקור  רושם  יעשה  הלז  שהפגם  הכתוב 
נכון". כו ט) בדיוק  (ישעי'  'נפשי אויתיך בלילה'  (ח"ג סז:) בפירוש פסוק  בזהר  שאמרו 

והנה בכדי להבין את דברי האוה"ח שכתב, "יעשה רושם 'למקור נפשות עם בני ישראל 
האוה"ח  לשון  וזה  מקומות.  בכמה  הקדוש  האוה"ח  מלשון  לצטט  צורך  יש  נפש'",  שתקרא 
יא)  כו  (שם  בחוקתי  ובפרשת  ישראל".  כנסת  בחינת  היא  "השכינה  לז)  ז  (ויקרא  צו  בפרשת 

יג) הוא  (כב  כי תצא  ולשון האוה"ח בפרשת  כתב האוה"ח "כנסת ישראל שהיא כללות הנשמות". 

"אין  לה:)  (ברכות  בגמ'  אמרו  [ולכן  ישראל".  כללות  שהיא  השכינה  שהיא  ישראל.  "בתולת 
אמו אלא כנסת ישראל"].

הנשמות  כללות  היא  וכנס"י  ישראל,  כנסת  בחינת  היא  שהשכינה  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
יג)  ולכן כתב האוה"ח (דברים כב  יא).  בני ישראל" (דברים כא  "מקור נפשות עם  דהיינו שהיא 

שנתבאר.  וכמו  ישראל  בני  עם  נפשות  מקור  הוי  שהיא  משום  ישראל"  "כללות  היא  שהשכינה 

בני  עם  נפשות  למקור  רושם  יעשה  הלז  "שהפגם  באומרו  האוה"ח  שכוונת  מבואר  ולפי"ז 

נפשות  מקור  שהיא  הקדושה  השכינה  לבחינת  עד  למעלה  יעלה  ההוא  שהפגם  הוא,  ישראל", 
שהשכינה  הוא,  'נפש',  נקראת  הזאת  שהבחינה  באומרו  הקדוש  האוה"ח  כוונת  כן,  ואם  בנ"י.  עם 

'נפש'. הקדושה נקראת 

"על  ו)  ה  במדבר  וכעי"ז  יא,  כא  (דברים  שכתב  במה  האוה"ח  כוונת  את  לברר  נוכל  ולפי"ז 
דרך מה שאמרו בזהר בפסוק נפשי אויתיך בלילה". דהנה בחלק ג דף סז עמוד א אמרו בזוהר 
"אלא הכי תאנה, קודשא בריך הוא רוחא ונפשא דכולא" - הקב"ה הוא רוח ונפש של כל [וישראל 

הוא  כאן  (עד  רצונך  למצוא  ו'אשחרך'  בך  להתדבק  'אויתיך'  זה  משום  אתה,  ורוחי  נפשי  אומרים 

דא  בלילה'  אויתיך  'נפשי  חזקי' אמר  "רבי  ב שם אמרו  ובעמוד  הזוהר)].  דברי  התרגום של המשך 

['אף רוחי בקרבי אשחרך' דא קודשא בריך הוא"]. כנסת ישראל 

ולפי מה שנתבאר בביאור דברי האוה"ח, הרי נראה ברור שכוונת האוה"ח היא לציין את דברי 
הזוהר שבעמוד ב, לפי ששם מבאר הזוהר שכנסת ישראל נקראת 'נפשי', ולעיל הרי נתבאר מדברי 

(ויקרא ז לז). לפיכך כשהאוה"ח כותב, שבזוהר  האוה"ח ש"השכינה היא בחינת כנסת ישראל" 

שכנסת  האומר  ב,  בעמוד  הזוהר  דברי  את  לציין  שכוונתו  הרי  'נפש',  נקראת  שהשכינה  מבואר 

ודו"ק.  'נפש'.  ישראל נקראת 

שאמרו  מה  ["ועיין  ו)  ה  (במדבר  כותב  שהאוה"ח  זה  מצד  שכתבנו  מה  על  לערער  [ואין 
בזוהר בפירוש פסוק 'נפשי' כו'] בדיוק נכון" - והדיוק של הזוהר הרי שהוא מבואר שם בעמוד 
א, לפי שגם פירושו של הפסוק הנאמר בעמוד ב הוי מיוסד על הדיוק שנאמר בעמוד א. ופשוט. 

הוא מחצב  כו'  יש לומר שהוא משום ש"שהשכינה  'נפש'  נקראת  והטעם לזה שהשכינה 
והיינו  ישראל"  כנסת  דא  "נפשי  שאמרו  הנ"ל  בזוהר  מדוייק  וכן  י).  כ  (דברים  העליונה"  הנשמה 
שהתואר של 'נפש' ניתנת להשכינה מצד זה שהיא הוי בחינת כנס"י דהיינו שמכונסים וכלולים בה 

"שכינתו המתייחס  כל נשמות עם בני ישראל. ואציין שגם בפרשת בחוקתי (כו ל) כתב האוה"ח 

"הנפש שהיא השכינה"]. יט) כתב האוה"ח  (כו  וכן בפרשת פינחס  נפש".  לה בחינת 

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 הגליון נתנדב לע"נ מזל בת אהרן, יארצייט ט"ו אלול


