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הזה לענין  גדול  אדם  לנו  אין  בימינו 

יבקשו  תורה  צבקות  ד'  למלאך  דומה  הרב  "אם  כתיב  הנה 
יכול האדם ללמוד ממנו  דומה למלאך  מפיהו" שרק באופן שהרב 
תורה  שלמד  מאיר  רבי  על  טו:)  (חגיגה  בגמ'  הקשו  ועפי"ז  תורה, 
תורה  ללמוד  ר"מ  של  ההיתר  היתה  מה  הגמ'  ושואלת  מ"אחר" 
שומר  הי'  ולא  רעה  לתרבות  יצא  ש"אחר"  כיון  הרי  "אחר"  מפי 
ממנו  ללמוד  לר"מ  לו  אסור  יהא  לכאורה  הרי  א"כ  ומצות  תורה 
לו  ר"מ שמותר  הגמ' שיש פסוק שני שממנו למד  ומתרצת  תורה 

מ"אחר". תורה  ללמוד 

שאם  האדם,  של  בגדלותו  תלוי  זה  שדבר  הגמ'  ומסבירה 
מאדם  אפילו  תורה  ללמוד  לו  מותר  אז  גדול  אדם  הוא  התלמיד 
אסור  אז  גדול  אדם  אינו  התלמיד  אם  אבל  אחר  כמו  רשע  שהוא 
רק  תורה  ללמוד  הוא  צריך  אלא  רשע  אדם  מפי  תורה  ללמוד  לו 
דומה  הרב  "אם  הפסוק  שאמר  וכמו  ד'  כמלאך  שהוא  איש  מפי 

מפיהו". יבקשו  תורה  כו'  למלאך 

הולך  הרב  אין  שאם  כתב  ה"א)  פ"ד  ת"ת  (ה'  הרמב"ם  והנה 
בדרך  ללכת  שיחזור  עד  אצלו  ללמוד  לאדם  אין  טובה  בדרך 
(יו"ד ס' רמו, ח). ושואל האוה"ח  וכן נפסק להלכה בשו"ע  הטובה 
אדם  שאינו  לאדם  רק  נאמר  זה  שדין  הרמב"ם  הסביר  לא  למה 
רב שאינו  אצל  אפילו  וללמוד  לילך  לו  מותר  גדול  אדם  אבל  גדול 
ללמוד  שהלך  ר"מ  לענין  בגמ'  שמבואר  וכמו  טובה  בדרך  הולך 

"אחר". אצל  תורה 

בדורות  נמצא  שאין  סובר  שהרמב"ם  כח)  (יב,  האוה"ח  ומתרץ 
לענין  גדול"  "אדם  של  הזה  התואר  עם  לתארו  שנוכל  אדם  שלנו 
שלימים  שהיו  מאד  גדולים  אנשים  היו  בימיהם  ורק  הזה,  הדין 
שאינו  רב  אצל  לומדים  שהיו  זה  ידי  על  ניזוקים  היו  ולא  בדעתם 
שלא  כזה  אדם  לנו  אין  כבר  הזה  בזמן  אבל  ומצוות  תורה  שומר 
טובים. בדרך  הולך  שאינו  הזה  ברב  שיש  מהרע  כלל  מושפע  יהא 

בני אדם  גדול לשאר  בין אדם  זה  בדין  חילק הרמב"ם  לא  ולכן 
זה  דין  לענין  גדול  אדם  שנקרא  כזה  אדם  בכלל  לנו  שאין  כיון 
מן  יוצא  שום  ובלי  כללי  באופן  זה  דין  את  הרמב"ם  כתב  ולפיכך 
הולך  שאינו  רב  מפי  תורה  וללמוד  לילך  אדם  לכל  שאסור  הכלל 

התורה. בדרך 

האכזריות את  לבטל  רחמים  לך  ונתן 

יושבי  כל  את  להרוג  התורה  צוותה  הנידחת  עיר  בענין  הנה 
העיר  יושבי  "הכה תכה את  וכמוש"כ  כל שללה  ולשרוף את  העיר 
 - טז  (יג,  כו'"  שללה  כל  ואת  העיר  את  באש  ושרפת  כו'  ההיא 
כל  את  להרוג  אכזריות  של  מעשה  הוא  כזה  מעשה  ובאמת  יז) 
עולם  תל  "והיתה  וכמוש"כ  לגמרי  העיר  את  ולשרוף  העיר  יושבי 

עוד". תבנה  לא 

באומה  יש  סימנים  "שלשה  אמרו  עט.)  (יבמות  ובגמ' 
סימן  הם  הללו  שהמידות  המהרש"א  ופי'  כו'"  הרחמנים  זו 
הוא  ומי  אברהם  מזרע  הוי  מי  ולדעת  לברר  נוכל  שבאמצעותם 
בידו את המידות הטובות  לפי שמי שיש  מזרעו של בלעם הרשע 

שאמרו  וכמו  ויעקב  יצחק  אברהם  מבני  שהוא  בידוע  הרי  הללו 
אברהם  של  מזרעו  שהוא  בידוע  הבריות  על  המרחם  כל  חז"ל 
מעלה  תוספת  רק  אינה  הרחמנות  שמדת  מזה  ומבואר  אבינו, 

ישראל. איש  כל  הפנימיים של  מהיסודות  אחד  היא  אלא  לאדם 

דהיינו  עמו"  ד'  ש"חלק  משום  שהוא  לומר  יש  בזה  [והביאור 
מדת  לפיכך  הוא  ברוך  הוי"ה  משם  חלק  הוי  ישראל  שנשמת 
הרחמים הוא חלק מעצם מהותו של כל איש ישראל כיון שנמצא 
בכל אחד ואחד מישראל חלק מהשם הוי' שהוא השם של רחמים 

הרחמים.] מדת  על  - שמורה 

נפעל  שהאדם  ועוד)  טז  (מצוה  החינוך  בספר  מבואר  והנה 
על  משפיעים  האדם  שעושה  שהמעשים  דהיינו  פעולותיו  לפי 
מעשים  ע"י  לרע  מושפע  להיות  יכול  צדיק  אדם  ואפילו  פנימיותו 
פנימיותו  הרי  רעות  פעולות  לעשות  יתמיד  הצדיק  אם  ולכן  רעים 
תתהפך מטוב לרע וכן הוא להיפך שאם יתמיד האדם לעשות את 
חז"ל  אמרו  [ולכן  לטוב  מרע  פנימיותו  הרי תתהפך  ד'  בעיני  הטוב 
שעי"ז  משום  לשמה  שלא  ובמצות  בתורה  אדם  יעסוק  לעולם 
פנימיותו  תתהפך  טובות  ופעולות  מעשים  לעשות  האדם  שירבה 
לשמה  של  המדריגה  את  להשיג  עי"ז  האדם  ויוכל  טוב  ותיעשה 
וכמוש"כ  לטוב].  נתהפכה  שפנימיותו  כיון  לשמה  ד'  את  שיעבוד 
(פ"ז) שהמעשים החיצוניים של האדם משפיעים  המסילת ישרים 

פנימיותו. על 

וכותב  הזה  היסוד  את  לנו  מבאר  יח)  (יג,  האוה"ח  גם  ובאמת 
"שסיפרו לנו הישמעאלים כת הרוצחים במאמר המלך כי יש להם 
חשק גדול בשעה שהורגים אדם ונכרתה מהם שורש הרחמים והיו 
לאכזר" דהיינו שבגלל שהם התרגלו לעשות מעשים של אכזריות 
ולהרוג בני אדם לפיכך עי"ז נשתנה כל פנימיותם עד שנעקר מהם 

מאד. אכזריים  לאנשים  להיות  ונתהפכו  הרחמנות  מדת  לגמרי 

לישראל  ד'  שצווה  הזאת  המצוה  על  לשאול  יש  ולפי"ז 
שהרי  שללה,  כל  את  ולשרוף  הנדחת  עיר  יושבי  כל  את  להרוג 
שעי"ז  לחוש  יש  א"כ  והרי  גדולה  אכזריות  היא  כזאת  התנהגות 
הרחמנות  מדת  של  הזאת  החשובה  המדה  הללו  מאנשים  תיעקר 
יאבדו  ועי"ז  אכזריות  של  הרעה  המדה  לבם  לתוך  יכנס  ובמקומה 
למה  וא"כ  ויעקב,  יצחק  אברהם  לבני  ד'  שנתן  הזה  הסימן  את 
קיום  באמצעות  לאדם  שבאה  הזאת  הרעה  לתוצאה  ד'  חשש  לא 

הנידחת. עיר  אנשי  הריגת  המצוה של 

ולכן  הזאת  הרעה  לתוצאה  ד'  חשש  שוודאי  האוה"ח  ומתרץ 
וההבטחה  הברכה  את  זו  מצוה  למקיימי  יתן  שד'  התורה  אמרה 
זו  מצוה  מקיימי  על  ישפיע  שד'  רחמים"  לך  "ונתן  של  המיוחדת 
הרעה  המדה  לגמרי  מהם  תתבטל  ועי"ז  רחמים  של  חדש  שפע 
של אכזריות שנכנסה לקרבם ע"י מעשה מצוה זו של הריגת אנשי 

הנידחת. עיר 

נשרשת  תהי'  אכזריות]  [של  עצמה  "והבחינה  האוה"ח  ומבאר 
ברוצחי עיר הנידחת, לזה אמר להם הבטחה שיתן להם ד' רחמים, 
ישפיע  הרחמים  מקור  [מ"מ]  אכזריות  בהם  יוליד  שהטבע  הגם 
האכזריות  כח  את]  [מהם  לבטל  [כדי]  מחדש,  הרחמים  כח  בהם 
שנולד בהם מכח המעשה [של הריגת אנשי עיר הנידחת]" ומבואר 



מזה שאע"פ שהמעשה הזה של הריגת אנשי עיר הנידחת משפיע 
עליו  ישפיע  ד'  מ"מ  האכזריות  מדת  בו  ונכנסת  האדם  על  לרעה 
ועי"ז תתבטל ותיעקר ממנו כל האכזריות שנקנית  רחמים מרובים 

הנידחת. עיר  אנשי  הריגת  זו של  מצוה  קיום  ע"י  בנפשו 

המלך  שלמה  בדברי  נכלל  זה  שענין  לומר  יש  ואולי  [הערה: 
רע  דבר  לאדם  יבוא  שלא  רע"  דבר  ידע  לא  מצוה  "שומר  שאמר 
ע"י עשיית המצוות דהיינו שלא שייך שתקבע בנפש האדם המדה 
אנשי  הריגת  של  מצוה  המעשה  מכח  אכזריות  של  הזאת  הרעה 
"ונתן לך רחמים" כדי לסלק את  ולפיכך אמרה תורה  עיר הנידחת 
אנשי  הריגת  של  המצוה  מקיימי  של  הלב  מתוך  האכזריות  מדת 

הנידחת. עיר 

נוכל להסביר  יש להעיר שלפי הדברים הללו של האוה"ח  ועוד 
נראה  עוד  ד"ה  ב  (יט,  ויקרא  בספר  האוה"ח  מש"כ  את  ולהבין 
הוא  שם  שכתב  במה  כוונתו  ועומק  דבריו,  בכל  שם  עיין  לפרש) 
באמצעות  ולהתחזק  להתרבות  שבאדם  הרע  לחלק  שא"א  כך, 
הרע  הכח  צריך  הטבע  דרך  שלפי  ואע"פ  מקיים  שהאדם  המצוות 
האדם  יהא  לא  מ"מ  ההיא  המצוה  עשיית  ע"י  להתחזק  ההוא 
של  חדש  שפע  לו  ישפיע  שד'  משום  זה  ידי  על  לרעה  מושפע 
להווצר  אמורות  שהיו  הרעות  ההשפעות  כל  את  שיבטל  קדושה 

ודו"ק. ההוא  המעשה  מכח 

האוה"ח  דהנה  האוה"ח  דברי  עיקר  על  עוד  להעיר  יש  ובאמת 
עיר  אנשי  הריגת  של  זו  מצוה  מקיימי  כל  על  ישפיע  שד'  כותב 
הנידחת, שפע של רחמים בכדי "לבטל כח האכזריות שנולד בהם 
ע"י  אכזריות"  בהם  יוליד  "שהטבע  שלפי  דהיינו  המעשה"  מכח 
של  הזאת  הרעה  המדה  לקרבם  יכנס  בוודאי  לכן  זו  מצוה  קיום 
מהמדה  להנצל  הזאת  המצוה  למקיימי  אפשרות  ואין  אכזריות 
כיון שזהו דרך הטבע שע"י מעשים כאלו של רציחה  הרעה הזאת 
שד'  [ורק  אכזריות  של  הרעה  המדה  האדם  ללב  תיכנס  וכדומה 
ע"י  הזאת  הרעה  המדה  את  מהם  "יוציא"  שהוא  להם  מבטיח 

הרחמים]. כח  שפע חדש של  עליהם  ישפיע  שהוא 

סובר  טעם  דמאיזה  ביאור,  צריכים  האוה"ח  של  אלו  ודברים 
מושפע  להיות  מוכרח  זו,  מצוה  שמקיים  מי  שכל  האוה"ח 
תגן  המצוה  שכח  נאמר  לא  למה  הרי  המצוה,  עשיית  ע"י  לרעה 
המלך  שלמה  שאמר  וכמו  לרעה  כלל  מושפעים  יהיו  ולא  עליהם 
דבר  שום  לאדם  שיבוא  שא"א  רע"  דבר  ידע  לא  מצוה  "שומר 
וא"כ למה כתב האוה"ח שמתחילה  רע באמצעות עשיית המצוות 
מצד  המצוה  תוכל  ולא  אכזריות  של  טבע  זו  מצוה  במקיימי  יוולד 
של  הזאת  הרעה  המדה  את  בנפשם  מלקנות  אותם  להציל  עצמה 

אכזריות.

שאין  בגמ'  שאמרו  שכיון  ולומר  זו  שאלה  לתרץ  אפשר  והי' 
המצוות מצילות את האדם מן היצה"ר אפילו בשעה שהוא עוסק 
עיר  אנשי  הריגת  של  הזאת  המצוה  שכח  לומר  א"א  לכן  במצוה, 
הנדחת, תציל את מי שמקיים אותה מלהיות מושפע לרעה ותמנע 
האוה"ח  כתב  ולכן  האכזריות,  מדת  את  בנפשו  מלקנות  אותו 
את  בנפשם  ויקנו  לרעה  מושפעים  זו  מצוה  מקיימי  יהיו  שבוודאי 
מד'  הבטחה  שיש   - האוה"ח  לנו  מחדש   - ואמנם  האכזריות  מדת 
יש  לכן  מצוה  עשיית  ע"י  באדם  נתהווה  הזה  הרע  שהדבר  שכיון 
הרעה  את  ולסלק  להסיר  ד'  מבטיח  שבגללה  מיוחדת  הנהגה  לד' 

האדם. מן  ההיא 

הנ"ל  היסוד  עפ"י  האוה"ח  דברי  את  ולפרש  לתרץ  א"א  אולם 

יג, כו) שבשעה שהאדם עוסק  שהרי שיטת האוה"ח הוא (במדבר 

אפשרות  אין  וא"כ  היצה"ר  מן  אותו  להציל  למצוה  כח  יש  במצוה 

כיון  לרעה  מושפעים  זו  מצוה  שמקיימי  הנ"ל  התירוץ  את  לומר 

היא  האוה"ח  שיטת  שהרי  עליהם  להגן  הכח  את  להמצוה  שאין 

הציה"ר. מן  האדם  את  להציל  למצוה  כח  שיש 

ואדרבה לפי שיטת האוה"ח הנ"ל תקשה קושיתינו הנ"ל ביתר 
הוא  במצוה  עוסק  שהאדם  שבשעה  סובר  האוה"ח  שהרי  תוקף 

שהאנשים  שבשעה  האוה"ח  כתב  איך  וא"כ  היצה"ר  מן  ניצול 

יהיו  הם  הנידחת  עיר  אנשי  הריגת  מצות  את  מקיימים  הללו 

את  שלהם  הלב  לתוך  להכניס  ליצה"ר  כח  ויהא  לרעה  מושפעים 

מדת האכזריות שמהותו הוא חלק אחד רע מכוחותיו של היצה"ר 

וצ"ב. הרשע  עשיו  הרע של  הוא מהצד  ומקורו 

ואולי יש לתרץ קושיא זו עפ"י דברי רבותינו הקדושים שאמרו 
גשמי   יצה"ר  ב-  רוחני  יצה"ר  א-  יצה"ר  של  סוגים  ב'  לאדם  שיש 

את  מצלת  שהמצוה  סובר  שהאוה"ח  לומר  יש  ולפי"ז  וטבעי, 

כיון  ולכן  הגשמי  מהיצה"ר  ולא  הרוחני  היצה"ר  מן  רק  האדם 

לרעה  מושפעים  להיות  זו  מצוה  מקיימי  את  מחייב  שהטבע 

יכולת למצוה להציל  אין  ולכן  ולקנות בנפשם את מדת האכזריות 

מן  האדם  את  המצוה מצלת  סגולת  כיון שאין  זו  אותם מהשפעה 

והגשמי. הטבעי  היצה"ר 

את  מצלת  שהמצוה  סובר  האוה"ח  שהרי  דוחק  זה  ואולם 
לימוד  ע"י  היצה"ר  מן  להצלתו  דומה  באופן  היצה"ר  מן  האדם 

האדם  את  מציל  התורה  שלימוד  בספה"ק  שמבואר  וכיון  התורה 

הזה  הכח  את  למצוה  שאין  לומר  א"א  לכן  הגשמי  היצה"ר  מן  גם 

עדיין  האוה"ח  דברי  ולכן  הגשמי.  היצה"ר  מן  האדם  את  להציל 

עוד.] להאריך  וא"א  ביאור,  טעונים 

נוראות בכיות  המשיח  מלך  בכה  למה 

אמרו שריב"ל פגש את מלך המשיח ודיבר אתו ובמדרש  בגמ' 
ואמר  ישראל שבעולם  על  מבואר "שכשראהו מלך המשיח שאלו 

החסיד  געה  כן  וכששמע  ביאתו  ומצפים  יושבים  הם  כי  ריב"ל  לו 

שריב"ל  מזה  ומבואר  המדרש)  בשם  האוה"ח  (לשון  רבה"  בבכייה 

שיבוא  לו  ומחכים  מצפים  ישראל  שכלל  המשיח  למלך  אמר 

שהוא  רוצים  שישראל  המשיח  מלך  ששמע  ובשעה  אותם  לגאול 

יבא לגאלם "געה החסיד בבכייה רבה" וצריך ביאור למה בכה מלך 

אדרבה  הרי  לביאתו  מצפים  ישראל  שכלל  שמע  כשהוא  המשיח 

הי' לו לשמוח על זה שישראל ממתינים ומחכים לביאתו של מלך 

המשיח.

לבוא  תמיד  מתאוה  המשיח  שמלך  ז)  (טו,  האוה"ח  ומבאר 
לביאתו  מצפים  היו  לא  ישראל  כלל  אם  אולם  ישראל  את  ולגאול 

יותר  ומתחזקת  מתגברת  ישראל  את  לגאול  תשוקתו  היתה  לא 

ומצפים  יושבים  ישראל  שכלל  המשיח  מלך  ששמע  בשעה  אמנם 

ולכן  ישראל  לגאול את  בו תשוקתו  ונתעצמה  נתגברה  אז  לביאתו 

תיכף  אותם  ולגאול  לבוא  יכול  שאינו  על  גדול  צער  עי"ז  לו  נגרם 

ומיד ובגלל הצער הזה פרץ מלך המשיח בבכיות נוראות וכמוש"כ 

לגואלם". לבוא  רבה מתשוקתו  בבכייה  החסיד  "געה  האוה"ח 

גליון זה יו"ל בס"ד ע"י מכון פניני אור החיים
לעילוי נשמת הרב הגאון רבי משה ב"ר חיים צבי זצ"ל ראש הכולל לעיקוואוד - דיטרויט
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