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למה  העגל  את  עשו  רב  הערב  אם 
עליו ישראל  כלל  נענשו 

העלית  אשר  עמך  שחת  כי  רד  לך  משה  אל  ד'  "וידבר 
'העם'  "שחת  עמך)  שחת  (ד"ה  ופרש"י  ז).  (לב  מצרים"  מארץ 
וגיירתם  [והיינו] ערב רב שקיבלת מעצמך  'עמך',  נאמר אלא  לא 
שחתו  הם  בשכינה,  גרים  שידבקו  טוב  ואמרת  בי  נמלכת  ולא 

ו). מב  (שמו"ר  במדרש  מבואר  וכן  והשחיתו", 

חטא  בענין  הזה  המדרש  שיטת  את  ד)  (לב  האוה"ח  ומבאר 
בפועל  שעשו  האנשים  הם  רב  שהערב  הוא  בזה  שהכוונה  העגל 
את העגל והם אמרו "אלה אלהיך ישראל". אבל כלל ישראל לא 
עשו את העגל בפועל, ואפילו במחשבה והרהור לא הסכימו כלל 
עשיית  על  ישראל  מיחו  שלא  כיון  אולם  העגל.  לעשיית  ישראל 

זה. על  נענשו  הם  לפיכך  העגל 

אולם מבאר האוה"ח שאפילו לפי שיטת המדרש צריך לומר 
(לב כח)  ישראל טעו אחרי העגל שהרי הפסוק  שגם חלק מכלל 
אומר שהבני לוי הרגו "כשלשת אלפי איש", ומן הפסוקים מבואר 
שחלק מן האנשים שנהרגו ע"י שבט לוי היו מכלל ישראל שהרי 
הפסוק אומר שגם הקרובים של שבט לוי נהרגו על ידי שבט לוי 
כז).  (לב  קרובו"  את  ואיש  כו'  אחיו  את  איש  "והרגו  וכמוש"כ 
ועבדו  העגל  אחרי  טעו  ישראל  מכלל  חלק  שגם  מבואר  ומזה 
ידי  על  סייף  במיתת  נהרגו  הם  ולפיכך  ובהתראה  בעדים  אותו 

עי"ש). כ  לב  רש"י  (וכמוש"כ  לוי  שבטו של 

 - העגל  חטא  בעון  נהרגו  רב  הערב  כל 
בכעס" הפנים  יהיו שתי  "לא  ובענין 

אפך  יחרה  ד'  למה  ויאמר  אלוקיו  ד'  פני  את  משה  "ויחל 
למה  חזקה.  וביד  גדול  בכח  מצרים  מארץ  הוצאת  אשר  בעמך 
חטא  אנא  כו'  ולישראל  ליצחק  לאברהם  זכור  כו'  מצרים  יאמרו 
אשר  מספרך  נא  מחני  אין  ואם  כו'  גדולה  חטאה  הזה  העם 
שמשה  הללו  מהפסוקים  ומבואר  לא-לב).  יא-יג,  (לב  כתבת" 
יתברך  שד'  כדי  שחטאו  אלו  על  רחמים  לבקש  הרבה  רבינו 

על חטאם. להם  ימחול 

את  עשו  רב  שהערב  מבואר  ו)  מב  (שמו"ר  במדרש  והנה 
התחייבו  ישראל  כלל  שגם  והטעם  ישראל.  כלל  ולא  העגל 
להיענש על חטא העגל הי' משום שהם לא מיחו כנגד הערב רב 
"אם  של  בקטע  בזה  שנתבאר  מה  עוד  [ועיין  העגל.  את  שעשו 

עליו"]. ישראל  כלל  נענשו  למה  העגל  את  עשו  רב  הערב 

נתחייבו  ישראל  כלל  והן  רב  הערב  שהן  מבואר  ולפי"ז 
לשאול  יש  כן  ואם  העגל.  חטא  של  זה  בעון  חלקם  על  להיענש 
רבינו  משה  האם  דהיינו  לא  או  שניהם  על  משה  התפלל  האם 
לא  לד'  משה  תפלת  שמא  או  רב  הערב  על  גם  רחמים  ביקש 
בשביל  ולא  ישראל  כלל  של  ההצלה  כלפי  אלא  מכוונת  היתה 

רב. הערב  ההצלה של 

כלל  התפלל  לא  רבינו  שמשה  יא)  (לב  האוה"ח  ומבאר 

כו'  לי  "הניחה  של  ד'  לרצון  דעתו  הסכימה  אלא  רב  הערב  על 
את  יהרוג  שד'  לזה  הסכים  רבינו  שמשה  דהיינו  י),  (לב  ואכלם" 
"וממוצא דבר אתה  וזה לשון האוה"ח  רב.  כל האנשים שמהערב 

רב". ערב  על השמדת  [משה]  הסכים  כי  יודע 

בעמך]  אפך  יחרה  ד'  "[למה  לומר  בתפילתו  משה  דייק  ולכן 
ביקש  רק  רבינו  שמשה  דהיינו  מצרים"  מארץ  הוצאת  אשר 
רחמים על האנשים האלו אשר ד' בעצמו הוציא ממצרים דהיינו 
עצמן  דעת  על  ממצרים  שיצאו  רב  הערב  אבל  ישראל.  כלל 
עשה  שד'  מצרים  יציאת  של  הנס  מצד  ולא   - עצמן  ובכוחות 

רבינו. זו של משה  בתפלה  נכללו  לא  שהם  הרי  ישראל,  לכלל 

ולפיכך כותב האוה"ח "ונראה כי כל הערב רב שהיו אז, מתו. 
דהיינו  ישראל  כלל  תוך  [אל  שקיבלם  [ה]פטרון  שאפילו  [לפי] 
כלל  אל  ויסתפחו  יתגיירו  שהם  לזה  הסכים  שהוא  רבינו  משה 
י)] הסכים על כלייתם". דהיינו לפי  ישראל (ע' אוה"ח יב מח, לב 
גזר על הערב  כלייה שד'  דין של  רבינו הסכים להגזר  שגם משה 
רב  הערב  כל  נהרגו  לפיכך   - עליהם  התפלל  לא  הוא  ולכן   - רב 

בעגל. חטאו  שהם  שלהם  החטא  מכח 

ד"ה  א'  אורייתא  (כללי  ישראל  בדברי  עיין  הנה  [הערה. 
אביו  בשם  שכתב  אחרת)  באומה  העבירם  יאמר  או  (השני) 
להמתיק  כדי  כעס  להראות  לפעמים  מוכרחים  שהצדיקים  ז"ל, 
הדינים מעל כלל ישראל. וכותב הדברי ישראל שם שהיסוד הזה 
נלמד מדברי המדרש שבפרשת תשא (שמו"ר פ' מה, ילקוט רמז 

שצב).

רבינו  משה  ריצה  העגל  חטא  שלאחר  מבואר  במדרש  דהנה 
על  כועס  [הוא]  כאילו  עצמו  "עשה את  עי"ז שמשה  את הקב"ה 
הפנים  שתי  משה,  לו:  אמר  כך,  הקב"ה  שראה  כיון  כו'  ישראל 
בכעס"  הפנים  שתי  יהיו  לא  כו'  עליהן  כועסין  ואת  אני  בכעס 
רבינו  שמשה  שעי"ז  מהמדרש  ומבואר  שם).  הילקוט  (עכ"ל 
המשיך  זה  מכח  ישראל,  על  כועס  הוא  כאילו  עצמו  את  הראה 
במדרש  מפורש  בזה  וההסבר  ישראל.  על  רחמים  רבינו  משה 
בכעס",  הפנים  יהיו שתי  "לא  הנהגה של  לד'  שהוא משום שיש 
ישראל  על  ד'  כעס  לא  לפיכך  בכעס  הי'  רבינו  שמשה  כיון  ולכן 

הרחמים. במדת  עמהם  ד'  התנהג  אלא 

האוה"ח שהיו  כותב  רב  הערב  לעיל שלענין  לנו  נתבאר  והנה 
היו  שניהם  עבדו  ומשה  יתברך  שה'  דהיינו  בכעס  הפנים  שתי 
הכלייה  לגזירת  הסכים  רבינו  שמשה  לפי  רב  הערב  על  בכעס 
יתברך על הערב רב. ומבאר האוה"ח שבגלל הדבר הזה  ד'  שגזר 
שמשה רבינו לא ביקש רחמים על הערב רב לפיכך נתקיים בהם 
חטא  מחמת  ונשמדו  נהרגו  רב  הערב  של  האנשים  וכל  ד'  גזירת 

עשו. שהם  העגל 

 - רב  על הערב  בכעס  הפנים  ומזה מבואר שאע"פ שהיו שני 
רב  הערב  עם  ד'  התנהג  לא  מ"מ  עליהם,  כעסו  ומשה  יתברך  ד' 
ריחם  לא  ולפיכך  בכעס".  הפנים  שתי  יהיו  "לא  של  ההנהגה  עם 
הערב  אנשי  כל  את  והשמיד  אותם  ד'  העניש  אלא  עליהם  ד' 
של  זו  שהנהגה  האוה"ח  מדברי  למדנו  הרי  במדבר.  שהיו  רב 



(ואומות  רב  הערב  אצל  נוהגת  לא  בכעס"  הפנים  שתי  יהיו  "לא 
אברהם  בני  שהם  ישראל  כלל  אצל  נוהגת  רק  היא  אלא  העולם) 

ויעקב. יצחק 

שהביא  הגמ'  (ומדברי  והילקוט  המדרש  מדברי  לדייק  יש  וכן 
ל"ישראל"  אלא  נוהגת  איננה  זו  שהנהגה  שם)  ישראל  הדברי 
שביאר  וכמו  "ישראל"  של  הזה  להתואר  זכו  לא  רב  והערב   -
(וע"ע  ודו"ק.  ויעקב  יצחק  אברהם  ולבני   - ודו"ק)  יז  (יג  האוה"ח 
באריכות  זה  יסוד  את  שמבאר  ה-ז)  ב  (סימן  אפים  ארך  בספר 

עי"ש).

האוה"ח  בדברי  מפורש  שכן  ולומר  לצדד  מקום  יש  ובאמת 
עם  נוהגת  לא  בכעס",  הפנים  שתי  יהיו  "לא  של  זו,  שהנהגה   -

רב. הערב 

דהנה האוה"ח כותב שגזירת הכלייה נתקיימה בערב רב בגלל 
ומבאר האוה"ח שכל  רחמים.  עליהם  ביקש  לא  רבינו  זה שמשה 
להועיל  יכולים  שהיו  טענות  היו  לא  לד'  משה  שטען  הטענות 
רב  הערב  כל  כי  לי  "ונראה  האוה"ח  לשון  וזה  רב.  הערב  בשביל 
על  הסכים  שקיבלם  [ה]פטרון  שאפילו  [לפי]  מתו.  אז,  שהיו 
להם  מועיל  הי'  לא  [ולכן  אבות  זכות  להם  אין  גם  כו'  כלייתם 
ו[שאר] הטענות שהזכיר  כו'"]  "זכור לאברהם  טענת משה שטען 
יכולים  שהיו  כזה  מסוג  טענות  היו  לא  [ג"כ  בטענתו"  משה 

רב]. להערב  להועיל 

שהזכיר  והטענות  כו'  להם  אין  "גם  שכתב  האוה"ח  ומדברי 
חטא  בענין  משה  שטען  הטענות  שכל  משמע,  בטענתו"  משה 
העגל, לא היו טענות המועילות לגבי הערב רב. ולפי זה הרי שכל 
ובפסוקים לא- יא-יג  לב) בפסוקים  (בפרק  הטענות שטען משה 

רב. הערב  לגבי  המועילות  טענות  שאינם  הרי  לב, 

הזה  העם  חטא  "אנא  ד'  אל  טען  משה  ל"א  בפסוק  והנה 
הללו  הדברים  וכפשוטו  זהב".  אלהי  להם  ויעשו  גדולה  חטאה 
ח"ו  כאילו  מדבריו  נראה  שהרי  ביאור,  טעונים  רבינו  משה  של 
הוא  ח"ו  וכאילו  ישראל  של  חטאם  את  ד'  לפני  מגדיל  הוא 
בזה  משה  כוונת  היתה  דמה  ביאור  צריך  והדבר  עליהם.  מקטרג 
ולא  ישראל  כלל  על  זכות  ללמד  רצה  רבינו  משה  בוודאי  שהרי 
נכללים  איך  האוה"ח  באוה"ח שמבאר  [ועיין שם  עליהם.  לקטרג 
זכות על כלל ישראל, אולם  בדברים הללו של משה רבינו לימוד 
זכות  לימוד  טענת  תועיל  לא  מדוע  מובן  לא  שם  האוה"ח  לפי"ד 

ודו"ק]. עי"ש  רב  הערב  לענין  גם  הזאת 

והילקוט (שם) מבאר, שבאמת לא נתכוון משה רבינו ללמד 
היתה  משה  כוונת  אדרבה,  אלא  הללו  בדברים  ישראל  על  זכות 
כדי  ישראל  כלל  על  כועס  הוא  גם  כאילו  לד'  עצמו  להראות את 
הפנים  שתי  יהיו  "לא  של  ההנהגה  מכח  עליהם  ד'  ירחם  שעי"ז 
"אנא  של  הטענה  שפנימיות  הילקוט  מדברי  ומבואר  בכעס". 
יהיו  "לא  של  הטענה  היתה  כו'",  גדולה  חטאה  הזה  העם  חטא 
שתי הפנים בכעס" והיינו שעיקר כוונת משה באומרו "אנא חטא 
כו'" הי' כדי לעורר את ההנהגה של "לא יהיו שתי הפנים בכעס".

שכל  סובר  שהאוה"ח  האוה"ח,  בכוונת  שנתבאר  מה  ולפי 

רב  הערב  לגבי  המועילות  טענות  אינם  משה  שטען  הטענות 
הזה  העם  חטא  "אנא  של  הטענה  שגם  מזה  מבואר  הרי  א"כ 
הנ"ל  שבילקוט  ולפי  רב.  הערב  לגבי  המועילה  טענה  איננה  כו'" 
של  הטענה  בעצם  היא  כו'"  חטא  "אנא  של  זו  שטענה  מבואר 
האוה"ח  מדברי  מבואר  הרי  א"כ  בכעס",  הפנים  שתי  יהיו  "לא 
יהיו שתי הפנים בכעס" איננה טענה  "לא  זו של  הקדוש שטענה 
את  להסביר  צורך  יש  [ועדיין  ודו"ק.  רב.  הערב  לגבי  המועילה 
רק  נוהג  בכעס",  הפנים  שתי  יהיו  "לא  של  שהיסוד  לזה  הטעם 
אולם כעת  ואומות העולם,  רב  ולא אצל הערב  ישראל  כלל  אצל 

עוד]. להאריך  א"א 

ואבאר בקיצור נמרץ גם את הסיבה לזה שטענת משה רבינו 
איננה  כתבת",  אשר  מספרך  נא  מחני  אין  "ואם  של  לג)  (בפסוק 
היו  לא  רב  רב, שהוא משום שהערב  לגבי הערב  טענה המועילה 
רבוא  הס'  של  הנשמות  שרק  לפי  רבינו,  משה  של  נשמתו  ענפי 
אנשים שנשתעבדו במצרים, היו הענפים של נשמת משה רבינו, 
ואכמ"ל בזה. (ע' באוה"ח לב לב-לג ד"ה עוד ירצה ע"פ דבריהם, 

ותבין)].

- פרה  פרשת   -

אדומה  לפרה  עגלה  לקנות  הטעם שאין 
ראויה  עד שהיא  אותה  אע"פ שמגדלים 

דינים רפ"ה   - אדומה  פרה  להיות 
פרה  "מצות  א)  (א  אדומה  פרה  בהלכות  הרמב"ם  כתב 
לוקחים  ואין  כו'  ארבע  בת  או  שנים  שלש  בת  שתהי'  אדומה 
וכן  עגלה".  ולא  פרה  אליך  ויקחו  שנאמר  אותה  ומגדלים  עגלה 
מפורש בספרי זוטא שדרשו (עה"פ של ויקחו אליך) "שלא יקחו 
עגלה ויגדלו". והענין צריך ביאור דמאיזה טעם לא יכולים לקנות 
ותהא  תגדל  שהיא  עד  לה  ונמתין  שנים  ג'  מבת  הפחותה  עגלה 

אדומה. פרה  מצות  בשביל  בה  נשתמש  ואז  שנים  ד'  או  ג'  בת 

בחינות  הם  מה שאמרנו שכל מעשיה  "ולפי  האוה"ח  ומבאר 
[היינו  בדבר  טעם  יש  לעיל)  שם  האוה"ח  שביאר  (וכמו  המשפט 
שיש להסביר את הטעם לדין הזה שאין לקנות עגלה ולגדלה], כי 
שם "פרה" יגיד מספר הידוע למספר בחינת הדינים כידוע ליודעי 
יש]  כו' [כשהיא כבר פרה לפי שאז  ד' שיקנו אותה  צוה  לזה  חן. 

אליו". תכוון  אשר  מספר  מספרה,  בבחינת 

בו  שאין  דבר  קונים  שהם]  נמצא  [אז  עגלה  יקנו  אם  "אבל 
והגם שמגדלין עד שנקראת "פרה"  לו.  המספר אשר אנו צריכים 
דבר  קונים  שיהיו  כדי  הקנין  שעת  על  ד'  יקפיד  כן  פי  על  אף 

דינים". רפ"ה  בו שהם  שהכוונה 

גדול  כח  הפרה  של  באפר  מקובץ  להיות  שצריך  לפי  והיינו 
הפרה  שבאפר  זה  כח  יבריח  זה  ידי  שעל  כדי  הדינים  מבחינת 
שביאר  (וכמו  עליו  שמזים  האדם  על  השורה  המת  טומאת  את 
בשעת  שאפילו  זה  על  ד'  הקפיד  לפיכך  שם),  לעיל  האוה"ח 
קניית הפרה תהא הפרה מסוגלת לזה שיחולו עליה הבחינה של 

דינים. הרפ"ה 

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל

יו"ל ע"י מכון פניני אור החיים לתיקונים והערות או לסייע בהפצת תורת האוה"ח הק',
peninei.ohrhachaim@gmail.com  :נא לפנות למייל


