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מצרים שרו של  את  הרג  שד'  ליתרו  סיפר  משה 

"ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ד' לפרעה ולמצרים 
ויצלם  בדרך  מצאתם  אשר  התלאה  כל  את  ישראל,  אודות  על 
יתרו  "וישמע  כתוב  שכבר  שאע"פ  האוה"ח  ומבאר  ח).  (יח  ד'" 
כו' את כל אשר עשה אלקים למשה ולישראל עמו" מ"מ עדיין 
מעל  מצרים  של  השליטה  לגמרי  נתנתק  אם  ליתרו  נתברר  לא 

ישראל. כלל  גבי 

הי'  שלא  ענין  משה  לו  "וסיפר  לשונו  וזה  האוה"ח  ומבאר 
שאמרו  מצרים  שר  הריגת  והוא  מזולתו,  לדעת  [יתרו]  יכול 
החליט  ובזה  מת  ישראל  שראוהו  נב:)  ח"ב  (זוהר  ז"ל  רבותינו 

מעליהם". נירם  פקע  כי  יתרו 

השליטה  לגמרי  נתנתק  שאכן  ליתרו  סיפר  שמשה  דהיינו 
השר  את  גם  הרג  ד'  שהרי  ישראל  כלל  גבי  מעל  המצריים  של 
והשליטה של האומה של  ועי"ז נתבטל לגמרי הכח  של מצרים 

ישראל. כלל  מעל  מצרים 

כל התלאה אשר מצאתם  "את  בדברי הפסוק של  נכלל  וזה 
בדרך ויצלם ד'" דהיינו שכוונת הפסוק הוא שמשה סיפר ליתרו 
שהשר  דהיינו  ממצרים  בצאתם  בדרך  להם  שאירע  מה  כל  את 

מידו. אותם  הציל  וד'  אחריהם  רדף  מצרים  של 

אתכם  הציל  אשר  ד'  "ברוך  י)  (יח  אמר  שיתרו  אע"פ  ולכן, 
הציל  "אשר  ואמר  יתרו  הוסיף  מ"מ  פרעה"  ומיד  מצרים  מיד 
ד'  יתרו לשבח את  יד מצרים" דהיינו שהוסיף  את העם מתחת 
על זה שהוא הציל את ישראל מתחת ידו של השר של מצרים 

מצרים". יד  "מתחת   -

באומרו  הכתוב  שרמז  הוא  זה  כי  "ואולי  האוה"ח  לשון  וזה 
שהודיעו  וגו'  ויצילם"  בדרך  מצאתם  אשר  התלאה  כל  "את 
וידעו  יבחינו  ומן הסתם הם  יתרו כהן מדין הי'  כי  מרדיפת השר 
הוא  אותם  רדף  כי  לו  וסיפר  אומה.  כל  על  מעלה  שרי  יש  כי 
נוסע אחריהם" כו' וכששמע  י) "והנה מצרים  (יד  בעצמו דכתיב 
יתרו כן אמר "ברוך וגו' מתחת יד מצרים" שהוא השר, שמצרים 

ונכון". שמו 

שנה ארבעים  במשך  נשרים"  כנפי  על  אתכם  "ואשא 

הנה כתיב (יט ד) "אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא 
במפרשים  ומבואר  אלי".  אתכם  ואבא  נשרים  כנפי  על  אתכם 
נשרים"  כנפי  "על  באומרו  הפסוק  כוונת  שאין  רש"י)  (תרגום, 
רק  הוא  אלא  ממש,  נשר  של  הכנפים  על  אותם  הביא  שד' 
משל ודוגמא דהיינו שד' התנהג עמהם באותו אופן וצורה שבו 

גוזליו. עם  הנשר  מתנהג 

הרא"ם,  בשם  ז'  אות  חכמים  בשפתי  [עיין  פרש"י  ולכן 

הוא  נשרים"  כנפי  "על  של  שהענין  יא]  לב  דברים  וברש"י 
רדפו  שהמצריים  בשעה  ישראל  עם  ד'  הנהגת  של  ההגדרה 
אחריהם, משום שד' התנהג עמהם באותו אופן שהנשר מתנהג 
עם גוזליו. דכמו שהנשר מגין בגופו על גוזליו כמו"כ הגין ד' על 
עליהם,  זרקו  שהמצריים  בליסטראות  והאבני  מהחיצים  ישראל 

מצרים. למחנה  ישראל  מחנה  בין  חצץ  שהענן  עי"ז 

ומבואר מדברי רש"י שהזמן שבו אירע הענין של "על כנפי 
נשרים" הוא הזמן שבו היו בני ישראל הולכים ונוסעים אל הים.

"על  של  הזאת  בההגדרה  שהביאור  מבאר  האוה"ח  והנה 
הכבוד,  ענני  גבי  על  ישראל  את  הסיע  שד'  הוא  נשרים"  כנפי 
עי"ז  רע  פגע  מכל  גוזליו  על  בגופו  מגין  שהנשר  שכמו  דהיינו 
את  הציע  שהוא  לישראל  ד'  עשה  כמו"כ  לעוף  מגביה  שהוא 
מכל  בנ"י  על  הגין  וזה  ישראל  של  רגליהם  תחת  הכבוד  ענני 

במדבר. בהליכה  הכרוכים  והתלאות  התקלות 

כף  מדרך  שאפילו  כו'  ראו  אמר  "לזה  האוה"ח  לשון  וזה 
פירוש  נשרים  כנפי  על  אתכם  ונשאתי  עליכם  חסתי  רגליכם 
ד)  ח  (דברים  אומר  הוא  וכן  תחתם  ממוצעים  היו  הכבוד  ענני 

בצקה". לא  ורגלך 

שד'  מה  את  לבאר  הוא  הפסוק  כוונת  שעיקר  אע"פ  והנה 
כו'  ואשא  כו'  ראיתם  "אתם  וכמוש"כ  בעבר,  לישראל  עשה 
הנ"ל  הפירוש  לפי  מ"מ  כו'"  בקולי  תשמעו  שמוע  אם  ועתה 
של האוה"ח הרי מבואר שההנהגה הזאת של "ואשא אתכם על 
בני  הלכו  שבו  שנה  הארבעים  כל  בשביל  נמשכה  נשרים"  כנפי 

שיתבאר. וכמו  במדבר  ישראל 

דהנה האוה"ח הסביר שכוונת הפסוק באומרו "ואשא אתכם 
גם  הכבוד  בענני  ישראל  את  סיבב  שד'  הוא,  נשרים"  כנפי  על 
עם  והלכו  נשארו  הללו  שהעננים  כיון  ולכן,  לרגליהם.  מתחת 
הרי  א"כ  במדבר  נמצאו  שהם  שנה  הארבעים  כל  בשביל  בנ"י 
נשרים"  כנפי  על  אתכם  "ואשא  של  שההנהגה  מזה  מבואר 

במדבר. בנ"י  שהו  שבו  הארבעים שנה  כל  בשביל  נמשכה 

ישראל של  במעשיהם  ורק  אך  תלוי  הבריאה  תיקון 

מגבירים  הם  שעי"ז  הרי  ד'  רצון  את  מקיימים  כשבנ"י  הנה 
וכמוש"כ  הרחמים  מדת  ומתחזקת  והקדושה  הטוב  כח  את 
נתן  יתברך  שד'  משום  והוא  טו),  (יד  בשלח  בפרשת  האוה"ח 
והיכולת להוסיף כח בעולמות העליונים  ישראל את הכח  לכלל 

לאלוקים". עז  "תנו  וכמוש"כ  הטובים  מעשיהם  ידי  על 

דהיינו  לא.  או  הזה  הכח  את  לעכו"ם  יש  האם  לשאול  ויש 
אם גוי יעשה איזה מצוה האם תעשה המעשה ההוא איזה שום 

העליונים. בעולמות  רושם 



ישראל  כלל  של  המעשים  שרק  ה)  (יט  האוה"ח  ומבאר 
משא"כ  העליונים  בעולמות  כח  להוסיף  היכולת  את  להם  יש 
המעשים של אומות העולם הרי שאין להם את היכולת לעשות 

הבריאה. ובתיקון  העליונים  בעולמות  רושם  שום 

מכל  סגולה  לי  "והייתם  הכתוב  אמר  "לזה  האוה"ח  וז"ל 
סגולת  שאין  מידכם  אלא  יוצאה  טובה  פעולה  אין  כי  העמים" 
יטלו  לא  כו'  הגויים  כל  כי  הרי  כו'  מכם  אלא  והמצוות  התורה 
היא  וזו  רושם,  [שום]  מעשיהם  יעשה  ולא  הדבר  על  שכר 

ישראל". של  סגולתם 

העכו"ם  של  טובים  שהמעשים  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
ישראל  כלל  רק המעשים של  אלא  למעלה  רושם  עושים  אינם 

מעלה. בפמליא של  כח  מוסיפים  קרובו,  עם 

לשונו  וזה  ד)  ב  ד'  (דרך  ברמח"ל  גם  מבאר  הזה  והיסוד 
תיקון  הוא  ברוך  האדון  תלה  ישראל  של  במעשיהם  "ואולם 
הנהגתו  את  כביכול  ושיעבד  שזכרנו,  כמו  ועילוייה  הבריאה  כל 
פי  על  ח"ו,  ולהתעלם  לסתר  או  ולהשפיע  להאיר  לפעלם, 
במציאות  יגרעו  ולא  יוסיפו  לא  האומות  מעשה  אך  מעשיהם. 
בעומק  [וההסבר  בהסתרו".  או  שמו  יתברך  ובגילויו  הבריאה 

עי"ש]. א-ד)  (א  החיים  נפש  בספר  מבואר  הזה  הענין 

"רפואה" ל"ת,  השס"ה  נקראים  למה 

עיניך  אשר  כל  כי  אשכילך  "אכן  ה)  (יט  האוה"ח  כתב 
תחזינה בתורתינו בין במצוות עשה בין במצוות לא תעשה טעם 
והבדילנו  הרע  בחינת  והכיר  במה שברא  בחן  ד'  כי  הוא  הדברים 

בו". וקדשנו  הטוב  בחינת  ובחן  ממנו 

ולהמנע  צוונו לעשות רמ"ח מ"ע  בזה שד'  דהיינו שההסבר 
הוא  יתברך  הבורא  שרצון  משום  הוא  ל"ת  מצוות  משס"ה 
להדבק  ד'  צוונו  ולפיכך  הרע,  מן  ושנבדל  בטוב  שנתדבק 

העבירות. מן  ולהתרחק  במצוות 

וממשיך האוה"ח וכותב "וכן הוא מאמר רבותינו ז"ל בספרא 
לכם  נותן  דברי תורה שאני  לישראל,  ד' למשה אמור להם  אמר 
"רפואה"  לומר  כפל  כאן.  עד  לכם,  הם  חיים  לכם  הם  רפואה 
לבל  "רפואה"  עשה.  ומצוות  תעשה  לא  מצוות  כנגד  ו"חיים" 
הם  ו"חיים"  הרעים,  מהמעשים  בעשותכם  או  באכלכם  תחלו 

בהם". וחי  האדם  אותם  יעשה  אשר  מעשים  בעשותכם 

המצוות  את  מקיים  שהאדם  זה  ידי  שעל  באוה"ח  ומבואר 
על  מעבור  המניעה  ידי  ועל  וחיים  קדושה  בו  ניתוסף  עשה 
נגרם  הנפש  חולי  כי  חולי,  נפשו מכל  לא תעשה תשמר  מצוות 

ד'. פי  על  עובר  עי"ז שהאדם 

כל מצוות  "כי  ב) מוסיף האוה"ח לבאר  (יג  ויקרא  ובחומש 
לא תעשה להסיר תחלואי הנפש" דהיינו שעי"ז שהאדם מתגבר 
ונמנע מלעבור על מצוות לא תעשה הרי שהוא מבטל  יצרו  על 
שלו  גידים  בשס"ה  הדבוקה  והיצר  החטא  זוהמת  את  בזה 
ולפיכך  א-ב)].  (פרק  קדושה  בשערי  וויטל  הר"ח  שביאר  [וכמו 
נמנע  שהאדם  זה  ידי  שעל  לפי  "רפואה"  נקראים  ל"ת  השס"ה 
זוהמת  מתחלואי  ומתרפאה  מתטהרת  נפשו  עליהם  מלעבור 

בה. הנמצאת  היצר 

בו" יביטו  לבל  ההוא  האור  לסלק  ד'  "יצטרך 

לראות  ד'  אל  יהרסו  פן  בעם  העד  רד  משה  אל  ד'  "ויאמר 
ונפל ממנו רב" (יט כא). ופרש"י שכוונת הפסוק הוא שד' אמר 
ומבאר  יעלו בהר.  ולהזהירם שהם לא  למשה להתרות בישראל 
יהינו לעלות אל ההר אז התוצאה תהא שהם  הפסוק שאם הם 

רב". ממנו  "ונפל  הפסוק  וזהו שאמר  הזה.  החטא  בגלל  ימותו 

יהרסו  "פן  באומרו  הפסוק  כוונת  את  להבין  צריך  אולם 
כלל  שאם  הוא  בזה  שהביאור  האוה"ח  ומבאר  לראות".  ד'  אל 
השכינה  זיו  את   - ד'  את  לראות  כדי  ההר  אל  יתקרבו  ישראל 
ההוא  האור  [את]  לסלק  ד'  "יצטרך  אז  ההר,  על  שורה  שהי' 

בו". יביטו  לבל 

להתקרב  להם  שאסור  להם  ואמר  משה  בהם  התרה  ולכך 
ההר  אל  יתקרבו  הם  שאם  להם  לומר  משה  והוסיף  ההר,  אל 
יתקרבו אל ההר הם  ד'" משום שעי"ז שהם  "יהרסו אל  אז הם 
יהרסו את אור ד' השוכן על ההר דהיינו שהם יגרמו לאור ההוא 

ההר. מן  ולהפרד  להסתלק 

ירצה כי לצד שאורו יתברך ממלא המקום  "או  וז"ל האוה"ח 
האור  לסלק  ד'  יצטרך  לראות  כשיבואו  לכן]  ההר,  את  [היינו 
ההוא לבל יביטו בו. וזהו אומרו "פן יהרסו אל ד'" פירוש [שהם 
שהם  שעי"ז  [פירוש  ראותם  לסיבת  אורו  ל[הריסת]  יגרמו] 
ד'  לפי שיצטרך  יתברך  אורו  יגרמו להריסת  יתקרבו לראות הם 

ההר]. מן  אורו  את  לסלק 

לראות  ישיגו  לא  כי  מגיד  זה  "והרי  וכותב  האוה"ח  ומסיים 
[לפי האמת  כי  יראו  פן  הכתוב  אמר  לא  ולזה  לראות.  יבואו  אם 

לראות". בדעתם  יחשבו  הם  אלא  כנזכר  ישיגוהו  לא  הם] 

בכדי  ההר  אל  מלהתקרב  ישראל  את  הזהיר  שמשה  והיינו 
ההר  אל  שיתקרב  מי  וכל  שם,  ששורה  השכינה  זיו  את  לראות 
יסכימו  הם  אם  שאפילו  להם  ואמר  משה  והוסיף  יומת.  מות 
ליהרג בכדי ליהנות מזיו השכינה והם יתקרבו אל ההר מ"מ הם 
את  ההר  מן  יסלק  שד'  לפי  העליון  האור  את  לראות  יזכו  לא 
האור העליון ההוא לפני שהם יוכלו לראות אותו וליהנות ממנו.
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נא לפנות למייל:  peninei.ohrhachaim@gmail.com     או בטלפון: 845-300-0360


