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הי' הצווי של פרעה למילדות מה 

הוא  בן  אם  האבנים  על  וראיתן  העבריות  את  בילדכן  "ויאמר 
חשב  איך  להבין  וצריך  טז).  (א  וחיה"  הוא  בת  ואם  אותו  והמתן 
בית  שבכל  הדבר,  כשיתפרסם  והרי  תצליח,  כזאת  שגזירה  פרעה 
א"כ  הזכרים,  כל  מתים  אז  ללידה,  מסייעות  המילדות  שבו  ובית 
ועי"ז  לזה,  הגורמים  הם  המילדות  שמא  יחששו  שכולם  בוודאי 
לסייע  כדי  הללו  המילדות  את  אליהם  מלהזמין  האמהות  כל  ימנעו 

הלידה. עם  להם 

למילדות]  [היינו  עליהם  [פרעה]  שצוה  "ואולי  האוה"ח  ומתרץ 
היתה  שהיא  הולד  לאם  יודיעו  לא  שהמילדות  [פ'  הזכר  יודיעו  לבל 
יסתר  כן  שבאמצעות  מת  שהנולד  יאמרו  אלא  זכר]  בן  עם  מעוברת 

החשד".

שהילד  להורים,  יודיעו  לא  שהם  למילדות  צוה  שפרעה  והיינו 
להשאר  צריך  הזה  שהדבר  פרעה  להם  הורה  אלא  זכר,  הי'  שלהם 
וע"י  מת  נולד  שלהם  שהולד  להורים  המילדות  יאמרו  ורק  בסוד. 
תכסיס זה לא יוודע הדבר שכל הזכרים נהרגים ע"י המילדות ושרק 
הי'  שמת  שהולד  ידעו  לא  שהאמהות  לפי  בחיים,  נשארים  הנקבות 

זכר. בן 

אם  לדעת  ההורים  ירצו  שמא  חשש  קיים  הי'  שלא  [וכנראה 
א"כ  מת  כבר  שהולד  שכיון  לפי  נקיבה  או  זכר  בן  הי'  שמת  הולד 
נולדים  שרק  יראו  שכולם  ואע"פ  זו.  בידיעה  תועלת  שום  להם  אין 
ענין  עי"ז  שיתגלה  לחשוש  מקום  הי'  וא"כ  זכרים  ולא  נקיבות  להם 
הרציחה מ"מ מבואר מהאוה"ח שפרעה לא חשש שיתפרסם הדבר 

הזה]. ע"י החשד 

יותר חשוב,  ועשה טוב", איזה מהם הוא  "סור מרע 
המניעה מעשיית הרע או עשיית הטוב

הנה יש תרי"ג מצות והם נחלקים לב' חלקים, רמ"ח מצוות עשה 
חלקים  מהב'  אחד  איזה  על  לשאול  ויש  תעשה.  לא  מצוות  ושס"ה 

קיומם. על  ביותר  התורה  הללו מקפידה 

גילה  כולה,  בכל התורה  כי  "דע  וזה לשונו  ה)  (ג  ומבאר האוה"ח 
ד' דעתו ורצונו כי עיקר הקפדתו ומוסרו [היינו שעיקר הבאת העונש 
[והטעם  תעשה.  לא  מצות  על  עובר]  זה שהוא  מצד  הוא  האדם  על 
האמורים  העונשים  שעיקר  כך,  כדי  עד  זה,  על  מקפיד  כך  כל  שד' 
בתורה הם רק על מי שעובר על לא תעשה, הוא משום] כי זה יחבל 
נפשו  את  פוגם  הוא  תעשה  לא  על  עובר  שהאדם  שעי"ז  [פ'  בנפש 
"כי  שכתב  האוה"ח  בדברי  נכלל  ועוד  יב).  ד  ויקרא  באוה"ח  (עיין 
הל"ת,  מעשיית  שנברא  הקטיגור  דהיינו  בעצמו,  תעשה  שהלא  זה" 

האדם]. בנפש  זה שיחבל  הוא 

"והרוח  ז)  יב  (קהלת  אומרו  "והוא טעם  וכותב  וממשיך האוה"ח 
תשוב וגו' אשר נתנה" ואמרו ז"ל תנה לו כמו שנתנה לך, אבל מצות 
פרטים  על  זולת  עונש  אין  ובהעדרם  כשיהיו,  הטוב  השגת  הם  עשה 
של  שהענין  ג)  יב  (ויקרא  באוה"ח  [ועיין  ומילה".  פסח  כגון  ידועים 

בנשמתו]. אור  הוספת  הוא  מצוה  עשיית 

תעשה]  [מלא  השמירה  ד'  יקדים  "ותמיד  האוה"ח  כותב  ולכן 
ועשיתם",  "ושמרתם  ו)  ד  (דברים  דכתיב  [של מצות עשה]  לעשייה 
ה)  כו  (בראשית  מצותי"  "משמרתי  יג),  כח  (שם  ולעשות"  "לשמור 

הוא,  ד'  הקפדת  שעיקר  משום  הוא  בזה  והביאור  האוה"ח].  [עכ"ל 
תעשה. לא  מצות  על  מלעבור  וישמר  יזהר  שהאדם 

ד' על האדם הוא לענין  ומבואר בדברי האוה"ח שעיקר הקפדת 
ולכן החמירה התורה על מי  השמירה מלעבור על מצות לא תעשה, 
והטעם  עשה.  מצות  שמבטל  מי  מעל  יותר  תעשה  לא  על  שעובר 
מחבל  הוא  הרי  ל"ת  מצות  על  עובר  שכשהאדם  משום  הוא  לזה 
הוא  הרי  עשה  מצות  מבטל  כשהאדם  משא"כ  נפשו  את  ומחסר 
עצמו  את  מונע  רק  הוא  אלא  זה  ידי  על  נפשו  את  מחבל  איננו 

המצות. קדושת  האור של  תוספת  את  מלקבל 

הוא  ד'  הקפדת  שעיקר  כותב  שהאוה"ח  שאע"פ  להעיר,  [ויש 
זה  יסוד  אין  מ"מ  ל"ת  מצות  על  מלעבור  נשמר  שהאדם  זה  על 
שהרי  טוב,  עשה  של  החלק  בענין  האדם  של  החיוב  את  מקטין 
לזה  האוה"ח  רמז  [וגם  קנב:)  (שבת  ד'  חפץ  בספרו  כותב  האוה"ח 
לקיים את  לאדם  לו)] שא"א  (כה  ויקרא  בספר  התורה  על  בפירושו 
ע"י  אלא  העבירות  מן  ולהשמר  לך"  שנתנה  כמו  לו  "תנה  של  הענין 

הקדושה. בתורה  התמידי  העסק 

הקדים  "לזה  לשונו  וזה  יד)  (כו  ויקרא  בספר  האוה"ח  כתב  וכך 
עבירות  עובר  שהאדם  לזה  הסיבה  את  מקדים  הפסוק  [פי'  הסיבה 
והולך נגד רצון ד' ש]הוא לצד שלא למדו תורה. על דרך אומרם ז"ל 
(קידושין ל.) אמר הקב"ה בראתי לכם יצה"ר בראתי לו תורה תבלין, 
התורה,  זולת  עסק  ידי  על  הרע  מהיצר  לינצל  תקוה  אין  כי  הרי 

הרע". ליצרו  אזנו  יטה  התורה  מ[לימוד]  וכשיושלל 

עיקר  "כי  כתב  האוה"ח  דהנה  האוה"ח,  דברי  על  להעיר  יש  ועוד 
בנפש",  יחבול  זה  כי  תעשה  לא  מצות  על  הוא  ומוסרו  הקפדתו 
את  מחבל  הוא  הרי  ל"ת  מצות  על  עובר  שהאדם  עי"ז  שרק  דהיינו 
את  חובל  האדם  אין  עשה  מצות  מעשיית  המניעה  ע"י  אבל  נפשו 

נפשו.

ויש לעיין אם יש מי שחולק על האוה"ח בנקודה זו. דהנה בספר 
משלי (יג יג) כתיב "בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם". וכתב 
הגר"א (שם) "כי יש רמ"ח איברים באדם, וכנגדן רמ"ח מצות עשה, 
הוא  מצוה  דבר  לשום  הבז  וכן  המצות.  מן  חיוני  כח  לו  יש  דבר  וכל 
אבל  דבר  מאותו  החיוני  מכח  חסר  נעשה  הוא  כי  עצמו  את  מחבל 
בכל  שלם  יהא  דבר  כל  לקיים  ורואה  מצוה  שום  מלעזוב  הירא 

עכ"ל. איבריו" 

חובל  האדם  עשה  מצות  ביטול  ע"י  שגם  הגר"א  מדברי  ומבואר 
שמירת  לספר  בהקדמתו  חיים  החפץ  מדברי  משמע  וכן  עצמו,  את 
בזה  מחלק  הח"ח  שאין  בהערה,  שם  עיין  ועוד  עי"ש.  (ח"א)  הלשון 

עשה. מצות  להמבטל  ל"ת  על  העובר  בין 

שעל  א-ב)  (ח"א  וויטל  להר"ח  קדושה  בשערי  מבואר  נראה  וכן 
ניתנת  שעי"ז  לפי  האדם,  של  הנפש  נפגמת  עשה  מצות  ביטול  ידי 
האיבר  על  ולהתדבק  להתפשט  האדם  שבתוך  לזוהמא  אפשרות 

המצוה. קדושת  אור  ממנה  הפרטי שנחסר 

רשעים  חז"ל  שאמרו  שזהו  (שם)  וויטל  הר"ח  מבאר  ועוד 
ועל  המצוה  אור  קדושת  מהם  שנחסר  לפי  מתים,  קרויים  בחייהם 
כוחות  בהם  ונדבקים  איבריהם  על  הרע  היצר  זוהמת  שוכנת  זה  ידי 

והמיתה. הטומאה 

שהאוה"ח  משמע  ב)  ד  (ויקרא  האוה"ח  שמדברי  אציין  אולם 



חולק על השערי קדושה בענין ההגדרה הזאת של "רשעים בחייהם 
על  עובר  שהרשע  זה  מכח  שרק  סובר  והאוה"ח  מתים",  קרויים 
אם  אמנם  "מת".  של  התואר  עליו  שנקבע  הוא  תעשה,  לא  מצות 
של  הזה  התואר  עליו  יחול  לא  עי"ז  אז  עשה  מצות  מבטל  רק  הוא 

"מת".

הענין  על  ותלויה  מבוססת  הזאת  שהמחלוקת  לומר  יש  ואולי 
והר"ח  שהאוה"ח  שלפי  לומר,  אפשר  שאולי  דהיינו  הנ"ל,  הראשון 
וויטל חולקים בענין הגדרת הפגם שנעשה בנפש האדם ע"י הביטול 
של מצות עשה - דלהאוה"ח אין האדם מחבל את נפשו ע"י ביטול 
מ"ע  ביטול  ע"י  גם  והח"ח)  (הגר"א   וויטל  ולהר"ח  עשה,  מצות 
לענין ההגדרה של  גם  חולקים  לפיכך הם   - נפשו  האדם מחבל את 
נתהווה  זה  דבר  אין  דלהאוה"ח  מתים",  קרויים  בחייהם  "רשעים 
אלא עי"ז שהרשע עובר על מצות לא תעשה, ולהר"ח וויטל (הגר"א 
המניעה  באמצעות  גם  "מת"  של  התואר  הרשע  על  חל  והח"ח) 

עשה. מצות  מקיום 

בזה  הרבה  עוד  לעיין  וצריך  צרכם  כל  ברורים  הדברים  אין  אולם 
דאפשר שאין כאן מחלוקת כלל. ואציין שמדברי המהר"ל בנתיבות 
משמע  האדם")  שקיבל  כו'  כאשר  "אבל  פ"ג  התשובה  (נתיב  עולם 
המהר"ל  בדברי  יותר  ומפורש  מבואר  וכן  הקדוש.  האוה"ח  כדברי 
אל  לבבנו  יטה  וד'  יחסר").  אל  כו'  שאמרו  "ומה  (פ"ב  לעיל  שם 
ביקוש האמת ויגלה את עינינו להביט באור תורתו הקדושה אכי"ר].

אז  יתברך  כנגד כבודו  אם פרעה לא היה מדבר 
ד' מביא עליו את כל העשר מכות אלא  הי'  לא 

ד' רק מביא עליו את מכת בכורות הי' 

"ויאמר ד' אל משה במדין לך שוב מצרים כו' ואמרת אל פרעה 
ויעבדני  בני  את  שלח  אליך  ואמר  ישראל.  בכורי  בני  ד'  אמר  כה 
את  הרג  אנכי  הנה  אז]  לשלחם  מסרב  אתה  אם  [פ'  לשלחו  ותמאן 

יט-כג). (ד  בכרך"  בנך 

והאוה"ח שהפסוק של "הנה  וגו')  (בד"ה הנה אנכי הרג  ופרש"י 
למשה  גילה  וד'  בכורות.  מכת  על  מדבר  בכרך",  בנך  את  הרג  אנכי 
משה  כשהתחיל  ומיד  תיכף  בכורות  מכת  של  האחרונה  המכה  את 

למצרים. לרדת 

נבואה  כוונת  לדעת  "צריך  כב-כג)  (שם  האוה"ח  שואל  ולפיכך 
את  למשה  לומר  ד'  הקדים  טעם  מאיזה  דהיינו  בזמנה"  שלא  זו 
לו ד' את הט' מכות  המכה האחרונה של העשר מכות, לפני שאמר 
ראשונות שעתידות לבוא לפני מכת בכורות (ועיין גם ברש"י תירוץ 

זו). לקושיא 

מדבר  היה  לא  כו'  פרעה  כו'  שאם  אפשר  "עוד  האוה"ח  ומתרץ 
מביא  ד'  היה  [אז]  ד'",  "מי  ב)  (ה  כאומרו  יתברך  כבודו  נגד  דברים 
עליו מכת בכורות תיכף ומיד ולא הי' משביעו כוסות התרעלה [היינו 
שנגע  אחר  אבל  ראשונות]  מכות  הט'  את  עליו  מביא  ד'  הי'  שלא 
האוה"ח  (וכ"כ  ונאמנות"  גדולות  מכות  עליו  יבואו  יתברך  בכבודו 

א). ו  להלן 

לדבר  פניו  מעיז  פרעה  הי'  לא  "שאם  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
מסרב  הי'  הוא  אלא  א),  ו  האוה"ח  (לשון  יתברך"  כבודו  נגד  דברים 
ד',  נגד  מתחצף  הי'  לא  שהוא  כזה  באופן  ישראל  בני  את  לשלח 

יסכים  שעי"ז  כדי  בכורות  מכת  את  רק  פרעה  על  מביא  הי'  ד'  אז 
ואמר  פניו  את  העיז  שפרעה  כיון  אבל  ישראל.  את  לשלח  פרעה 
בכדי  ראשונות  מכות  הט'  את  גם  עליו  ד'  הביא  לפיכך  ד'"  "מי 
האוה"ח  כוונת  ג"כ  וזהו  א',  פסוק  סוף  י'  פרק  [אוה"ח  להענישו 
בפרק ו' פסוק א' ודו"ק] ולהודיע לו [מי הוא ד'] שד' הוא הכל יכול 
כג.  סו"פ  ד'  בפרק  האוה"ח  מדברי  משמע  [כן  כולם.  הכוחות  ובעל 
ד'  ועוד משמע (שם) שבכדי להודיע לפרעה את היסוד הזה הוצרך 
שכתב  א)  (י  האוה"ח  מדברי  אולם  מכות,  הט'  כל  את  עליו  להביא 
פרעה  את  ללמד  שבכדי  משמע,  ועוד"  כו'  כוחו  את  להראותו  "אם 

מכות]. הט'  כל  את  עליו  להביא  צורך  הי'  לא  הזה  היסוד  את 

הגזירה של "לא תאספון לתת תבן לעם" 
יום אחד נמשכה רק בשביל 

הנה כתיב "ויצו פרעה ביום ההוא את הנוגשים בעם ואת שטריו 
שלשם,  כתמול  הלבנים  ללבן  לעם  תבן  לתת  תאספון  לא  לאמר. 
הפסוק  למה אמר  ביאור  וצריך  ו-ז).  (ה  תבן"  להם  וקששו  ילכו  הם 
על  רחמנות  לפרעה  הי'  וכי  ההוא,  היום  בשביל  רק  כן  גזר  שפרעה 
רק  תמשך  הזאת  הקשה  שהגזירה  החליט  הוא  שבגללה  ישראל 

בלבד. אחד  יום  בשביל 

"ביום  של  הפסוק  שדברי  השני)  באופן  (שם  האוה"ח  ומבאר 
שהרי  הקדושה  התורה  דברי  הם  אלא  פרעה  מדברי  אינם  ההוא" 
שפרעה  לפי  ההוא"  "ביום  רק  כן  להתנהג  לנוגשים  צוה  לא  פרעה 
עד  בתוקפה  ותשאר  בתמידות  תמשך  הזאת  שהגזירה  רצה  באמת 
עולם. אלא שהתורה היא שהוסיפה את התיבות הללו [בתוך אמצע 
הגזירה  עתידה  לא  האמת  שלפי  לנו,  לרמז  כדי  פרעה]  של  הצווי 
רצה שהיא תתקיים  וצורה שבו פרעה  אופן  באותו  להתקיים  הזאת 

אחד. יום  בשביל  רק  ותתקיים  הגזירה תמשך  אלא 

משום  הוא  אחד  יום  בשביל  רק  נמשכה  שהגזירה  והטעם 
שלמחרת היום ההוא התחילו העשר מכות, ובמדרש מבואר שמיום 
כלל  מעל  מסוימת]  [בדרגה  השיעבוד  נסתלק  המכות  שהתחילו 
תבן  לתת  תאספון  "לא  של  שהגזירה  הפסוק  אומר  ולכן  ישראל. 
ההוא  היום  של  שלמחרתו  כיון  ההוא"  "ביום  רק  נתקיימה  לעם" 
לא  ושוב  ישראל  מעל  ו)  ו  (אוה"ח  השיעבוד"  "תוקף  נסתלקה 

לבנים. לעשיית  לקושש קש  ישראל  הוצטרכו 

יכוון הכתוב [באומרו "ביום ההוא"] לרמוז  וזה לשון האוה"ח "או 
גזירה  נתקיימה  [ולא  ההוא  יום  אלא  בעבודה  להם  עוד  נשאר  שלא 
בא  למחר  כי  אחד]  יום  אלא  לעם"  תבן  לתת  תאספון  "לא  של  זו 
ז"ל [ש] משה והכה יאור מצרים ונשתברה מקל השיעבוד כמאמרם 
התחילו  ואדרבה  מעליהם.  השיעבוד  נסתלק  המכות  שהתחילו  מעת 
י). ט  (שמו"ר  ז"ל"  בדבריהם  כאמור  מים  בעד משקה  כספם  להוזיל 

לקבל  בכדי  מכספם  להוזיל  הוצרכו  שהמצריים  שמזה  [והיינו 
לעבוד  ישראל  את  הכריחו  לא  שהמצריים  מבואר,  הרי  מים, 
שלהם,  המים  דהיינו  חיותם,  מקור  שכל  לפי  ההוא.  בזמן  בשבילם 
בא מכלל ישראל ואם הם היו משתעבדים בישראל אז לא היו הבני 
"תיכף  ו)  (ו  האוה"ח  שכתב  וזהו  מים.  שום  להם  נותנים  ישראל 
ומיד במכת היאור נתפרדה חבילת נוגשים ושוטרים אבל ישראל היו 
עובדים  היו  ומעצמם  עליהם  היתה  המצריים  אימת  כי  קצת  עובדים 

ודו"ק]. קלה"  עבודה 

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל
הגליון הזה נתנדב לע"נ יצחק רפאל בן אברהם ע"ה שהיא"צ הראשון חל ביום שב"ק כג טבת

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

לתיקונים והערות או לסייע בהפצת תורת האוה"ח הק',

נא לפנות למייל:  peninei.ohrhachaim@gmail.com     או בטלפון: 845-300-0360


