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'עתה תראה' ביאור הגזירה של 
ממנו  וביקש  פרעה  אל  הלך  שמשה  שאחרי  מבואר  שמות  בפרשת  הנה 
הוסיף  ג),  ה  (שמות  לד' אלקינו"  ונזבחה  ימים במדבר  נא דרך שלשת  "נלכה 

ד'  אל  משה  טען  ולפיכך  ישראל.  על  השיעבוד  גזירת  את  להכביד  פרעה 

"למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך 

כב-כג). ה  (שם  עמך"  את  הצלת  לא  והצל  הזה  לעם  הרע 

אעשה  אשר  תראה  עתה  משה  אל  ד'  "ויאמר  היתה:  ה'  ותשובת 
תראה',  'עתה  לפיכך  כו'  מדותי  על  "הרהרת  ופרש"י  א).  ו  (שם  לפרעה" 

לארץ".  כשאביאם  אומות  שבעה  למלכי  העשוי  ולא  תראה  לפרעה  העשוי 

וטען  ד'  של  מידותיו  על  הרהר  שהוא  זה  על  נענש  רבינו  שמשה  דהיינו 

יזכה לראות את  לא  עליו שהוא  הי', שנגזר  והעונש  הזה'.  'למה הרעתה לעם 

אומות. השבעה  המלכים של  כנגד  בנ"י  הנצחונות של 

רבינו לא  הי', שמשה  ולפי הנראה מפשטות הדברים, הרי שהעונש הזה 
רבינו  משה  אם  שאפילו  דהיינו  ישראל.  ארץ  לתוך  להכנס  וכלל,  כלל  יזכה, 

כלל  של  מנהיג  בתורת  ולא   - הדיוט  ישראל  של  במצב  לא"י  להכנס  ירצה 

ידי  יראה על  כל סוף הוא  כיון שסוף  יוכל להכנס לא"י  ישראל, מ"מ הוא לא 

האומות. שבעת  למלכי  שייעשה  מה  את  זה 

לפי  כן,  הדברים  שאין  מבאר  ב)  יג  (במדבר  הקדוש  האוה"ח  אולם 
לא"י  מלהכנס  רבינו  משה  את  מנעה  רק  תראה',  'עתה  של  הזאת  שהגזירה 

בתורת 'מנהיג הדור' אבל היא לא אסרה עליו להכנס לתוך ארץ ישראל בתור 

פשוט. אדם 

בפסוק  ה)  פרשה  (שמו"ר  חז"ל  שאמרו  מה  פי  "על  האוה"ח  לשון  וזה 
כאן.  עד  רואה,  אינך  מלכים  ל"א  במלחמת  אבל  תראה',  'עתה  א)  ו  (שמות 

והי'  מצרים  ליציאת  השנית  בשנה  לארץ  נכנסים  ישראל  היו  אם  מעתה 

לארץ  חוץ  לישב  משה  מוכרח  הי'  תראה'  'עתה  שאמר  ד'  מאמר  מתקיים 

[כ]הדיוט". ישראל  לארץ  יכנס  או  כהדיוט 

נאסרה  לא  תראה'  'עתה  של  הגזירה  שמצד  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
להכנס  האפשרות  ממנו  נמנעה  ורק  ישראל,  לארץ  הכניסה  לגמרי  ,למשה, 

אדם  בתורת  לא"י  להכנס  לו  מותר  הי'  עדיין  אבל  הדור'  'מנהיג  בתורת  לא"י 

ופשוט. הדיוט 

עי'  מריבה.  (ומי  המרגלים  חטא  בגלל  שרק  הרי  דבר  של  [ובסופו 
להכנס  האפשרות  רבינו  ממשה  נמנעה  ח)  כד  במדבר  לז,  ג  דברים  אוה"ח 

הפסוקים  מדברי  מבואר  נראה  (כן  הדיוט.  ישראל  של  במצב  אפילו  לא"י 

האוה"ח שם)]. ביאורו של  לפי  כג-כז),  (ג  ואתחנן  פרשת  שבתחילת 

ומבואר מדברי האוה"ח הללו, שאפילו בשנה השנית לצאת בנ"י מארץ 
כי  'עתה תראה'. אולם בפרשת  הגזירה הזאת של  נתבטלה  מצרים, עדיין לא 

ישראל  על  נפשו  שנתן  בשביל  כי  "ואולי  האוה"ח  כתב  ב)  לג  (שמות  תשא 

וגו'". תראה'  'עתה  גזירת  נתבטל  העגל  במעשה 

חטא  לאחר   - מצרים  מארץ  בנ"י  לצאת  הראשונה  בשנה  שכבר  דהיינו 
העגל, נתבטלה הגזירה הזאת של 'עתה תראה', בזכות זה שמשה רבינו מסר 

העגל.  חטא  מצד  עליהם  שנגזרה  הכלי'  מגזירת  בנ"י  את  להציל  נפשו  את 

ע'  שיש  לפי  הקדוש  האוה"ח  בדברי  סתירה  כאן  שאין  לומר  שצריך  וכנראה 

לתורה. פנים 

ד' במדבר הוא משום  ניאצו את  הסיבה שבנ"י 
שטומאת מצרים עדיין היתה דבוקה בהם

ואורשנו  בדבר  אכנו  כו'  הזה  העם  ינאצני  אנה  עד  משה  אל  ד'  "ויאמר 
שבנ"י  זה  שבגלל  דהיינו  יא-יב).  (יד  ממנו  ועצום  גדול  לגוי  אתך  ואעשה 

ממצרים  שיצאו  בנ"י  עם  כל  את  ח"ו  להרוג  יתברך  ד'  רצה  במרגלים,  חטאו 
אומה חדשה. ולהוציא ממשה 

ד'  את  לנאץ  עלולים  יהיו  לא  הזאת  החדשה  שהאומה  האוה"ח  ומבאר 
ונטמא  לרעה  הושפע  במצרים  ששהה  שהעם  לפי  ממצרים,  שיצא  העם  כמו 
בטומאתם של מצרים, ומכח הטומאה הזאת הם ניאצו את ד' במשך שהותם 
שלא   - רבינו  ממשה   - חדשה  אומה  לברוא  יתברך  ד'  רצה  ולפיכך  במדבר. 
שהתה במצרים ולא נטמאה בגילולי המצריים ועי"ז הם לא ינאצו את ד' כמו 

הדור שיצא ממצרים.

מצרים  קליפת  תוך  שהיו  לצד  ממצרים  היוצא  "והעם  האוה"ח  לשון  וזה 
[מ] כן  הי'  שלא  מה  לנאץ  סיבה  וזה  בהחלט  ממנה  נטהרו  לא  שבים  ושמלת 

היוצא ממשה". העם 

קמו.)  (שבת  הגמ'  דברי  את  לציין  ראוי  הללו  האוה"ח  דברי  [ועל 
שאומרת "ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן". וכתב האוה"ח (שמות 
הראשון  אדם  של  למצבו  ישראל  התעלו  הזוהמא,  פסיקת  ידי  שעל  יט)  לב 
קודם החטא - שהם לא היו צריכים למות אלא הם היו יכולים לחיות לעולם.

אדה"ר  של  חטאו  מזוהמת  לגמרי  נטהר  ישראל  שכלל  מזה  נראה  והי' 
(בפרשת  הללו  האוה"ח  מדברי  אמנם  במצרים,  בהם  שנדבקה  ומהטומאה 

מצרים. בהם מקצת מטומאת  דבוקה  היתה  עדיין  מבואר שאעפ"כ  שלח) 

שייך  דאיך  הזה,  בענין  ההגדרה  עומק  את  להבין  ביאור  צריך  וקצת 
והתעלו  זוהמתן'  'פסקה  אחד  שמצד  ביחד:  הללו  הדברים  שני  שיתקיימו 
בהם  דבוקה  היתה  עדיין  שני  ומצד  החטא,  קודם  אדה"ר  של  לדרגתו  בנ"י 

ביאור.]. וצריך  מצרים.  טומאה מטומאת  שום  איזה 

לבין  ד' למשה לאחר חטא העגל  בין מה שאמר  החילוק 
היו נחשבות  - למה  ד' לאחר חטא המרגלים  לו  מה שאמר 
רגל אחת בו רק  רבינו לכסא שיש  הנשמות שיצאו ממשה 

לי  הניחה  "ועתה  י)  לב  (שמות  למשה  אמר  ד'  העגל  חטא  לאחר  הנה 
המרגלים  חטא  לאחר  וכן  גדול".  לגוי  אותך  ואעשה  ואכלם  בהם  אפי  ויחר 
לגוי  אתך  ואעשה  ואורשנו  בדבר  "אכנו  יב)  יד  (במדבר  משה  אל  ד'  אמר 

ממנו". ועצום  גדול 

ב'  גדול.  לגוי  משה  את  לעשות  ד'  רצה  אופן  באיזה  א'  להבין:  וצריך 
חטא  לאחר  למשה  אמר  שד'  ממנו",  "ועצום  של  זו  בהוספה  ההסבר  מהו 

המרגלים.

לאחר  למשה  שנאמר  הפסוק  את  דורשת  הגמ'  (לב.)  ברכות  במסכת 
אלעזר  רבי  אמר  וגו'.  גדול  לגוי  אותך  "ואעשה  הגמ'  לשון  וזה  העגל.  חטא 
אמר משה לפני הקב"ה, רבונו של עולם, ומה כסא של שלש רגלים [אברהם 
רגל  של  כסא  כעסך,  בשעת  לפניך  לעמוד  יכול  אינו  (רש"י)]  ויעקב  יצחק 
אחת על אחת כמה וכמה". דהיינו שמשה טען אל ד', אם אפילו בני אברהם 
האומה  שתתקיים  שייך  איך  א"כ  חטאיהם  בגלל  כלי'  נתחייבו  ויעקב  יצחק 

בלבד. רבינו  הזאת שתצא ממשה  החדשה 

שייך  איך  שהרי  המפרשים),  שהקשו  (וכמו  ביאור  צריכים  הגמ'  ודברי 
לו  שיש  ככסא  נחשבת  תהא  רבינו,  ממשה  שתצא  החדשה  שהאומה  לומר 
וא"כ  ויעקב  יצחק  אברהם  מזרע  הוא  בעצמו  רבינו  משה  והרי  אחת  רגל  רק 

ויעקב. יצחק  אברהם  כבני  נחשבת  להיות  צריכה  ממנו  האומה שתצא  גם 

בפרשת  הקדוש  האוה"ח  שכתב  מה  פי  על  יבואר  זה  בענין  וההסבר 
היו  הנשמות הקדושות  ועוד), שכל  א  טז  במדבר  וע"ע  ח,  לב  (דברים  האזינו 
לאחר  ואולם  הטוב.  האילן  הי'  והוא  הראשון,  אדם  בנשמת  ותלויים  כלולים 
הקדושים.  האבות  עבודת  ע"י  נטהרו  רק  והם  הללו  הנשמות  נפגמו  חטאו, 
ע"י  הטוב  האילן  ונטהר  שנתברר  עד  לגמרי  נטהרו  לא  הללו  הנשמות  [אמנם 



עבודתו של יעקב אבינו]. ולפיכך האבות הקדושים הם העיקר והשורש של 
ישראל. כלל  הטוב של  האילן 

ד' במה  דברי  יז) את  יא,  יד  (במדבר  הזה האוה"ח מבאר  היסוד  פי  ועל 
"ואעשה  והמרגלים,  העגל  חטא  לאחר  רבינו,  למשה  ואמר  הבטיח  שהוא 
אותך לגוי גדול". אמנם האוה"ח מסביר שיש חילוק גדול בין ההבטחה שד' 
לאחר  לו  הבטיח  שד'  לההבטחה  העגל  חטא  לאחר  רבינו  למשה  הבטיח 

המרגלים. חטא 

לגוי  "ואעשה אתך  יא)  (יד  ד' אמר למשה  דהנה לאחר חטא המרגלים 
[פי'  היתה, שהוא  בזה  ד'  (שם) שכוונת  האוה"ח  ומבאר  ועצום ממנו".  גדול 
והוא  ישראל,  מבני  אנשים  רבוא  הס'  כל  של  נשמתם  שורש  את  יקח  ד'] 
'לגמרי' בשורש נשמתו של משה רבינו. דהיינו שכמו שהאבות  יקבע אותם 
למשה  ד'  הבטיח  כמו"כ  הטוב  האילן  של  והעיקר  השורש  היו  הקדושים 
יהא  הזה שהוא  לענין  מן האבות  כאחד  ייחשב  הוא  גם  ואילך  רבינו שמכאן 
הענין  הסבר  בהערה  להלן  (ועי'  הטוב  האילן  של  והשורש  כהעיקר  נחשב 

הזה).

(יבמות  שמבואר  דאע"פ  הוא,  (בקיצור)  הענין  עומק  והסבר  [הערה: 
טז:,  ברכות  יהוידע  בבן  וע"ע  הברכה,  וזאת  בפרשת  ב"ר  פט.,  חולין  מט:, 
אמרו  מ"מ  הקדושים  מהאבות  יותר  גדול  הי'  רבינו  שמשה  יג-יד)  ג  נפה"ח 
השלשת  שרק  דהיינו  שלשה',  אלא  אבות  קורין  'אין  טז:)  (ברכות  בגמ' 
הס'  שאר  נצצו  ומהם  ישראל  כלל  של  הטוב  האילן  של  השורש  היו  אבות 

יעקב). בעין  בהמפרשים  (עי'  ישראל  כלל  נשמות של  רבוא 

י), שאע"פ  לב  (שמות  גדול"  לגוי  "ואעשה אותך  ד' למשה  וזהו שאמר 
 - הטוב  האילן  של  והעיקר  השורש  היו  הקדושים  האבות  רק  עכשיו  שעד 
תהא  אתה  גם  ואילך  מכאן  מ"מ   - רבוא  הס'  נשמות  כל  מושרשים  שבו 
[ואין  הקדושים.  האבות  עם  ביחד  הטוב  האילן  של  והעיקר  כהשורש  נחשב 
להקשות על זה מדברי הגמ' הנ"ל שאומרת 'אין קורין אבות אלא לשלשה', 
רבינו  משה  את  להפקיע  הגמ'  כוונת  שאין  כותב  (שם)  יהוידע  הבן  שהרי 

ודו"ק]. עיי"ש  הזה  מהענין 

לעולם  יצאו  שכבר  הנשמות  רק  שלא  רבינו  למשה  הבטיח  שד'  והיינו 
לעולם  עדיין  יצאו  שלא  הקדושה  ניצוצי  שגם  אלא  בו  וכלולים  תלויים  יהיו 
הוא  זה  וענין  מעכשיו.  כבר  בו  מושרשים  יהיו   - בעתיד  לעולם  יצאו  ורק   -
שגם  הטוב:  האילן  של  השורש  היותו  של  ביותר  הקולעת  ההגדרה  באמת 
כחלק  ונחשבים  מעכשיו  בו  נמצאים  כבר  לצאת,  שעתידים  הניצוצות  כל 

ממנו.

אתך',  'ואעשה  "ואומרו  שכתב  יא)  (בפסוק  האוה"ח  מלשון  משמע  וכן 
הי'  שלא  מה  לבוא'  'הראוי  הקדושה  ניצוצי  כל  ובענפיו  בו  ישפיע  פירוש, 
מבואר  קודם'  בכוחו  הי'  שלא  'מה  האוה"ח  שכתב  [וממה  קודם.  בכוחו 

מקודם]. בו  נמצא  הי'  ונוסף שלא  חדש  דבר  רבינו  במשה  כעת  שנתחדש 

המוזכר  מהעם  יהי'  העצום  שהגוי  פירוש  'ממנו',  [ועצום]  ואומרו 
בתחילה [דהיינו] שיטה ד' כל נשמות 'התלויות' בעם ויטעם בשורש נשמתו 
ולשון של  לבוא'  'הראוי  לשון של  האוה"ח  ומבואר ממה שכתב  של משה". 
לגוי  אותך  "ואעשה  של  ד'  הבטחת  כוונת  את  מבאר  שהאוה"ח  'התלויות', 
עצם  לענין  ולא  לעולם  לבוא  העתידות  הנשמות  לענין  ממנו",  ועצום  גדול 

ודו"ק. המדבר.  דור  אנשי  הנשמות של 

ולפי ההסבר הנ"ל לא יקשה על דברי האוה"ח הללו (יד יא) ממה שכתב 
האוה"ח לבאר את דברי הפסוק לעיל (יא יב). שהרי האוה"ח כתב לבאר את 
"שכל  האומר  ע)  תיקון  (תיקו"ז  הזוהר  דברי  פי  על  יב)  (יא  הפסוק  דברי 
נשמות עם בני ישראל דור המדבר היו ענפי נשמתו של משה רבינו והוא הי' 
להם לאב". ומשמע מדברי האוה"ח האלו שכבר לפני חטא המרגלים היו כל 
דברי  על  מזה  יקשה  כן  ואם  רבינו.  בנשמת משה  ישראל מושרשים  נשמות 
חטא  שלאחר  מבואר  הנ"ל  האוה"ח  מדברי  שהרי  יא),  (יד  הנ"ל  האוה"ח 

והדבר  כן.  לפני  לו  הי'  שלא  חדש  דבר  למשה  לתת  הבטיח  ד'  המרגלים 

של  נשמתו  בשורש  ישריש  ד'  שעכשיו  הוא,  למשה  הבטיח  שד'  החדש 

שהענין  מזה  ומשמע  ישראל.  כלל  של  נשמות  רבוא  הס'  את  רבינו  משה 

לכן. קודם  ולא  המרגלים  לאחר חטא  נתהווה  רק  הזה 

כלל,  קשה  לא  יא)  (יד  הללו  האוה"ח  דברי  בכוונת  שנתבאר  מה  ולפי 
שהוא  למשה,  ד'  הבטיח  העגל  חטא  שלאחר  הוא,  האוה"ח  שכוונת  לפי 

גדר  באותו  רבוא  הס'  נשמות  כל  את  רבינו  משה  נשמת  תוך  אל  ימשיך 

ואופן שבו הם נמשכים מהאילן הטוב של האבות הקדושים, וכמו שנתבאר 

רבינו  משה  של  נשמתו  בשורש  מושרשים  יהיו  שהנשמות  דהיינו  לעיל, 

מושרשים  יהיו  לעולם  לבוא  ניצוצי הקדושה שעתידים  כל  כזה שגם  באופן 

בנשמת משה רבינו כבר מעכשיו. (כן נראה לענ"ד ביאור הענין באופן כללי) 

ודו"ק.].

גדול',  לגוי  אותך  'ואעשה  למשה  אמר  רק  ד'  העגל  חטא  לאחר  אולם 
היתה,  ד'  ולכן מבאר האוה"ח שהבטחת  "ועצום ממנו".  לומר  ד'  הוסיף  ולא 

לפרות  חדשות  נשמות  "נטעי  רבינו  משה  של  נשמתו  בשורש  יטע  שהוא 

ולרבות". דהיינו שד' יברא נשמות חדשות שלא היו תלויים וכלולים בהאילן 

הקדושים. האבות  הטוב של 

"כסא  האומרת  (לב.)  בברכות  הגמ'  דברי  את  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
שלאחר  שכיון  היא,  הגמ'  שכוונת  וכמה".  כמה  אחת  על  אחת  רגל  של 

היו  חדשות שלא  נשמות  בו  יטע  רבינו שהוא  למשה  הבטיח  ד'  העגל  חטא 

הנשמות  אם  משה:  טען  לפיכך  הקדושים  האבות  של  הטוב  מהאילן  חלק 

יכולים להתקיים  שהיו מקושרים לשלשת האבות [לשלשה רגליים] לא היו 

אינם  שהם  כיון  הללו  החדשות  הנשמות  יתקיימו  שלא  לחשוש  שיש  כ"ש 

רבינו. למשה   - אחת  לרגל  אלא  מקושרים 

[ולפי ההסבר של האוה"ח, מבואר הטעם לזה שמשה רבינו רק טען כן 
נתן  שד'  ההבטחה  אחרי  ולא  העגל  חטא  לאחר  לו  נתן  שד'  ההבטחה  אחרי 

למשה  הבטיח  לא  ד'  המרגלים  חטא  שאחרי  לפי  המרגלים.  חטא  לאחר  לו 

הקדושים  להאבות  מקושרים  היו  שלא  'חדשות'  נשמות  בו  יטע  שהוא 

מקושרים  שהיו  הללו  הנשמות  את  ימשיך  שהוא  לו  הבטיח  רק  ד'  אלא 

צורה  באותו  רבינו,  נשמתו של משה  לתוך שורש  גם  אל האבות הקדושים, 

הקדושים]. האבות  אל  ודבוקים  מקושרים  היו  הם  שבו  ואופן 

זמן שבו לא תהא התכלת בנמצא לנו שיבוא  התורה מרמזת 

"דבר אל בנ"י ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם 
ב'  יש  ציצית  במצות  והנה  לח).  (טו  תכלת"  פתיל  הכנף  ציצת  על  ונתנו 

דברים, חוטים לבנים וחוטים של תכלת. ולכן יש לשאול למה בחרה התורה 

לכאורה  הרי  התכלת,  חוטי  של  הצווי  לפני  'לדרתם'  של  התיבה  את  לומר 

כל  של  הצווי  גמר  לאחר  רק  'לדרתם'  של  התיבה  את  לומר  לפסוק  הי' 

הציצית. החוטים של 

פרטי  באמצע  'לדרתם'  כתב  למה  בהעיר  ירצה  "עוד  האוה"ח  ומתרץ 
ישנו  הלבן  והתכלת.  הלבן  דברים:  ב'  ציצית  במצות  שיש  לצד  אכן  המצוה. 

בכל זמן והתכלת יש זמן שאינו מצוי. ו[לכן] נתחכם ד' ואמר 'לדרתם' קודם 

חיוב  אין  בנמצא  כשאינו  תכלת  אבל  'לדרתם'  שהלבן  לומר  התכלת,  זכרון 

(מנחות לח.)  ולא הלבן את התכלת  והגם שהתכלת אינו מעכב את הלבן  בו. 

התכלת". כן  מה שאין  הפסק  בלא  לדורות  בנמצא  הוא  הלבן  כן  פי  על  אף 

והיינו שהתורה כתבה את תיבת 'לדרתם' לפני הצווי של חוטי התכלת, 
אדם  בני  יוכלו  ולא  בנמצא  יהא  לא  התכלת  שבו  זמן  להיות  שעתיד  משום 

באומרה  הזה  הדבר  את  התורה  לנו  רמזה  ולפיכך  התכלת,  חוטי  את  ללבוש 

זמן שבו  להודיענו שיבוא  חוטי התכלת,  הצווי של  לפני  'לדרתם'  תיבת  את 

עולם. לדורות  התכלת  חוטי  ענין  יתקיים  ולא  מצוי'  התכלת  לא תהא 
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