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את משה להתרות  פרעה  הוצרך  למה 
הנה במדרש (ילקוט רמז קעה) אמרו שמשה רבינו הי' נכנס 
הכלבים,  היו  ולא  רוצה  הי'  שהוא  עת  בכל  פרעה  של  לארמונו 

את  לעכב  או  למנוע  יכולים  פרעה,  של  השומרים  או  האריות 

פרעה. אל  מלהכנס  משה 

הפסוקים  מדברי  לזה  ברורה  ראיה  מביא  א)  (ט  והאוה"ח 
(י כח) "ויאמר לו פרעה לך מעלי השמר לך  עצמם. דהנה כתיב 

אל תוסף ראות פני כי ביום ראותך פני תמות". ושואל האוה"ח 

"למה הוצרך פרעה להתרות במשה והי' לו לצוות לעבדיו שומרי 

יצו  ולהם  המלך  שומרי  להעמיד  המלכים  מנהג  כן  כי  הבית, 

ליכנס". יניחוהו  שלא 

ואמר  למשה  התראה  נתן  שפרעה  אומר,  שהפסוק  דהיינו 
ושואל האוה"ח  יעז משה לחזור אל תוך הארמון שלו.  לו שאל 

פרעה  אם  והרי  במשה  להתרות  פרעה  הוצרך  טעם  מאיזה 

לו  הי'  אז  ארמון המלוכה,  לתוך  למנוע את משה מלהכנס  רצה 

לפרעה לצוות את עבדיו ושומריו שהם לא יניחו למשה להכנס 

המלך. אל  שוב 

לשומרים  יכולת  הי'  שלא  האוה"ח,  מוכיח  זו  שאלה  ומכח 
של פרעה, למנוע את משה מלהכנס ולבוא אל תוך ארמונו של 

פרעה. ולפיכך הוצרך פרעה להתרות במשה ולצוות עליו שהוא 

עמדו  לא  כי  וודאי  "אלא  האוה"ח  לשון  וזה  אליו.  עוד  יכנס  לא 

כו'  פרעה]  אל  מלהכנס  את משה  [למנוע  כנגדו  פרעה]  [שומרי 

עצום". נס  וזה 

המטה אל  אחד  ארבה  קשר  רבינו  משה 
(י  בארבה"  מצרים  ארץ  על  כו'  נטה  משה  אל  ד'  "ויאמר 
אמר  שד'  דהיינו  הארבה"  מכת  בשביל  "בארבה,  ופרש"י  יב). 

יבוא  שעי"ז  כדי  מצרים  ארץ  על  ידו  את  משה  שיטה  למשה 

וע"ע במש"כ  אונקלוס  [וכמוש"כ בתרגום  עליהם מכת הארבה, 

רש"י]. דברי  את  לבאר  ארי'  הגור 

וזה  מחודש.  באופן  הפסוק  דברי  את  מפרש  האוה"ח  אולם 
"בארבה. אולי שיקשור ארבה אחד במטהו". דהיינו  לשון קדשו 

שד' צוה למשה לקחת ארבה אחד ולקשור אותו אל מטהו ואז 

מכת  את  ד'  יביא  ועי"ז  מצרים,  ארץ  על  המטה  את  משה  יטה 

מצרים. ארץ  על  הארבה 

[והביאור בזה יש לומר על פי דברי הרמב"ן (בראשית יב ו) 
גזירת ד' מן הכח  שכתב שפעולה מעשית מסייעת להוציא את 

כאשר  עירין,  גזירת  כל  כי  "ודע  הרמב"ן  לשון  וזה  הפועל.  אל 

על  מתקיימת  הגזירה  תהי'  דמיון,  פועל  אל  גזירה  מכח  תצא 

ירמיהו  כמאמר  בנביאות  מעשה  הנביאים  יעשו  ולכן  פנים.  כל 

שצוה לברוך, "והי' ככלותך לקרוא את דברי הספר הזה תקשור 

עליו אבן והשלכתו אל תוך פרת ואמרת ככה תשקע בבל" וגו'" 

סג-סד). נא  (ירמי' 

בצורה  שדומה  מעשית,  פעולה  לעשות  למשה  ד'  צוה  ולכן 
מסוימת, לגזירה שד' רוצה להביא על מצרים כדי שע"י המעשה 

הפועל]. אל  הכח  מן  ד'  גזירת  תצא  רבינו  הזה של משה 

בכורות במכת  מת  לא  מצרי  בכור  איזה 
בתוך  יוצא  אני  הלילה  כחצות  ד'  אמר  כה  משה  "ויאמר 
על  הישב  פרעה  מבכור  מצרים  בארץ  בכור  כל  ומת  מצרים. 

בהמה"  בכור  וכל  הרחים  אחר  אשר  השפחה  בכור  עד  כסאו 

שבמצרים  הבכורות  שכל  הפסוקים  מדברי  ומשמע  ה-ו).  (יא 

בכורות. במכת  מתו 

במכת  מתו  לא  פרעה  מעבדי  שחלק  מבאר  האוה"ח  אולם 
בכורות. דהנה כתיב (יא ח) "וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו 

ויצא  כן אצא,  ואחרי  ברגליך  וכל העם אשר  צא אתה  לי לאמר 

עבדי  לכל  אמר  שמשה  מבואר  הרי  אף".  בחרי  פרעה  מעם 

פרעה - ואפילו לבכורות שבהם, שהם לא ימותו בחצות הלילה 

ויאמרו  משה  של  לביתו  יבואו  הם  אלא  בכורות  מכת  ליל  של 

השני  באופן  שם  באוה"ח  מבואר  [כן  מצרים.  מארץ  לצאת  לו 

שעבדי פרעה אמרו לו למשה בפירוש "צא אתה", אולם באופן 

אל  כלל  דיברו  לא  פרעה  שעבדי  סובר  האוה"ח  שם,  הראשון 

ואכמ"ל]. עי"ש  רבינו  משה 

וזה לשון האוה"ח "וירדו כל עבדיך וגו'. כאן הבטיח כי עבדיו 
שהיו  הגם  כו'  בכורות  במכת  מהם  אחד  ימות  ולא  יחיו  אלו 

המכה". מכלל  רבינו]  [משה  הוציאם  אעפ"כ  בכורות  ביניהם 

לפרעה שהוא  הבטיח  רבינו  משה 
בכורות במכת  ימות  לא 

הי'  שפרעה  שאע"פ  מבואר  יג)  דפיסחא  (מס'  במכילתא 
בכור מ"מ הוא לא מת במכת בכורות. וצריך להבין מאיזה סיבה 

לא מת פרעה במכת בכורות. והנה האוה"ח מבאר שמשה רבינו 

שיתבאר. וכמו  בכורות  במכת  ימות  לא  לפרעה שהוא  הבטיח 

כו'  עבדיו  וכל  הוא  לילה  פרעה  "ויקם  ל)  (יב  כתיב  בפסוק 
מת".  שם  אין  אשר  בית  אין  כי  במצרים  גדולה  צעקה  ותהי 

שהי'  מלמד  עבדיו  כך  ואחר  תחילה  "הוא.  הוא)  (ד"ה  ופרש"י 

רש"י  בדברי  ומבואר  ומעמידן".  עבדיו  בתי  על  מחזר  הוא 

שבליל מכת בכורות פרעה קם ממיטתו והלך לבתים של עבדיו 

היתה  מה  ביאור,  צריך  זה  ודבר  משנתם.  אותם  לעורר  בכדי 

שגם  לפרעה  ונחוץ  חשוב  כ"כ  זה  הי'  ולמה  בזה  פרעה  כוונת 

הלילה. באמצע  יקומו ממיטתם  עבדיו 



אמר  שמשה  אלי"  אלה  עבדיך  כל  "וירדו  ח)  (יא  כתיב  והנה 
אליו.  יבואו  עבדיו  וכל  פרעה  בכורות,  מכת  שבליל  לפרעה 
ומסביר האוה"ח שבדברים הללו של משה מבואר, שמשה רבינו 
הם  אלא  בכורות  במכת  ימותו  לא  שהם  ועבדיו  לפרעה  הבטיח 

אל משה. ויבואו  יחיו 

ימותו במכת  והסיבה שמשה הבטיח לעבדי פרעה שהם לא 
פרעה  של  שהעבדים  רצה  רבינו  שמשה  משום  הוא  בכורות 
בכורות.  מכת  בליל  פרעה,  עם  ביחד   - משה  של  לביתו  יבואו 
עצמו  את  יכניע  שפרעה  רצה  שמשה  משום  הוא  לזה  והטעם 
ולכן אמר  בפני עבדיו.  יתבזה פרעה  כדי שעי"ז  בפני עבדיו  אליו 
עצמו  את  ויכניע  עבדיו,  כל  עם  ביחד  אליו  יבוא  שפרעה  משה 
ולכו  כו'  עמי  מתוך  צאו  "קומו  למשה  יאמר  שהוא  ע"י  למשה 

עבדיו. בפני  פרעה  יתבזה  ועי"ז  לא),  (יב  כדברכם"  ד'  את  עבדו 

הוא  עבדיו  בפני  יתבזה  שפרעה  רצה  רבינו  שמשה  והסיבה 
משום שפרעה ביזה את משה בפני העבדים הללו ולפיכך הוצרך 
פרעה להתבזות בפניהם. וז"ל האוה"ח "לצד שבזהו פרעה הרשע 
בפניהם ודיבר אליו כדבר הנבל [באומרו] "אל תוסף ראות וגו' כי 

בפניהם." להתבזות  הוא  גם  צריך  לזה  וגו'  ביום" 

ולפי"ד האוה"ח יאירו דברי רש"י, שהרי הטעם שמשה רבינו 
שפרעה  בכדי  הי'  בכורות,  במכת  ימות  לא  שהוא  לפרעה  אמר 
הקדים  ולפיכך  עבדיו.  בפני  ויתבזה  הלילה,  באמצע  אליו  יבוא 
משה  של  לביתו  לילך  אותם  ולזרז  עבדיו  את  לעורר  פרעה 
משה  הבטחת  תוכל  עבדיו  כל  בפני  יתבזה  שהוא  שעי"ז  בכדי 

בכורות. במכת  פרעה  ימות  ולא  להתקיים 

[והיינו לפי שמשה לא אמר בפירוש שפרעה בכבודו ובעצמו 
עבדיך",  כל  "וירדו  רק אמר  בכורות אלא משה  במכת  אליו  יבוא 
דהיינו שהעבדים של פרעה יבואו אליו לפיכך הקפיד פרעה שגם 

אל משה. יבואו  עבדיו 

ואע"פ שמשה רבינו נתכוון לכלול בדיבור הזה גם את פרעה 
בעצמו וכמוש"כ רש"י והאוה"ח הקדוש מ"מ כיון שעיקר הדיבור 
(לפי"ד  בעצמו  פרעה  אל  ולא  פרעה  של  להעבדים  מכוון  הי' 
האוה"ח) לפיכך כל זמן שלא הי' מתקיים עיקר דיבורו של משה 
אז גם חלק הדיבור שהי' מכוון כנגד פרעה לא הי' יכול להתקיים 

ודו"ק].

בכורות  מכת  פרעה שבליל  ידע  האם 
לישראל גדול  אור  זרח 

לח.)  (ח"ב  הזוהר  דברי  את  מביא  ח)  יג  ל,  (יב  האוה"ח  הנה 

אלא  ישראל  לכלל  חושך  הי'  לא  בכורות  מכת  שבליל  שאומר, 

זרח להם אור גדול בלילה ההוא וכמוש"כ (תהילים קלט) "ולילה 

יאיר". כיום 

לכלל  רק  האיר  הזה  שהאור  מבאר  ל)  (יב  האוה"ח  אולם 
מכת  בליל  הזה  הגדול  האור  האיר  לא  למצריים  אמנם  ישראל, 

הלילות. כל  כמו שאר  ההוא  בלילה  חושך  להם  הי'  אלא  בכורות 

גדול  אור  שיש  בכלל  ידעו  המצריים  האם  לשאול  יש  אולם 
מהם  נעלמה  גם  שמא  או  ההוא  בלילה  ישראל  לכלל  שמאיר 

הזה. בענין  שהיא  כל  ידיעה  אפילו 

עבדיו  וכל  הוא  לילה  פרעה  "ויקם  ל-לא)  (יב  כתיב  והנה 
לילה  ולאהרן  למשה  ויקרא  כו'  במצרים  גדולה  צעקה  ותהי  כו' 

הפסוק  חזר  למה  ביאור,  וצריך  כו'".  עמי  מתוך  צאו  קומו  ויאמר 

והרי  בלילה  משה  עם  דיבר  שפרעה  לילה"  כו'  "ויקרא  ואמר 

היתה  משה  אל  פרעה  שהליכת  הפסוק  אמר  כבר  לכן  מקודם 

לילה". פרעה  "ויקם  וכמוש"כ  בלילה 

"אל  לו  ואמר  במשה  התרה  שפרעה  שלפי  האוה"ח  ומתרץ 
יסכים  לא  שמא  פרעה  חשש  לפיכך  כח)  (י  פני"  ראות  תוסף 

משה  את  הזהיר  כבר  שהוא  כיון  עמו  ולדבר  מביתו  לצאת  משה 

פני". ראות  תוסף  "אל  לו  ואמר 

ולכן חזר הפסוק ואמר "ויקרא למשה ולאהרן לילה" שפרעה 
למשה  לבאר  היתה  פרעה  דכוונת  בלילה,  ואהרן  למשה  קרא 

מביתו  לצאת  יסכים  הוא  שאם   - לזה  לחשוש  צריך  הוא  שאין 

יעבור את האזהרה של פרעה  בכדי לדבר עם פרעה אז הרי הוא 

הוא  שעכשיו  שכיון  משום  פרעה,  פני  את  יראה  שהוא  עי"ז 

פני  את  לראות  משה  יוכל  ולא  חשוך  הכל  א"כ  הלילה  אמצע 

פרעה.

הגדול  האור  שהאיר  שאע"פ  מבואר  הרי  האוה"ח  ולפי"ד 
כלל  בזה  ידיעה  לפרעה  היתה  לא  מ"מ  ההוא  בלילה  לישראל 

בזמן  לישראל  שמאיר  גדול  אור  שיש  ידע  לא  שפרעה  דהיינו 

בכדי  מביתו  לצאת  יכול  שהוא  למשה  פרעה  אמר  ולפיכך  ההוא 

מצד  פניו  את  לראות  משה  יוכל  שלא  כיון  פרעה  עם  לדבר 

הלילה. באמצע  בחוץ  השורה  המוחלט  החושך 

אור  האיר  שלא  זה  רק  שלא  האוה"ח  מדברי  מבואר  ונמצא 
שהאיר  ידעו  לא  אפילו  שהם  אלא  ההוא  בלילה  למצריים  היום 

ההוא. בלילה  לישראל  גדול  אור 

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

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

יש אפשרות לנדב ג' פעמים ח"י דאלער, להוצאת הגליונות המיוחדים היוצאים לאור ע"י עתה בימי השובבי"ם
פניני האור החיים על שובבי"ם הרוצה לנדב יכול לפנות לפרטים הרשומים כאן למטה.


