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והטוב הרעות  תצא  לא  עליון  מפי 
והטוב"  ג לח) "מפי עליון לא תצא הרעות  (איכה  הנה כתיב 
בא  אינו  הטוב  והן  הרע  שהן  הפסוק  דברי  מפשטות  ומשמע 
בספר  שהרי  תמוה,  דבר  הוא  כזה  וביאור  יתברך.  מד'  לאדם 
מזה  מבואר  הרי  וא"כ  הטוב"  יתן  "ד'  כתיב  יג)  (פה  תהילים 
וא"כ  יתברך  נובע מד'  שהטוב שמושפע על הבריות הרי שהוא 

והטוב". כו'  תצא  לא  עליון  "מפי  באומרו  הפסוק  כוונת  מהו 

הרע  שלענין  הנ"ל,  בפסוק  מדייק  א)  (ו  האוה"ח  והנה 
אמנם  רבים  לשון  "הרעות"  בפסוק  כתוב  הרי  בפסוק,  הנאמר 
יחיד.  בלשון  "הטוב"  שכתוב  הרי  בפסוק  הנאמר  הטוב  לענין 
בין הרעות  ולכן על פי הדיוק הזה מחדש האוה"ח, שיש חילוק 
נובעים  אינם  כולם  הרעות  ש"כל"  הרי  הרעות  דלענין  והטובות. 
דבר  לענין  שרק  הרי  הטובות  לענין  משא"כ  בעצמו  יתברך  מד' 
נובע  איננו  הזה  הפרטי  שהטוב  בפסוק  שנאמר  הוא  אחד  טוב 

עליון. מפי  ויוצא 

מפי  יוצאים  אינם  שהרעות  ללמדנו  בא  כשהפסוק  ולכן 
שכל  לפי  רבים,  בלשון  "הרעות"  לומר  הפסוק  דייק  עליון, 
הטובות,  לענין  אולם  עליון.  מפי  יוצאים  אינם  שבעולם  הרעות 
בוודאי שכמעט כל הטובות שמושפעים על הבריאה הרי שהם 
יוצאים מפי עליון וכמוש"כ "ד' יתן הטוב", אולם לפי שיש דבר 
אחד של טוב שאינו יוצא מפי עליון לפיכך דייק הפסוק לכתוב 
להודיענו  כדי  יחיד  בלשון  "הטוב"  כו']  תצא  לא  עליון  [מפי 

עליון. מפי  יוצא  שאינו  טוב  אחד של  דבר  שיש 

שגם  מזה  [שמשמע  "והטוב"  שאמר  "ומה  האוה"ח  ומבאר 
מדבר  [שהפסוק  הוא  בזה]  הביאור  עליון,  מפי  בא  איננו  הטוב 
רק] על בחינת פרט טוב אחד [דהיינו שהפסוק השתמש בלשון 
והטוב  מד',  בא  אינו  אחד  טוב  פרט  שרק  לנו  לבאר  כדי  יחיד 
הוא להיות האדם צדיק  הפרטי הזה] ש[אינה יוצאת מפי עליון] 
לא  עליון  שמפי  אומר  הפסוק  הזה  הטוב  הדבר  שעל  [דהיינו 
אדם  כל  ביד  אלא  כן  דבר  ד'  יגזור  ש]לא  לפי  הזה  הטוב  תצא 

בטוב". לבחור 

יוצאת  שאינה  הזה  הפרטי  הטוב  שהדבר  באוה"ח  ומבואר 
מסור  זה  שדבר  לפי  צדיק,  האדם  היות  לענין  הוא  עליון  מפי 
שאמרו  וכמו  עליון,  מפי  יוצא  הזה  הטוב  הדבר  ואין  אדם  בידי 
צדיק  יהא  שהוא  האדם  על  גוזר  ד'  פי  שאין  טז:)  (נדה  בגמ' 
הביאור  [וזהו  שמים.  מיראת  חוץ  שמים  בידי  שהכל  משום 
לד'  להודות  יש  שתמיד  דהיינו  טוב"  כי  לד'  "הודו  של  בפסוק 

ודו"ק]. טוב  רק  בא  דהיינו שמד'  טוב  הוא  לפי שד' 

פרעה על  מלך  הי'  רבינו  משה 
אלי  שמעו  לא  ישראל  בני  הן  לאמר  ד'  לפני  משה  "וידבר 

ויצום  אהרן  ואל  משה  אל  ד'  וידבר  כו'.  פרעה  ישמעני  ואיך 

ישראל  בני  את  להוציא  מצרים  מלך  פרעה  ואל  ישראל  בני  אל 

לד'  טען  שמשה  מהפסוקים  ומבואר  יב-יג).  (ו  מצרים"  מארץ 

שד'  להם  אמר  כשהוא  לדבריו  לשמוע  רצו  לא  ישראל  שבני 

לשלח  פרעה  יסכים  שלא  שכן  כל  וא"כ  ממצרים  אותם  יוציא 

מצרים. ישראל מארץ  בני  את 

עליון  קל  תשובת  היכן  קשה  "עוד  יג)  (ו  האוה"ח  ומקשה 
משה  של  לטענתו  ד'  תשובת  היתה  מה  דהיינו  שלוחו"  לדברי 

רבינו, שהרי כפשוטו לא מבואר בפסוק של "וידבר ד' אל משה 

של  לטענתו  תשובה  שום  איזה  השיב  שד'  מצרים"  מארץ  כו' 

רבינו. משה 

יהיו  שלא  "ולצד  לשונו  וזה  כו)  ו  (שם,  האוה"ח  ומתרץ 
להם,  לשמוע  ופרעה]  ישראל  [בעיני  נחשבים  ואהרן]  [משה 

אמר [ד' למשה ואהרן] "ויצום", פירוש, המליכם על בני ישראל 

ועל פרעה, על דרך "ויצוהו ד' לנגיד" (שמואל א' יג יד), ומעתה 

בחינת  ד'  להם  הקנה  כו'  פרעה  ועל  ישראל  על  מוראם  הנה 

יעכב על  ועל פרעה לבל  ימאנו לצאת,  המלכות על ישראל לבל 

כי  כו'  כנזכר.  ד' את האחים למלכים עליהם  כו' לזה המליך  ידם 

אליו  וידבר משה  ועל פרעה  מורא מלכות עליהם  והלאה  מעתה 

מלכי  שהם  כו'  הי'  שכן  וכמו  עבדו  אל  כדבר  פרעה]  אל  [פ' 

ישראל". ובני  מצרים  מלך  פרעה 

ישראל  שכלל  חשב  שמשה  שלפי  הוא,  הדברים  וביאור 
[וכמוש"כ  כראוי  אותו  החשיבו  לא  שהם  בגלל  אליו  שמעו  לא 

שלא  טענתו  על  להשיבו  בא  כי  בעיני  הנכון  "אכן  האוה"ח 

משה  על  ד'  השפיע  לפיכך  דבריו"]  לשמוע  ישראל  החשיבוהו 

[ועל  ישראל  על  יחול  שעי"ז  כדי  המלוכה  בחינת  את  ואהרן 

ואהרן.  משה  לדברי  נשמעים  ויהיו  מלכות  מן  מורא  פרעה] 

נתן  ממש  שעה  שבאותה  דהיינו  "ויצום"  הפסוק  שאמר  וזהו 

[ובזה נתבטלו טענת קרח שטען  ואהרן את המלוכה.  ד' למשה 

הפסוק  מדברי  מבואר  שהרי  לעצמו  המלכות  את  לקח  שמשה 

ישראל]. על  למלך  את משה  זה שהמליך  הוא  הנ"ל שד' 

ולפי שד' נתן להם את התואר של "מלך" א"כ בהכרח שיחול 
ממשה  וייראו  המלכות  מן  מורא  פרעה  ועל  ישראל  כלל  על 

רבינו ואהרן הכהן, כי המלוכה האמיתית הוא דבר עצמיי ומהות 

ואיננה סתם ענין של ההסכמה והבחירה שבני אדם  כשלעצמה 

בוחרים ומייחדים להם אדם אחד שהוא ימלוך עליהם [ואכמ"ל 

הזה]. היסוד  בביאור 

יבואר ההגדרה של "מלך מלכי המלכים",  [ולפי"ד האוה"ח 
המלך,  של  המלכים  היו  ואהרן  ומשה  מלך,  הי'  פרעה  שהרי 

המלך]. המלכים של  המלך של  הוא  הקב"ה  ואולם 



הפשט דרך  על  ב"ה  הוי'  ביאור שם 
יכוין  השם  "כשיזכיר  ה')  ס'  או"ח  (שו"ע  המחבר  כתב  הנה 
ביו"ד  בכתיבתו  ויכוין  הכל  אדון  שהוא  באדנות  קריאתו  פירוש 
ק"ה שהי' והווה ויהי'", דהיינו שבשעה שאומרים את השם הוי' 

ויהי'. הווה  הי'  ושהוא  הכל  אדון  הוא  לכוין שד'  האדם  צריך 

כי שם  ד'"  "אני  לומר  "ודקדק  יז)  (ז  זה לשון האוה"ח  והנה 
הי'  לומר  שירצה  רנז:)  ח"ג  רע"מ  (זוהר  ז"ל  שאמרו  מלבד  זה 
כתב  וכן  הווה".  כל  הי'  במאמרו  כי  לומר  ירצה  עוד  ויהי',  הווה 
בתחילת  הזכיר  "הנה  לשונו  וזה  ב)  (כ  שמות  בספר  האוה"ח 
ד'"]  "אנכי  ד'  כשאמר  הדברות  עשרת  בתחילת  [היינו  ד'  דברי 
[פ'  יגיד  זה  הפשוט]  [ובמובן  הוי',  שם  הוא,  ברוך  ד'  היותו  כו' 
הי'  ובמאמרו,  יתברך  ממנו  כי  האמונה,  יסוד]  את  אותנו  ילמד 
יתברך  הויתו  על  יגיד  גם  שיהי',  ומה  שהי'  מה  וכל  הווה  כל 

ויהי'". הווה  הי'  [שהוא] 

ומבואר מדברי האוה"ח שעל דרך הפשט נכללים ב' ענינים 
ד'  שהוית  הוא  אחד  ענין  הוא.  ברוך  הוי'  השם  של  בביאורו 
לנו  שמותר  וממה  מהשגתנו  [שלמעלה  בגדר  הוא  ומציאותו 
ראשון  "אני  וכמוש"כ  ויהי'  הווה  הי'  של]  הגדר  שהוא  בו  לעיין 

אחרון". ואני 

הוא  ב"ה,  הוי'  השם  של  בביארו  שנכלל  השני  והענין 
החיים.  הוא מקור  ד'  כי  יתברך  מד'  נובעת  הבריאה  כל  שהווית 
ולכן  באופן תמידי  הבריאה  כל  זה שמהווה את  הוא  והיינו שד' 
שלום  עושה  חושך  ובורא  אור  "יוצר  הווה,  בלשון  אומרים  אנו 
יום תמיד  בכל  בטובו  "מחדש  יתברך  לפי שד'  הכל"  ובורא את 
הבריאה  של  קיומו  ורגע,  רגע  שבכל  דהיינו  בראשית"  מעשה 

יתברך. ד'  ידי  על  ורק  אך  מתהווה 

ישראל לבני  בהמות  היו  מאיפה 
מצרים  מקנה  כל  וימת  ממחרת  הזה  הדבר  את  ד'  "ויעש 
מדברי  מבואר  הרי  ו).  (ט  אחד"  מת  לא  ישראל  בני  וממקנה 
שבמכת  הפסוק  אומר  ולכן  מקנה,  ישראל  לכלל  שהי'  הפסוק 
הי'  מאיפה  להבין  וצריך  ישראל.  בני  של  המקנה  מתו  לא  דבר 
לכלל ישראל מקנה והרי הם היו עבדים לפרעה בשביל מאתים 

שנה. ועשר 

ישראל.  בני  "וממקנה  לשונו  וזה  (שם)  האוה"ח  ומתרץ 
שאע"פ  דהיינו  מצרימה"  שבאו  ובניו  יעקב  מימי  להם  שהיו 
שכלל ישראל היו משועבדים למצרים בשביל שנים רבות מ"מ 
ובניו  יעקב  שהורידו  מהמקנה  להם  נשאר  עדיין  הגאולה  בזמן 
שיעבדו  שהמצריים  שאע"פ  האוה"ח  מדברי  [ומבואר  למצרים. 
המקנה  את  המצריים  גנבו  לא  מ"מ  פרך  בעבודת  ישראל  את 

ישראל]. בני  של 

"גם אולי שקנו  ועוד מתרץ האוה"ח בדרך אפשר וזה לשונו 
בני  מכרו  דם,  שבמכת  לפי  דהיינו  דם",  במכת  שהרויחו  מריוח 

שעם  לומר  יש  כן  אם  מלא,  בכסף  להמצריים  מים  ישראל 

הפסוק  הוצרך  ולפיכך  מהמצריים  מקנה  קנו  הם  הזה  הכסף 

ישראל. כלל  הבהמות של  מתו  לא  דבר  לומר שבמכת 

שילמו  המצריים  שאולי  ולומר  עוד  לתרץ  אפשר  [והי' 
לישראל  נתנו  שהם  דהיינו  שלהם  הבהמות  עם  המים,  בשביל 

ישראל  בני  שהיו  המים  בשביל  כתשלום  שלהם  הבהמות  את 

בהמות. ישראל  לכלל  הי'  ועי"ז  להם  מוכרים 

שהמצריים  סובר  שהאוה"ח  מבואר  האוה"ח  מדברי  אולם 
המים  בשביל  כתשלום  לישראל  שלהם  הבהמות  את  נתנו  לא 

שהם קנו. ולכן הוצרך האוה"ח לומר שהי' לישראל בהמות, רק 

בשביל   - מהמצריים  קיבלו  שהם  הכסף  את  לקחו  שהם  עי"ז 

ומקנה]. בהמות  לעצמם  וקנו  הלכו  הם  הזה  הכסף  ועם  המים, 

דבר במכת  ישראל  כלל  של  הבהמות  מתו  האם 
מצרים  מקנה  כל  וימת  ממחרת  הזה  הדבר  את  ד'  "ויעש 
מת  לא  והנה  פרעה  וישלח  אחד.  מת  לא  ישראל  בני  וממקנה 

העם"  את  שלח  ולא  פרעה  לב  ויכבד  אחד  עד  ישראל  ממקנה 

ישראל  בני   של  שהבהמות  הפסוקים  מדברי  ומשמע  ו-ז).  (ט 

דבר. במכת  כלל  מתו  לא 

שאע"פ  כאלו  בהמות  שהיו  מבאר,  ו)  (ט  האוה"ח  אולם 
שהם היו של אחד מבני ישראל מ"מ הם מתו במכת דבר. ודבר 

בקנין  לישראל  בהמתם  את  מכרו  שהמצריים  באופן  אירע  זה 

לפי  הקונה.  הישראל  על  הערימו  הללו  שהמצריים  אלא  גמור, 

יתקיים  הזה  שהמכר  באמת  נתכוונו  לא  המצריים,  שהמוכרים 

עד  ארעית  מכירה  רק  יהא  שהמכר  נתכוונו  הם  אלא  לעולם 

דבר. מכת  שתיגמר  לאחר 

דעת  על  לישראל  בהמתם  את  מכרו  שהמצריים  דהיינו 
אותה.  שקנה  הישראל  אצל  שלהם  הבהמה  תשאר  שלא 

הללו  הבהמות  היו  אז  כזה  באופן  נעשית  המכירה  וכשהיתה 

לישראל  פירש  לא  המצרי  שהמוכר  ואע"פ  דבר.  במכת  מתות 

הללו  הבהמות  מ"מ  ארעית  מכירה  רק  תהא  שהמכירה  הקונה 

למכור  המצרי  נתכוון  לא  האמת  שלפי  כיון  דבר  במכת  מתו 

אותם. להישראל שקנה  גמורה  במכירה  אותם 

לישראל  קנויים  שהיו  הבהמות  שגם  האוה"ח  כותב  ולכן 
מתו  הם  גם  מ"מ  ישראל"  "מקנה  קרויים  והיו  גמור,  בקנין 

דברי  את  מבאר  האוה"ח  איך  באוה"ח  שם  [עיין  דבר.  במכת 

הזה]. החידוש  לפי  הפסוקים 
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