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 הארץ בקרב יהו"ה אני כי  –  ואראפרשת 
ֹּאֶמר ַפְרעֹּה ֶאל ֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר " שנאמרכפי  "ֱאֹלִהיםהודה במציאותו של "פרעה  , ואזפרעהשל  את החלומותפתר יוסף  ַוי
ֹּאֶמר ַפְרעֹּה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע  ּבֹו: ֱאֹלִהיםרּוַח  ֹּאת ֵאין ֱאֹלִהיםַוי  כאשר נדרש אך. לט( - )בראשית מח, לח" ָנבֹון ְוָחָכם ָכמֹוָך אֹוְתָך ֶאת ָכל ז
ֹּאֶמר ַפְרעֹּה , שנאמר "לשלחםבכוחו ולא היה מוכן לא א הכיר בה' ול הוא לשלוח את ישראל מארצו פרעה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹּלֹו  ה"ִמי יהוַוי

ֹּא יָ  ְלַׁשַלח ֶאת ִיְשָרֵאל ֹּא ֲאַׁשֵלחַ  ה"וַדְעִתי ֶאת יהל  .(שהיה זה אותו פרעה רש"י שמות א, ח עפ"יזוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה קבי אבא, ו) ()שמות ה, ב" ְוַגם ֶאת ִיְשָרֵאל ל

 ?הגדול ובכוחויתברך  בו, אך כשנדרש לשלוח את ישראל הוא כפר ה' בעולםהודה בתחילה במציאות  הרשע ויש להבין, מדוע פרעה

 בדרך הטבע העולםהנהגת ים' הוא הֹלא'שם 

ונרמז  ,'של"ה הקדוש' מסכת פסחים עמוד מצה עשירה דרוש שישי ד"ה במדרש דמנצפ"ך( 'רזיאל המלאך' בהקדמה ד"ה זה הספר,) הוא הנהגת העולם בדרך הטבע 'ֱאֹלִהים'שם 
םב , 'ארץ החיים' על מסכת פסחים עמוד מצה עשירה דרוש שישי ד"ה במדרש דמנצפ"ך 'ל"ה הקדוש'ש בהקדמה ד"ה זה הספר, 'רזיאל המלאך') א גימטריא 'הטבע'הוש 'ֱאֹלִהים' שֵׁ

'בגדי 'חומת אנך' להחיד"א על תהלים קד, ו,  ,, 'קהלת יעקב' אות 'אז' תיבה אז אות ח ד"ה א"ז הוא סוד אור הגנוז'בני יששכר' מאמרי תשרי מאמר יא סימן יא ד"ה להתבונן למה בחרו, התהלים מזמור קלה, ו

ראה  ., 'אברהם אזכור' לר' אברהם פלאג'י סדר כי תשא דף עח ע"א ד"ה מכאן אתה למד, 'בת עין' לר' מזיטאמיר פרשת קרח דף קב ע"א טור א ד"ה ויקח קרחאהרן' פרשת מקץ דף לא ע"א טור ב ד"ה יובן על פי

 שנאמרכפי , "ֱאֹלִהים"בראו בשם  ברא  את עולמו הגשמי הוא ה'לכן כאשר  .(וב' פרשת בראשית דף א ע"ב ד"ה הנה שם'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק 'שמן הט

א " רָּ אִשית בָּ רֵׁ ת ֱאֹלִהיםבְּ ֶרץ אֵׁ אָּ ת הָּ אֵׁ ַמִים וְּ ועל 'ד"ה  עמוד מצה עשירה מסכת פסחים 'של"ה הקדוש') ם זה הוא בניין העולם ומנהגושֵׁ ש ()בראשית א, א "ַהשָּ

 .(בהקדמה ד"ה זה הספר 'רזיאל המלאך', ספר 'ארבעה

ַלְך ֱאֹלִהים מנהיג את הגוים שנאמר " "ֱאֹלִהיםשם "  כלו פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'ת"ח דההוא רשע' מהרמ"ק( על הזוהר )תהלים מז, ט( )'אור החמה' "ַעל ּגֹוִיםמָּ
)'אברהם אזכור' לר' אברהם פלאג'י מערכת יוד  םאששֹורה על ר  ש פרשת יתרו ד"ה עתה ידעתי כי גדול(למחבר שו"ת בית דוד )'צמח דוד'  ם זהש מכוחעל פי הטבע  היא םהנהגת

)'בגדי  הטבעהנהגת על פי  ועושה את כל העולם )עפ"י 'אברהם אזכור' סדר כי תשא דף עח ע"א ד"ה מכאן אתה למד(כפי שהקב"ה מפעיל ומנהיג , (אות קח ערך ישראל

ֲהָׁשַמע " מרנאכפי ש' ֱאֹלִהיםאומות העולם היא משם ' כי הנהגתלישראל  יתברך גילה ה'. אהרן' לר' אהרן דרשן פרשת מקץ דף לא ע"א טור ב ד"ה יובן על פי(
ֹוְפִתים ְּבַמסֹּת ְּבאֹּתֹּת ּוְבמ ּגֹויגֹוי ִמֶקֶרב ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו  ֱאֹלִהיםִחי: אֹו ֲהִנָסה ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָת ַאָתה ַויֶ ְמַדֵּבר ִמתֹוְך ָהֵאׁש כַ  ָעם קֹול ֱאֹלִהים

ִלים ְככֹּל ֲאֶׁשר ָעָשה ָלֶכם יהוה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזקָ  למחבר שו"ת לד( )'צמח דוד'  –)דברים ד, לג " יָךֵהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעינֶ ֹלה אֱ "ֹוָרִאים ְּגדֹּ

 .פרשת יתרו ד"ה ונראה שזהו('בית דוד' 

 ' מחולל נסים ונפלאות שהם מעל הטבעיהו"השם '

 'פלא יועץ' למחבר'אלף המגן' ) ומעל הטבע 'של"ה הקדוש' מסכת פסחים עמוד מצה עשירה דרוש שישי ד"ה במדרש דמנצפך() הוא הנהגת העולם בשינוי מהטבע 'יהו"הם 'שֵׁ 

ח והוא כֹו (וישכם אברהם' לר' אברהם פלאג'י מזמור נד, 'עמוד מצה עשירה דרוש שישי ד"ה במדרש דמנצפך ' מסכת פסחיםשל"ה הקדוש' ,פרשת שמות ד"ה 'ואחר באו משה' בשם הרמ"ק בספר הפרדס
, 'וימהר )'בני יששכר' מאמרי תשרי מאמר יא סימן יא ד"ה להתבונן למה בחרו יםיגלּו פרשת יתרו ד"ה עתה ידעתי כי גדול( שו"ת בית דוד למחבר )'צמח דוד' ת נסיםת הטבע לעשֹוהשתנּו

, 'דברי שלמה' )רמב"ן בראשית יז, אנגד הטבע  שהם )'קהלת יעקב' אות 'אז' תיבה אז אות ח ד"ה א"ז הוא סוד אור הגנוז( ונפלאות (אות רפט ערך נסים מערכת הנו'ןלר' אברהם פאלג'י אברהם' 

 והנהגה זו ,ע"ב טור ב ד"ה אמנם הדרשא( )'דברי שלמה' פרשת שלח לך דף עו נים באותה השעהאפילו אם ישראל אינם הגּו (פרשת שלח לך דף עו ע"ב טור ב ד"ה אי נמי אפשר
ַח בפסוק " הנרמז בֵׁ מֹו ַוִיֶבן מ ֶשה ִמזְּ א שְּ רָּ שו"ת בית דוד פרשת יתרו  למחבר, 'צמח דוד' דרושים על פרשת ואראב למחבר 'הבן איש חי''עוד יוסף חי' )טו( )שמות יז,  "ה ִנִסייהו"ַוִיקְּ

 .(ד"ה ונראה שזהו סוד

)'צמח דוד'  את המציאות היכולת בידו לשנותוכיון שכך אזי  ,יותואת כל ההו שהוא מהווה תושמשמעו ' עצמויהו"המשם ' נשמעוכך גם 

הנסים הזכיר במזמור קל"ה בתהלים את דוד המלך כאשר לכן  .(, 'קהלת יעקב' אות 'אז' תיבה אז אות ח ד"ה א"ז הוא סוד אור הגנוזפרשת יתרו ד"ה עתה ידעתי כי גדול
ֵנינּו ִמָכל ֱאֹלִהים:  ה"יהוִכי ָגדֹול  ִכי ֲאִני ָיַדְעִתי" , כפי שנאמריהו"הנגד 'הטבע' הוא הזכיר דווקא את שם ה' עשה והנפלאות אשר  ַוֲאדֹּ

ַיִמים ְוָכל ְתהֹומֹות: ַמֲעֶלה ְנִשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְּבָרִקים ַלָמָטר ָעָשה מֹוֵצא רּוַח ֵמאֹוְצרֹוָתיו: ָעָשה ַּבָשַמִים ּוָבָאֶרץ ּבַ  ה"יהוכֹּל ֲאֶׁשר ָחֵפץ 
יוֶׁשִהָכה ְּבכֹוֵרי ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה:  דָּ ל ֲעבָּ כָּ ע ה ּובְּ ַפרְּ ִים בְּ רָּ ִכי ִמצְּ תֹוכֵׁ ִתים בְּ ַלח א תֹות ּומ פְּ  :ֹוִים ַרִּבים ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּוִמים: ֶׁשִהָכה ּגשָּ

ִרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ּוְלכֹּל ַמְמְלכֹות ְכָנַען: )עפ"י 'ארץ החיים' על התהלים מזמור  (יב –)תהלים קלה, ה " ָלה ַנֲחָלה ְלִיְשָרֵאל ַעמֹוְוָנַתן ַאְרָצם ַנחֲ  ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמֹּ

 .(אות א קלה, ו

אלא רק לישראל )זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה ועל דא קדשא(  לא התגלה לאומות העולם שנמסרו תחת הׂשרים הרוחניים הממונים 'יהו"ה'ם שֵׁ 
ֶלק ה', שנאמר " שהם חלקו ונחלתו של לבדם תֲעק ב ֶחֶבל יַ  ַעּמֹו יהו"הִכי חֵׁ על )דברים לב, ט( )זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה ועל דא קדשא, 'אור החמה'   "ֹוַנֲחלָּ

ַעִּמים בפסוק " גם וכפי שנרמז. פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'ר' אבא אמר' ממהרח"ו(זוהר  ל הָּ םִכי כָּ שֵׁ כּו ִאיש בְּ יו יֵׁלְּ ם  ֱאֹלהָּ שֵׁ ְך בְּ לֵׁ נּו נֵׁ ינּו  ההו"יַוֲאַנחְּ ֱאֹלהֵׁ
ֶעד ם וָּ עֹולָּ )'צמח דוד'  'יהו"ה'ם ישראל היא בנסים מכוח שם הנהגת ה' יתברך עִ . פרשת יתרו ד"ה ונראה שזהו סוד( 'בית דוד'שו"ת  למחבר)'צמח דוד'  (מיכה ד, ה) "לְּ

לר' אברהם פלאג'י )'אברהם אזכור'  םאשרה על ר  ֹוש ואשר )'בגדי אהרן' פרשת שמות דף מב ע"ב טור ב ד"ה ועם זה יובן(שישראל כלולים בו , יתרו ד"ה עתה ידעתי כי גדול(פרשת 

בגמטריא  התיבה 'אדם' יוצאת כי ע"א בשם רשב"י( )ראה גמ' יבמות דף סא 'אדםבשם 'נקראים  ישראלעם דווקא  מטעם זה .מערכת יוד אות קח ערך ישראל(
לר' אהרן דרשן )'בגדי אהרן'  'אהאו וא הוד יכך ' אותיות אלפי"ןנכתב במילוי גם עולה בגמטריא מ"ה כאשר הוא ר שא'יהו"ה' כנגד שם  ,מ"ה

 .פרשת שמות דף מב ע"ב טור ב ד"ה ועם זה יובן(תאומים 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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  'יהו"ה'שם  הנסית שלההנהגה האבות הקדושים הכירו את 

ֹּאֶמר וולד לו בן זכר שנאמר "עתיד להיה' אמר לאברהם ש ֹּא ִתְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ָשָרי ִכי ָשָרה ְׁשָמּה:  ֱאֹלִהיםַוי ֶאל ַאְבָרָהם ָשַרי ִאְׁשְתָך ל
, כי הבינה צחקהוכאשר שרה שמעה את בשורת הלידה מהמלאכים היא  .טז( –)בראשית יז, טו " ּוֵבַרְכִתי אָֹּתּה ְוַגם ָנַתִתי ִמֶמָנה ְלָך ֵּבן

ועל זה אמר ה'  ים' הוא הנהגה על פי הטבע.שבשם זה היא תוליד, שהרי שם 'אֹלה ים' ולא האמינהרה היא בשם 'אֹלהשהבשֹו
)בראשית " ָדָבר ַלמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָכֵעת ַחָיה ּוְלָשָרה ֵבן מיהו"הֵלא ֲהִיפָ  ָלָמה ֶזה ָצֲחָקה ָשָרה ֵלאמֹּר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִתי:לאברהם "

אף  יהו"השרה ילדה בן לאברהם שלא כדרך הטבע על ידי שם ש וכך אכן היהעניין זה. יהו"ה שלא נעלם משם רצונו לומר  יח, יד(
ַוַתַהר ַוֵתֶלד ָשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן " ואחר כך נאמר )בראשית כא, א(" ָפַקד ֶאת ָשָרה יהו"הו, שנאמר "ים'ורה ללידה היתה על ידי שם 'אֹלהשהבׂש

 .)בראשית כא, ב( )'שמו אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת בי'ת ערך בנים אות כה(" ֱאֹלִהיםִלְזֻקָניו ַלמֹוֵעד ֲאֶׁשר ִדֶּבר אֹּתֹו 

ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים בפסוק "שנאמר  כגון מה ,"ֱאֹלִהיםמוזכר בתורה רק שם " ַּמֲאֶכֶלתבַ  השחיטהתחילת פרשת עקידת יצחק עד שעת מ
ֹּאֶמר ַאְבָרָהם " יםוכן בפסוק )בראשית כב, א(" ִנָסה ֶאת ַאְבָרָהם ְוָהֱאֹלִהיםָהֵאֶלה  ַוָיבֹּאּו  ו:ִיְרֶאה לֹו ַהֶשה ְלעָֹּלה ְּבִני ַוֵיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחדָ  ֱאֹלִהיםַוי

ַח ִמַמַעל ַוִיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת ַהִמְזֵּבַח ַוַיֲערְֹּך ֶאת ָהֵעִצים ַוַיֲעקֹּד ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוָיֶשם אֹּתֹו ַעל ַהִמְזּבֵ  ָהֱאֹלִהיםֶאל ַהָמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו 
ם יהו"ה. ט( –)בראשית כב, ח " ָלֵעִצים ַוִיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו שנאמר " אך בשעה שאברהם לקח את המאכלת לשחוט את בנו אז כן מוזכר שֵׁ

ֹּאֶמר ִהֵנִני יהו"הַוִיַקח ֶאת ַהַמֲאֶכֶלת ִלְׁשחֹּט ֶאת ְּבנֹו: ַוִיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך  ֹּאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוי וזה כדי לרמוז  ית כב, יא()בראש" ִמן ַהָשַמִים ַוי
אפילו שהתחיל  כי – ידי שם יהו"ה שהוא לא בדרך הטבע וניצל על ," שהוא בגמטריא 'הטבע'ֱאֹלִהיםיצא מגדר שם " שיצחק

 .)'שמו אברהם' לר' אברהם פאלג'י חלק א מערכת ע' ערך עקידה דף קפ ע"ב ד"ה ותבט עיני( הוא ניצל והתרפא אותואברהם לשחוט 

שאין בו  חפר בארות במקום יבש וצחיח לכן הוא ,את טבע הארץ המשנההוא ומנהיג ההוא  'יהו"ה'שם לפרסם כי אברהם אבינו רצה 
הפלישתים שביקשו להכחיש את יכולת אמנם . והיה הדבר בבחינת נס –ל פי כן הוא מצא שם בארות של מים שום מקור מים, ואף ע

" ִסְתמּום ְפִלְׁשִתים ַוְיַמְלאּום ָעָפרֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו  ְּבֵארֹּתְוָכל הַ שנאמר " שינוי הטבע של ה' סתמו את הבארות,
אחר כך . . וראה רש"י שמות ו, ג(על ענין גילוי שם הויה לאבות הקדושים '. וראה בביאור 'אבן עזרא' שמות ו, גפרשת תולדות ד"ה וישב יצחק ויחפור לר' יהונתן אייבשיץ )'תפארת יהונתן' , טו()בראשית כו

שמות כמו השמות  ןות וקרא לההבאר ןאת אותשוב חפר הוא לחזק בחזרה את אמונת אברהם אביו, ולכן  ביקשויצחק אבינו בא 
י מֹות ַאְבָרָהם ַוָיָׁשב ִיְצָחק ַוַיְחפֹּר ֶאת ְּבֵארֹּת ַהַמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ַוְיַסְתמּום ְפִלְׁשִתים ַאֲחֵר שנקראו בימי אברהם, שנאמר "

 .פרשת תולדות ד"ה וישב יצחק ויחפור( 'תפארת יהונתן') )בראשית כו, יח(" ָאִביוַוִיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַכֵשמֹּת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן 

 בעולם 'יהו"ה'נס שינוי הטבע שהיה בימי אביו לא היה מקרי אלא תמידי, ועל ידי כן התחזקה הנהגת  כי בכך הראה יצחק אבינו

שייך היה הוא  עצם היותו מזרע אברהם יצחק ויעקבמש, הצדיק יוסף העניין עם זה גם היה .פרשת תולדות ד"ה וישב יצחק ויחפור( 'תפארת יהונתן')
ִכי לכן כאשר גילה דעתו כי הוא סומך על שר המשקים כפי שאמר בהיותו בבית האסורים " .ים'ה' ולא בשם 'אֹליהו"ה'לאמונה בשם 

וספו לו עוד שנתיים נ אזי )בראשית מ, יד(" ֶאל ַפְרעֹּה ְוהֹוֵצאַתִני ִמן ַהַּבִית ַהֶזה ְוִהְזַכְרַתִניִאְתָך ַכֲאֶׁשר ִייַטב ָלְך ְוָעִשיָת ָנא ִעָמִדי ָחֶסד  ְזַכְרַתִניִאם 
ים ינהג המצרנהג במ הואסמך על בשר ודם כאשר אילו ו ,'יהו"ה'שהיה עליו לסמוך רק על ה' שהוא בחינת לפי בבית האסורים. 

ֹּא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים  הו"היַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָשם " על יוסף מטעם זה נאמר .ים'הבחינת 'אֹלשהוא  ם לסמוך על הטבעתואמונ ִמְבַטחֹו ְול
 .פרשת מקץ ד"ה ויען יוסף( 'בני יששכר'ספר ה למחבר )'אגרא דכלה' פט, ג( 'בראשית רבה')ראה  )תהלים מ, ה(" ְוָשֵטי ָכָזב

היה הראשון  .ןהציל אותו מהנעשו לו נסים וה'  ןבכולברו עליו וצרות עש ׁשֵ  שהרי ובאמת כל ההנהגה עם יוסף היתה נסית ופלאית.
הוא שהחמישי נמכר לסוחרים, הרביעי שהוא נמכר למדנים, הוא שהשלישי הוא נמכר לישמעאלים, השני שהשליכוהו לבור, ֶׁשֶאָחיו 

וכיון ששם רים. והשישי מה שהעלילה עליו אשת פוטיפר ועל ידי כן הוא נאסר בבית האסּו ,פוטיפר סריס פרעה שר הטבחיםלנמכר 
ש פעמים כי  – על ידויוסף כמספר הפעמים שניצל  בשמו של יוסףשש פעמים רמוז הוא לכן , עושה נסים ונפלאותשזה יהו"ה הוא  שֵׁ

ם הוי"ה יוצא בגמטריא 'יוסף' זה יוסף הצדיק,  –" ַצִדיק, "()תהלים לד, כ יהו"ה"ַצִדיק ּוִמֻכָלם ַיִציֶלנּו  ָרעֹותַרּבֹות וזהו מה שנאמר ". שֵׁ
)'ויוסף אברהם' לר' המחולל נסים ורמוז בתוך שמו של יוסף  ה'שם הוא  –יהו"ה" ּוִמֻכָלם ַיִציֶלנּו הם השש צרות שעברו עליו, " –" ָרעֹותַרּבֹות "

 .אברהם פלאג'י אות ה, כג ערך הצלה בשם ספר תהילה לדוד(

  'יםהאֹל'פרעה הרשע הכיר רק את ההנהגה הטבעית של שם 

 .(פרשת בא ד"ה דרך רמז, 'של"ה הקדוש' מסכת פסחים עמוד מצה עשירה ד"ה וזהו סוד ויהי יוסף חיים ויטאל לרבינו)'עץ הדעת טוב'  הוא השולט בארץ "ֱאֹלִהיםשם "כיר כי הפרעה 
אמ ר שנאמר "" ֱאֹלִהים"שם הזכיר לו את  כאשר יוסף בא לפניו, הוא לכן ע ה לֵׁ ף ֶאת ַפרְּ י ַוַיַען יֹוסֵׁ דָּ עָּ ע ה ֱאֹלִהיםִבלְּ לֹום ַפרְּ  "ַיֲעֶנה ֶאת שְּ

 ויוסף עשה זאת (רבי אבא, 'צרור המור' פרשת וארא ד"ה ואני אקשה את לב פרעה, 'של"ה הקדוש' פרשת וארא תורה אור ד"ה על כן בא משה)בראשית מא, טז( )הזוהר בפרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 
 לזהובנוסף  .וזה היה מחכמתו של יוסף למצוא חן בעיניו של פרעה .דוע אצלום ישֵׁ הוא לפי שם זה יוכשר בעיניו של פרעה כי ידע ששֵׁ 
אחרי  ולכן .)'כתם פז' על זוהר מקץ דף קצה ע"א ד"ה ור' אבא יבאר למה( 'יהו"ה'ים' ולא לשם לייחס את שלומו של פרעה לשם 'אֹלהממילא היה ראוי 

ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר אמר "כש" ֱאֹלִהיםשיוסף הצדיק פתר את החלומות של פרעה מלך מצרים, פרעה שיבח את יוסף דווקא בשם "
 .רא ד"ה ואני אקשה את, עפ"י 'של"ה הקדוש' פרשת וארא תורה אור ד"ה על כן בא()בראשית מח, לח( )עפ"י זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה רבי אבא, עפ"י 'צרור המור' פרשת וא" ּבֹו ֱאֹלִהיםרּוַח 

ַבעלא הצליחו לעשות את מכת כינים, הם אמרו לפרעה " לכן כאשר ."ֱאֹלִהיםבשם " היתה של מצרים גם אמונת החרטומים  ֶאצְּ
ד"ה על כן בא משה, 'רבינו בחיי' שמות ח,  )'צרור המור' פרשת וארא ד"ה וז"ש בכאן ואני אקשה, 'של"ה הקדוש' פרשת וארא ולא אמרו 'אצבע יהו"ה היא', )שמות ח, טו( "ִהוא ֱאֹלִהים

)'של"ה הקדוש' פרשת וארא ד"ה על כן  'יהו"ה'" אך לא הודו בשם הנקרא ֱאֹלִהיםהמכה נעשתה ע"י כוחות המוכרים להם בשם "כי הם סברו ש טו(

פרשת מקץ דף על זוהר )'אור החמה' לא התגלה שם זה  פרעה שהיה חכם גדול יותר מכל חכמיוואף ל .להם לא התגלהאשר  בא משה, 'רבינו בחיי' שמות ח, טו(

וארא תורה אור )זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה רבי אבא, 'צרור המור' פרשת וארא ד"ה ואני אקשה את, 'של"ה הקדוש' פרשת  "ֱאֹלִהים"ם שֵׁ  אלא רק קצה ע"א ד"ה 'ר' אבא אמר' ממהרח"ו(

ֹּאֶמר ַפְרעֹּה הפסוק " על . לכןד"ה על כן בא משה( ֹּא ָיַדְעִתי ֶאת יהֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹּלֹו ְלַׁשַלח ֶאת ִיְשָרֵאל  הו"ִמי יהַוי ֹּא  הו"ל ְוַגם ֶאת ִיְשָרֵאל ל
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 ~3 ~ 
 

ְוַאף ָית  ָלא ִאְתְגִלי ִלי ְׁשָמא ַדְייָ  ,ִיְשָרֵאל ִדי ֲאַקֵּבל ְלֵמְמֵרּה ְלַׁשָלָחא ָית ְׁשָמא ַדְיָי ָלא ִאְתְגִלי ִליַוֲאַמר ַפְרעֹּה ם אונקלוס "תרג מות ה, ב()ש "ֲאַׁשֵלחַ 
 .שמות ה, ב( 'אונקלוסראה 'תרגום ) כלומר שלא התגלה לו שמו של ה' –" ִיְשָרֵאל ָלא ֲאַׁשַלח

 ים אחרים' ומשם ינק פרעה הרשעאלהכוחות הטומאה נקראים '

ים' הם 'אֹלשֵׁ  לכן. 'אלהים אחרים'שם זה  –ים', ובחינת הקליפה האֹל'שם זה  –שה בחינת הקדּו .'יםהאֹל'ש שתי בחינות בשם י
 ומטעם זה .)'שער מאמרי רשב"י' להאר"י ז"ל דף קצב ד"ה גם בזה תבין טעם( לרמוז על שתי הבחינותמנת  לשון יחיד, עלבלשון רבים ואינו נקרא 'אל' נאמר 

)'אור  הים אחרים'וגם העבודה זרה נקראת 'אֹל להאר"י ז"ל דרושי הפסח דרוש א' ד"ה אמנם משה רבינו()'שער הכוונות'  הים אחרים''החיצונים' נקראים 'אֹלגם 

מכל אך  ' ומשם הם מקבלים את כוחם.יםאֹלהשהיניקה שלהם היא משם 'משום  פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'ר' אבא אמר' ממהרח"ו(על זוהר החמה' 
)'שער הכוונות' להאר"י ז"ל  'החיצונים'מבטלת את אדרבא היא ו ,שהועיקר לפי שהיא שליטת הקדּוכלל  'יהו"הלא מקבלים משם 'מקום הם 

 .דרושי הפסח דרוש א' ד"ה אמנם משה(

וזה מה שרמז יוסף הצדיק לפרעה  .)'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי הפסח דרוש א( ים אחרים'בחינת 'אלהמכי הוא ינק  ,ים'האֹלפרעה הכיר את שם '
ייוסף אמר " )בראשית מא, טז(" ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַפְרעֹּה ֱאֹלִהיםַוַיַען יֹוֵסף ֶאת ַפְרעֹּה ֵלאמֹּר ִּבְלָעָדי הרשע " דָּ עָּ מאמין עצמו לומר שהוא " כדי ִבלְּ
ע ה ֱאֹלִהיםלכן " ים אחרים''אלהניזון משם פרעה אבל אתה , 'יהו"ה'בשם  לֹום ַפרְּ ובשם . שלמה' פרשת וישב ד"ה וישראל אהב( )'תפארת "ַיֲעֶנה ֶאת שְּ

ֹּאֶמר ַפְרעֹּה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי שנאמר " בעצמו פרעה דיברגם זה  ֹּאת ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָכמֹוָך הֹוִדיַע ֱאֹלִהיםַוי )'שער  )בראשית מא, לט(" אֹוְתָך ֶאת ָכל ז

ל'טומאה' לא לתת שעל מנת ים' במשך כל שהותו במצרים, השם 'אֹל את מנע מלהזכירמשה רבינו נ לכן .הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי הפסח דרוש א'(
 .)זוהר פרשת כי תשא דף קצא ע"ב ד"ה תא חזי(גבר בעולם תתתחזק ותעל ידה תוקף ש

ַוַיְרא ָהָעם ִכי דרשו מאהרן הכהן שיעשה להם עגל, שנאמר "הם כאשר  "ָהָעם" גם בשם בתורה הנקראיםוזו היתה כוונתם של הערב רב 
ֹּאְמרּו ֵאָליו קּום  ָהָעםבֵֹּׁשׁש מֶֹּׁשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ַוִיָקֵהל  ן ַוי ִכי ֶזה מֶֹּׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ  ר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּוֲאׁשֶ  ֲעֵשה ָלנּו ֱאֹלִהיםַעל ַאֲהרֹּ

ֹּא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו  ִלְפֵניֶהםהֵֹּלְך  ה"וויהכפי שנאמר " 'יהו"הטענתם היתה שלפני בני ישראל הולך ה' המכונה 'ו )שמות לב, א(" ִמְצַרִים ל
שנמצאים מחוץ לענני  הערב רב הם, ואילו )שמות יג, כא(" ְּבַעמּוד ָעָנן ַלְנחָֹּתם ַהֶדֶרְך ְוַלְיָלה ְּבַעמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה יֹוָמם

שיעשה להם דמות גוף גשמי כמו של 'עגל' ועליו  כלומר –" ֱאֹלִהיםֲעֵשה ָלנּו " לכן הם ביקשו .יאלוה הכבוד, אין לפניהם שום חלק
ינּותשרה הטומאה מהצד שלהם והם " נֵׁ פָּ כּו לְּ ם יכפי שהיו רגילים החרטומים במצר ,כי תשא דף קצא ע"ב ד"ה תא חזי וד"ה אשר( פרשת )זוהר "ֲאֶשר יֵׁלְּ
 .'מעשה העגל'( –)להרחבה על מעשה העגל ראה מאמרינו לפרשת כי תשא  )עפ"י 'כתם פז' על זוהר מקץ דף קצה ע"א ד"ה ור' אבא(ים' הלעשות בכשפיהם באמצעות שם 'אֹל

 המחולל נסים 'יהו"ה'שם באמצעות משה רבינו הצטווה לגאול את ישראל רק 

ת ת לחירּואל מעבדּוכאשר ה' שלח את משה רבינו לעשות אותות ומופתים במצרים ולהפוך את הטבע בשביל להוציא את בני ישר
על מנת  )זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א( 'יהו"ה'בעזרת שם רק שה זאת הוא ע ,)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת וארא ד"ה 'על כן בא משה'( מצריםולשחררם מכבלי 
דֹול להודיע לפרעה " ל ּגָּ דֹול ה"יהוִכי אֵׁ ל  ּוֶמֶלְך ּגָּ  ַוְיַדֵּברכמו שנאמר " .)תהלים צה, ג( )'כתם פז' על זוהר מקץ דף קצה ע"א ד"ה ור' אבא יבאר למה( "ֱאֹלִהיםַעל כָּ

ֹּאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֱאֹלִהים ֶאל  ֵאת ָכל  ַדֵּבר ֶאל ַפְרעֹּה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ה"ויהה ֶאל מֶֹּׁשה ֵלאמֹּר ֲאִני ו"הַוְיַדֵּבר יוכן נאמר " )שמות ו, ב( "ה"ויהמֶֹּׁשה ַוי
ֹּא ָהִעְבִרים ְׁשָלַחִני ֵאֶליָך ֱאֹלֵהי  ההו"יְוָאַמְרָת ֵאָליו "ועוד נאמר  )שמות ו, כט(" ֲאֶׁשר ֲאִני דֵֹּבר ֵאֶליָך ֵלאמֹּר ַׁשַלח ֶאת ַעִמי ְוַיַעְבֻדִני ַּבִמְדָּבר ְוִהֵנה ל

ֹּאְמרּו ֶאל ַפְרעֹּה ְוַאַחר ָּבאּו מֶֹּׁשה ְוַאֲהרֹּן "ה שנאמר וזהו גם מ )שמות ז, טז(" ָׁשַמְעָת ַעד כֹּה ּגּו  הו"הי כֹּה ָאַמרַוי ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ַׁשַלח ֶאת ַעִמי ְוָיחֹּ
 .)שמות ה, א( "ַּבִמְדָּבר ִלי

ַמרכ  בא משה רבינו למצרים ואמר "העת שוהנה עד  ל ַשַלח ֶאת עַ  הו"יה ה אָּ אֵׁ רָּ י ִיׂשְּ בָּ ִּמי ֱאֹלהֵׁ יָּח ּגּו ִלי ַבִּמדְּ ם לא נשמע שֵׁ  )שמות ה, א(" רוְּ
)'עץ  רב לקבליסהוא  – 'יהו"ה'בר בשם ידשמשה רבינו פרעה שמע כאשר  לכן .)'צרור המור' פרשת וארא ד"ה ואני אקשה את לב פרעה( במצרים 'יהו"ה'

ע ה " שנאמר )'אור החמה' פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'וע"ד קב"ה לא גלי שמיה' מהרא"ג( והיה מכביד את לבו חיים ויטאל פרשת בא ד"ה דרך רמז( לרבינוהדעת טוב'  ִמי ַוי אֶמר ַפרְּ
ל  הו"הי אֵׁ רָּ ַשַלח ֶאת ִיׂשְּ ק לֹו לְּ ַמע בְּ ִתי ֶאת יֲאֶשר ֶאשְּ חַ  הו"הל א יַָּדעְּ ל ל א ֲאַשלֵׁ אֵׁ רָּ ַגם ֶאת ִיׂשְּ הכיר את שם  לפי שהוא לא וזה. )שמות ה, ב( "וְּ
פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'ר' אבא אמר' על זוהר 'אור החמה'  )'עץ הדעת טוב' לרבי חיים ויטאל פרשת בא ד"ה דרך רמז, שהוא השולט בארץ 'יםהאֹל'את שם רק אלא  'יהו"ה'

 .(, 'דברים אחדים' להחיד"א דרוש י שבת הגדול ד"ה ורז"לוהר מקץ דף קצה ע"א ד"ה ור' אבאעל ז' שמעון לביא לר'כתם פז'  ,ד מצה עשירה ד"ה וזהו סודעמו'של"ה הקדוש' מסכת פסחים  ,ממהרח"ו

הוא ו ש כוחות למעלה שעושים משטרם בארץשי ידע פרעהכי  ,קשה בעיניוהדבר ים' לא היה האֹלאם היה בא משה לפרעה בשם 'אמנם 
פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'ת"ח על זוהר , 'אור החמה' )'כתם פז' על זוהר מקץ דף קצה ע"א ד"ה ור' אבא יבאר למההיה נשמע אל האותות והמופתים אשר עשה משה רבינו כן 

ע ה" וזה מה שאמר משה רבינו לה' .(דההוא רשע' מהרמ"ק אִתי ֶאל ַפרְּ ז בָּ אָּ ר  ּומֵׁ ַדבֵׁ ֶמָךלְּ תָּ ֶאת ַעֶּמָך ִבשְּ ל ל א ִהַצלְּ ַהצֵׁ ם ַהֶזה וְּ עָּ ַרע לָּ  – )שמות ה, כג( "הֵׁ
ם ַהֶזה"ואז נהיה רע  )'של"ה הקדוש' פרשת וארא ד"ה על כן בא משה( מרגיז את פרעה 'יהו"ה'בשם  השימוש כוונתו כיו עָּ )'צרור המור' פרשת וארא ד"ה וז"ש  "לָּ

ו מפי להיות שהוא לא מאמין בשם 'יהו"ה' הנשמע  ()'של"ה הקדוש' פרשת וארא ד"ה על כן בא משה העבודה על ישראלאת  מכביד פרעהכי  בכאן ואני אקשה(
 .)עפ"י 'ברכת שמואל' פרשת בשלח דף לו ע"ב טור א ד"ה כי ה' נלחם(ים' משה רבינו, אלא רק בשם 'אֹלה

ק יהו" והיה מתקשה לבו מחמת כן, שנאמר )זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה רבי אבא( 'יהו"ה'לקבל את שם  יותר מכלהיה קשה  לפרעה ַחזֵׁ ה "ַויְּ
ע הֶאת  ב ַפרְּ ֶהם כַ  לֵׁ ַמע ֲאלֵׁ ל א שָּ ק ", )שמות ט, יב(" הה ֶאל מ שֶ "ֲאֶשר ִדֶבר יהווְּ ַחזֵׁ ע הֶאת  ה"יהוַויְּ ב ַפרְּ בו מאליו ישהתחזק לכלומר  –" לֵׁ

, 'של"ה הקדוש' פרשת וארא ד"ה על כן בא ץ דף קצה ע"א ד"ה 'ר' אבא אמר' ממהרח"ופרשת מקעל זוהר , 'אור החמה' )'צרור המור' פרשת וארא ד"ה ואני אקשה את לב פרעה 'יהו"המחמת שם '

ֶהם" (. ראה 'כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו חלק חמישי סימן א, 'כתם פז' על זוהר מקץ דף קצה ע"א ד"ה ור' אבא יבאר למהזוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה ודא הוא, משה ַמע ֲאלֵׁ ל א שָּ ַכֲאֶשר  וְּ
ִליםשהם  חשב שפרעהלפי היה זה ו ."ֶאל מ ֶשה ה"יהוִדֶבר  ַהתְּ של  את השם הזה ואילות, האלהּוסוגי היה בקי בכל הוא שהרי בו  מְּ

 .פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'ר' אבא אמר' ממהרח"ו(על זוהר )'אור החמה'  לא הכיר הוא 'יהו"ה'
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)'צרור  ג()שמות י, " ִניַׁשַלח ַעִמי ְוַיַעְבדֻ  ִמָפָניָענֹּת לֵ  ֵמַאְנתָ ַעד ָמַתי " ואמר ה' התכוון משה רבינו כאשר הוא הוכיח את פרעה בשם 'יהו"ה'ם ׁשֵ ל

ע ה כִ למשה רבינו "כאשר אמר ה' כוונת גם היתה  ווז .המור' פרשת בא ד"ה ולכן צריך שיכיר שם ה'( ִתי ב א ֶאל ַפרְּ ַבדְּ  –" ֲאִני",)שמות י, א( "ֶאת ִלבֹוי ֲאִני ִהכְּ
 הפסוקיםכל כוונת אין  ,ומכל מקום .)בראשית כח, יג( )'צרור המור' פרשת בא ד"ה וכן לתכלית אחר( "ה"הוי ֲאִני" בפסוק כמו שנאמר יהו"ה הכוונה לשם

כי צדיק וישר  ,את המכותהביא עליו ואחר כך  של פרעה את לבו וחיזקוהקשה משפט ב ּותִעועשה שה' חס וחלילה  כפשוטם הללו
פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה על זוהר )'אור החמה'  מחזק ידי עושי רשעה לסייע להם להרשיע וגם אין הוא ,)'צרור המור' פרשת וארא ד"ה ואני אקשה את לב פרעה( הוא ה'

 .(ממהרח"ו'ר' אבא אמר' 

 בעולם 'יהו"ה'בהנהגת שם בסוף ל הכירו ומצריםפרעה 

ֶאת  ִּבְנטִֹּתי הו"הִכי ֲאִני י ְוָיְדעּו ִמְצַרִים"כפי שנאמר ו ,בשם זה לידיעה בכדי שיגיעו 'יהו"ה'בשם מכות לפרעה הרשע ולמצרים ה' נתן 
אחרי ו. )שמות ח, יח( "ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ הו"הֲאִני י ִכיְלַמַען ֵתַדע פרעה "על  נאמרוכן  )שמות ז, ה(" ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ְּבֵני ִיְשָרֵאל ִמתֹוָכם ָיִדי ַעל ִמְצָרִים

מ ֶשה ודה, שנאמר "הפרעה אכן  'מכת ברד' א לְּ רָּ ע ה ַוִיקְּ ַלח ַפרְּ ַעם ַוִישְּ אִתי ַהפָּ טָּ ֶהם חָּ ן ַוי אֶמר ֲאלֵׁ ַאֲהר  ַעִּמי  ה ַהַצִדיק"יהוּולְּ ַוֲאִני וְּ
ִעים שָּ רְּ , לכן רצה ה' יתברך להמשיך להכניעו עד ולא בלבו בפיוודה רק האך כיון שפרעה  .יתרו דף סח ע"א ד"ה בשעתא דאתא(פרשת )זוהר  ט, כז( שמות) "הָּ

 לשוב אליו שנאמראת משה רבינו ה' ציווה מיד אחרי הודאת פרעה לכן  .)'צרור המור' פרשת וארא ד"ה ואני אקשה את לב פרעה( לבו ומנפשומיודה ש
ע ה"ַוי אֶמר יהו"  .)'צרור המור' פרשת בא ד"ה וכן לתכלית אחר( יהיו פיו ולבו שוויםשעד  )שמות י, א( "ה ֶאל מ ֶשה ב א ֶאל ַפרְּ

ִמי ָכמָֹּכה צעק " הוא באו לו מים עד נפש וכמעט טבע,לכן כש .'יהו"ה'שם נפלאות בלגמרי  הודה כבר פרעהבקריעת ים סוף  ואכן
וכיון שפרעה היה מלך  .עמוד מצה עשירה ד"ה ועל ארבעה( מסכת פסחים 'של"ה הקדוש') )שמות טו, יא(" עֵֹּשה ֶפֶלאַּבקֶֹּדׁש נֹוָרא ְתִהֹּלת  ִמי ָכמָֹּכה ֶנְאָדר ה"יהו ָּבֵאִלם

י ֱאדֹוםכל מלכי האומות שנאמר " דּווהֹואליו על כן מיד הצטרפו  –דה בשם ה' מרומם על כל מלכי העולם והֹו ֲהלּו ַאלּופֵׁ ז ִנבְּ )שמות טו, " אָּ

ֹּאְמרּו ַהַחְרֻטִמים " שנאמרכפי  'יםאֹלה'כי יש רק הנהגת בתחילה רי האומה המצרית סברו גם ש. ויתרו דף סח ע"א ד"ה בשעתא דאתא(פרשת )זוהר  טו( ַוי
 'יהו"ה'באו לידי הכרה כי יש הנהגת הם את הניסים המופלאים שהיו בקריעת ים סוף,  כשראוו, )שמות ח, טו(" ֱאֹלִהים ֶאל ַפְרעֹּה ֶאְצַּבע

ַפן ַמְרְכבָֹּתיו ַוְיַנֲהֵגהּו ִּבְכֵבֻדת , כפי שנאמר "הנהגה ניסיתכלומר בעולם  ֹּאֶמר ִמְצַרִיםַוָיַסר ֵאת אֹּ ִנְלָחם  ה"יהוִמְפֵני ִיְשָרֵאל ִכי  ָאנּוָסה ַוי
 .(על פסוק 'אנוסה מפני בני ישראל' ' להאר"י ז"ל פרשת בשלחספר הליקוטים')" ָלֶהם ְּבִמְצָרִים

 ברוך הוא נמצאת בתוך עם ישראל 'יהו"ה'הכרה בהנהגת שם ה

ְוָיְדעּו נאמר כמה פעמים " ועל כך, היא זו שפעלה במצרים יהו"היד  כיהקב"ה רצה שעל ידי פרעה ומצרים יתפרסם בכל העולם 
בעצמו היתה גם לעם ישראל  הזאתהכרה ה .()'דברי שלמה' פרשת שלח לך דף עו ע"ב טור ב ד"ה אמנם הדרשא )שמות ז, ה, שמות יד, ד, שמות יד, יח(" יהו"הִכי ֲאִני  ִמְצַרִים

ֶתם כִ " כמה פעמים על מה שאמר לישראלבמצרים, לכן הקב"ה חזר  אשר היה  , כמועניין הנסאת להגיד להם  כדיהו"ה" י י ֲאִניִויַדעְּ
ַתי ֲאֶׁשר ַשְמִתי בָ בפסוק " תֹּ י ֲאִנים ּוְלַמַען ְתַסֵפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַלְלִתי ְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹֹּֽ יַדְעֶתם ִכֹֽ )שמות י, ב( )עפ"י 'צמח " הו"הי ִוֹֽ

ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמַתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים ְוִהַצְלִתי ֶאְתֶכם  ההו"ֲאִני יָלֵכן ֱאמֹּר ִלְבֵני ִיְשָרֵאל נאמר "הוא מה ש וכן. דוד' פרשת יתרו ד"ה ונראה שזהו סוד(
ִליםֵמֲעבָֹּדָתם ְוָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע נְ  שהוא  להם כדי לומרוכל זה  )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת וארא ד"ה 'על כן בא משה'( )שמות ו, ו(" טּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגדֹּ

ועיי"ש עוד בדבריו .  )'דברי שלמה' פרשת שלח לך דף עו ע"ב טור ב ד"ה אי נמי אפשר בע באותות ומופתים וביד חזקה על ידי שם הוי"ה ברוך הואיגאלם בשינוי הט

 .(הנפלאים

אך  .)'נחל קדומים' להחיד"א פרשת משפטים ד"ה וגר לא תונה(ים', כפי שהאמינו שאר אומות העולם הגם יתרו האמין כי הנהגת העולם היא רק בשם 'אֹל
שה ה' ניסים ונפלאות וכן שמע ממשה רבינו כיצד ע ()ראה רש"י בשמות יח, א את מעשה קריעת ים סוף ומלחמת עמלקשהוא שמע לאחר 

ְלַפְרעֹּה  ה"יהוַוְיַסֵפר מֶֹּׁשה ְלחְֹּתנֹו ֵאת ָכל ֲאֶׁשר ָעָשה , שנאמר "מיד גם הוא הודה בשם 'יהו"ה' –בהוציאו את בני ישראל מארץ מצרים 
ְלִיְשָרֵאל ֲאֶׁשר  ה"יהו: ַוִיַחְד ִיְתרֹו ַעל ָכל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָשה ה"והיּוְלִמְצַרִים ַעל אֹודֹּת ִיְשָרֵאל ֵאת ָכל ַהְתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאַתם ַּבֶדֶרְך ַוַיִצֵלם 

ֹּאֶמר ִיְתרֹו  ִהִצילֹו ִמַיד ִמְצָרִים:  ַעָתה ֲאֶׁשר ִהִציל ֶאְתֶכם ִמַיד ִמְצַרִים ּוִמַיד ַפְרעֹּה ֲאֶׁשר ִהִציל ֶאת ָהָעם ִמַתַחת ַיד ִמְצָרִים: הו"ָּברּוְך יהַוי
דֹול ". )'נחל קדומים' להחיד"א פרשת משפטים ד"ה וגר לא תונה( יא( -)שמות יח, ח " ִכי ַבָדָבר ֲאֶׁשר ָזדּו ֲעֵליֶהם ה ִמָכל ָהֱאֹלִהים"ִכי ָגדֹול יהו ָיַדְעִתי ל  ה"יהוִכי גָּ ִמכָּ

ֱאֹלִהים ילו נגד הטבע, יותר מאשר כוחם של האומות הודה שגדול כוחם של ישראל כי יש להם שם 'יהו"ה' הפועל אפכלומר  –" הָּ
 .)'צמח דוד' פרשת יתרו ד"ה וז"ש עתה ידעתי כי גדול( על פי הטבעהפועל הים' שיש להם רק שם 'אֹל

ַּבָשַמִים ִמַמַעל ְוַעל  ה הּוא ָהֱאֹלִהים"יהוִכי  ְלָבֶבָךֶאל ְוָיַדְעָת ַהיֹום ַוֲהֵׁשבָֹּת " שנאמר ,בלבבם דבר זהלדעת  ת ישראלאציווה ה' יתברך 
ֱאֹלִהים"יהו", (ד, לט)דברים " ָהָאֶרץ ִמָתַחת ֵאין עֹוד ם  בלב כיכלומר צריך לדעת  –" ה הּוא הָּ )'של"ה הקדוש' תורה מעבר לטבע מעל ו הוא יהו"השֵׁ

פתח את עשרת גם ה' יתברך  ומטעם זה .)'אגרא דכלה' פרשת שופטים ד"ה וירמוז עוד תמים תהיה. עיי"ש( ים'מונהג בשם 'אֹלהאשר  (שבכתב פרשת וארא ד"ה נחזור לענין
ֹּא ִיְהֶיה ְלָך  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםהֹוֵצאִתיָך ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר  ה"יהוָאנִֹּכי הדברות בציווי " כי  ג( –)שמות כ, ב י" נָ ֲאֵחִרים ַעל פָ  ֱאֹלִהיםִמֵּבית ֲעָבִדים: ל

גרר אחרי האמונה המצרית ייושלא  ,בהנהגה ניסית ולא טבעית, הוא זה שהוציא אותו ממצרים 'יהו"ה'שיזכור שכל יהודי  כוונתו
ְּבֶאֶרץ ַלֲעשֹות  ה"יהוֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו  ָהאֹּתֹות ְוַהמֹוְפִתיםְלָכל , שנאמר "התורה הקדושה בדבר זה סיימה ולכן גם המאמינה ב'טבע' בלבד.

)'של"ה הקדוש'  יב( –)דברים לד, יא  "י ָכל ִיְשָרֵאלְלַפְרעֹּה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֹו: ּוְלכֹּל ַהָיד ַהֲחָזָקה ּוְלכֹּל ַהמֹוָרא ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָשה מֶֹּׁשה ְלֵעינֵ  ִמְצָרִים

 .מסכת פסחים עמוד מצה עשירה ד"ה וכן היה ענין(
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מאיר בן משה ז"ל, יונה בן 

שמואל ז"ל, ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן לייב 

 ז"ל, מרים בת שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם 
לעילוי 

 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'ֵנט

 ב. ה. ת. נ. צ.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:
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 נלב"ע א' בשבט התשע"ט

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם להצלחת 

  יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל משפחתה
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 הי"ויהודית 
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 ז"ליצחק בן רבקה 
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 זצ"לבן שרה 

 ת. נ. צ. ב. ה.
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 נשמת:

שרה סילבי 

בת עזיזה 
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ָאְרֶלט ָעְלָיה בת 
פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 לרפואתגם העלון 

ציונה שושנה בת 

 הי"ו חנה ֵבמּון

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו

ם שה' ברחמיו ישלח לה

 רפואה שלימה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
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