בינ"ו עמ"י עש"ו

מטעמי תורת חיים

פרשת וארא – כי אני יהו"ה בקרב הארץ
ֹלהים" כפי שנאמר " וַי ֹּאמֶ ר פ ְַרעֹּה ֶאל עֲבָ דָ יו הֲ נ ְִמצָ א ָכזֶה ִאיׁש אֲ ׁשֶ ר
יוסף פתר את החלומות של פרעה ,ואז פרעה הודה במציאותו של "אֱ ִ
אֹותָך ֶאת כָל ז ֹּאת ֵאין נָבֹון וְ חָ כָם כָמֹוָך" (בראשית מח ,לח  -לט) .אך כאשר נדרש
ֹלהים ְ
הֹודיעַ אֱ ִ
ֹלהים ּבֹו :וַי ֹּאמֶ ר פ ְַרעֹּה ֶאל יֹוסֵ ף ַאחֲ ֵרי ִ
רּוחַ אֱ ִ
פרעה לשלוח את ישראל מארצו הוא לא הכיר בה' ולא בכוחו ולא היה מוכן לשלחם ,שנאמר "וַי ֹּאמֶ ר פ ְַרעֹּה ִמי יהו"ה אֲ ׁשֶ ר ֶא ְׁשמַ ע ּבְ קֹּלֹו
לְׁשַ לַח ֶאת י ְִש ָר ֵאל ל ֹּא ָידַ עְ ִתי ֶאת יהו"ה וְ גַם ֶאת י ְִש ָר ֵאל ל ֹּא אֲ ׁשַ לֵחַ " (שמות ה ,ב) (זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה קבי אבא ,ועפ"י רש"י שמות א ,ח שהיה זה אותו פרעה).
ויש להבין ,מדוע פרעה הרשע הודה בתחילה במציאות ה' בעולם ,אך כשנדרש לשלוח את ישראל הוא כפר בו יתברך ובכוחו הגדול?

שם 'אֹלהים' הוא הנהגת העולם בדרך הטבע
ֹלהים' הוא הנהגת העולם בדרך הטבע
שם 'אֱ ִ
ֹלהים' שהוא גימטריא 'הטבע'
בשֵׁ ם 'אֱ ִ
התהלים מזמור קלה ,ו' ,בני יששכר' מאמרי תשרי מאמר יא סימן יא ד"ה להתבונן למה בחרו ' ,קהלת יעקב' אות 'אז' תיבה אז אות ח ד"ה א"ז הוא סוד אור הגנוז' ,חומת אנך' להחיד"א על תהלים קד ,ו' ,בגדי
אהרן' פרשת מקץ דף לא ע"א טור ב ד"ה יובן על פי ' ,בת עין' לר' מזיטאמיר פרשת קרח דף קב ע"א טור א ד"ה ויקח קרח ' ,אברהם אזכור' לר' אברהם פלאג'י סדר כי תשא דף עח ע"א ד"ה מכאן אתה למד .ראה
ֹלהים" ,כפי שנאמר
'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק 'שמן הטוב' פרשת בראשית דף א ע"ב ד"ה הנה שם) .לכן כאשר ה' ברא את עולמו הגשמי הוא בראו בשם "אֱ ִ
א ֶרץ" (בראשית א ,א) ששֵׁ ם זה הוא בניין העולם ומנהגו ('של"ה הקדוש' מסכת פסחים עמוד מצה עשירה ד"ה 'ועל
ֹלהים ֵׁאת הַ שָּ מַ יִם וְּ ֵׁאת הָּ ָּ
אשית בָּ ָּרא אֱ ִ
"בְּ ֵׁר ִ
ארבעה' ,ספר 'רזיאל המלאך' בהקדמה ד"ה זה הספר).
('רזיאל המלאך' בהקדמה ד"ה זה הספר,

'של"ה הקדוש' מסכת פסחים עמוד מצה עשירה דרוש שישי ד"ה במדרש דמנצפ"ך) ,ונרמז

('רזיאל המלאך' בהקדמה ד"ה זה הספר' ,של"ה הקדוש' מסכת פסחים עמוד מצה עשירה דרוש שישי ד"ה במדרש דמנצפ"ך' ,ארץ החיים' על

ֹלהים עַ ל ּגֹויִם" (תהלים מז ,ט) ('אור החמה' על הזוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'ת"ח דההוא רשע' מהרמ"ק) וכל
ֹלהים" מנהיג את הגוים שנאמר "מָּ לְַך אֱ ִ
שם "אֱ ִ
הנהגתם היא על פי הטבע מכוח שם זה ('צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד פרשת יתרו ד"ה עתה ידעתי כי גדול) ששֹורה על ראשם
אות קח ערך ישראל) ,כפי שהקב"ה מפעיל ומנהיג (עפ"י 'אברהם אזכור' סדר כי תשא דף עח ע"א ד"ה מכאן אתה למד) ועושה את כל העולם על פי הנהגת הטבע ('בגדי
ֹלהים' כפי שנאמר "הֲ ׁשָ מַ ע
אהרן' לר' אהרן דרשן פרשת מקץ דף לא ע"א טור ב ד"ה יובן על פי) .ה' יתברך גילה לישראל כי הנהגת אומות העולם היא משם 'אֱ ִ
אתֹּת ּובְ מֹופְ ִתים
ֹלהים לָבֹוא ל ַָקחַ ת לֹו גֹוי ִמ ֶק ֶרב ּגֹוי ּבְ מַ סֹּת ְּב ֹּ
ֹלהים ְמדַ ּבֵ ר ִמתֹוְך ָה ֵאׁש ַכאֲ ׁשֶ ר ׁשָ מַ עְ ָת ַא ָתה ַו ֶי ִחי :אֹו הֲ נִסָ ה אֱ ִ
עָ ם קֹול אֱ ִ
מצְ ַריִם לְעֵ י ֶניָך" (דברים ד ,לג – לד) ('צמח דוד' למחבר שו"ת
ֹור ִאים ּגְ ֹּדלִים כְ כֹּל אֲ ׁשֶ ר עָ שָ ה ָלכֶם יהו"ה אֱ ֹלהֵ יכֶם ּבְ ִ
ּובְ ִמלְחָ מָ ה ּובְ יָד חֲ ז ָָקה ּובִ זְ רֹועַ נְטּויָה ּובְ מ ָ
'בית דוד' פרשת יתרו ד"ה ונראה שזהו).
('אברהם אזכור' לר' אברהם פלאג'י מערכת יוד

שם 'יהו"ה' מחולל נסים ונפלאות שהם מעל הטבע
שֵׁ ם 'יהו"ה' הוא הנהגת העולם בשינוי מהטבע ( 'של"ה הקדוש' מסכת פסחים עמוד מצה עשירה דרוש שישי ד"ה במדרש דמנצפך) ומעל הטבע
פרשת שמות ד"ה 'ואחר באו משה' בשם הרמ"ק בספר הפרדס' ,של"ה הקדוש' מסכת פסחים עמוד מצה עשירה דרוש שישי ד"ה במדרש דמנצפך' ,וישכם אברהם' לר' אברהם פלאג'י מזמור נד) והוא כֹוח
השתנּות הטבע לעשֹות נסים ('צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד פרשת יתרו ד"ה עתה ידעתי כי גדול) גלּויים ('בני יששכר' מאמרי תשרי מאמר יא סימן יא ד"ה להתבונן למה בחרו' ,וימהר
אברהם' לר' אברהם פאלג'י מערכת הנו'ן אות רפט ערך נסים) ונפלאות ('קהלת יעקב' אות 'אז' תיבה אז אות ח ד"ה א"ז הוא סוד אור הגנוז) שהם נגד הטבע (רמב"ן בראשית יז ,א' ,דברי שלמה'
פרשת שלח לך דף עו ע"ב טור ב ד"ה אי נמי אפשר) אפילו אם ישראל אינם הגּונים באותה השעה ('דברי שלמה' פרשת שלח לך דף עו ע"ב טור ב ד"ה אמנם הדרשא) ,והנהגה זו
ִסי" (שמות יז ,טו) ('עוד יוסף חי' למחבר 'הבן איש חי' בדרושים על פרשת וארא' ,צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד פרשת יתרו
נרמזה בפסוק " ַויִבֶ ן משֶ ה ִמזְּ בֵׁ חַ ַוי ְִּק ָּרא ְּשמֹו יהו"ה נ ִ
ד"ה ונראה שזהו סוד).
('אלף המגן' למחבר 'פלא יועץ'

וכך גם נשמע משם 'יהו"ה' עצמו שמשמעותו שהוא מהווה את כל ההוויות ,וכיון שכך אזי היכולת בידו לשנות את המציאות
פרשת יתרו ד"ה עתה ידעתי כי גדול' ,קהלת יעקב' אות 'אז' תיבה אז אות ח ד"ה א"ז הוא סוד אור הגנוז) .לכן כאשר דוד המלך הזכיר במזמור קל"ה בתהלים את הנסים
ֹלהים:
והנפלאות אשר עשה ה' נגד 'הטבע' הוא הזכיר דווקא את שם יהו"ה ,כפי שנאמר "כִ י אֲ ִני יָדַ עְ ִתי כִ י גָדֹול יהו"ה וַאֲ ֹּדנֵינּו ִמכָ ל אֱ ִ
רֹותיו:
כֹּל אֲ ׁשֶ ר חָ פֵץ יהו"ה עָ שָ ה ּבַ שָ מַ יִם ּובָ ָא ֶרץ ּבַ י ִַמים וְ כָל ְתהֹומֹות :מַ ֲעלֶה נ ְִש ִאים ִמ ְקצֵ ה הָ ָא ֶרץ ּבְ ָר ִקים לַמָ טָ ר עָ שָ ה מֹוצֵ א רּוחַ מֵ אֹוצְ ָ
ֲצּומים:
כֹורי ִמצְ ָריִם מֵ ָאדָ ם עַ ד ּבְ הֵ מָ ה :שָּ לַח אתֹות ּומפְּ ִתים בְּ תֹוכֵׁכִ י ִמצְּ ָּריִם בְּ פ ְַּרעה ּובְּ כָּל עֲבָּ דָּ יוׁ :שֶ ִהכָה ּגֹויִם ַרּבִ ים וְ הָ ַרג ְמלָכִ ים ע ִ
ׁשֶ ִהכָה ּבְ ֵ
אל עַ מֹו" (תהלים קלה ,ה – יב) (עפ"י 'ארץ החיים' על התהלים מזמור
ל ְִסיחֹון מֶ לְֶך הָ אֱ מ ִֹּרי ּולְעֹוג מֶ לְֶך הַ ּבָ ׁשָ ן ּו ְלכֹּל מַ ְמלְכֹות כְ נָעַ ן :וְ נ ַָתן ַא ְרצָ ם נַחֲ לָה נַחֲ לָה ְלי ְִש ָר ֵ
קלה ,ו אות א).

('צמח דוד'

שֵׁ ם 'יהו"ה' לא התגלה לאומות העולם שנמסרו תחת הׂשרים הרוחניים הממונים (זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה ועל דא קדשא) אלא רק לישראל
לבדם שהם חלקו ונחלתו של ה' ,שנאמר "כִ י חֵׁ לֶק יהו"ה עַ ּמֹו ַיעֲקב חֶ בֶ ל נַחֲ לָּתֹו" (דברים לב ,ט) (זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה ועל דא קדשא' ,אור החמה' על
זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'ר' אבא אמר' ממהרח"ו) .וכפי שנרמז גם בפסוק "כִ י כָּל הָּ עַ ִּמים ֵׁילְּכּו ִאיש בְּ שֵׁ ם אֱ ֹלהָּ יו וַאֲ נ ְַּחנּו ֵׁנלְֵׁך בְּ שֵׁ ם יהו"ה אֱ ֹלהֵׁ ינּו
לְּעֹולָּם וָּעֶ ד" (מיכה ד ,ה) ('צמח דוד' למחבר שו"ת 'בית דוד' פרשת יתרו ד"ה ונראה שזהו סוד) .הנהגת ה' יתברך עִ ם ישראל היא בנסים מכוח שם 'יהו"ה' ('צמח דוד'
פרשת יתרו ד"ה עתה ידעתי כי גדול) ,שישראל כלולים בו ('בגדי אהרן' פרשת שמות דף מב ע"ב טור ב ד"ה ועם זה יובן) ואשר שֹורה על ראשם ('אברהם אזכור' לר' אברהם פלאג'י
מערכת יוד אות קח ערך ישראל) .מטעם זה דווקא עם ישראל נקראים בשם 'אדם' (ראה גמ' יבמות דף סא ע"א בשם רשב"י) כי התיבה 'אדם' יוצאת בגמטריא
מ"ה ,כנגד שם 'יהו"ה' אשר גם עולה בגמטריא מ"ה כאשר הוא נכתב במילוי אותיות אלפי"ן כך 'יוד הא ואו הא' ('בגדי אהרן' לר' אהרן דרשן
תאומים פרשת שמות דף מב ע"ב טור ב ד"ה ועם זה יובן).

~~1

האבות הקדושים הכירו את ההנהגה הנסית של שם 'יהו"ה'
ֹלהים ֶאל ַאבְ ָרהָ ם שָ ַרי ִא ְׁש ְתָך ל ֹּא ִת ְק ָרא ֶאת ְׁשמָ ּה שָ ָרי כִ י ָש ָרה ְׁשמָ ּה:
ה' אמר לאברהם שעתיד להיוולד לו בן זכר שנאמר "וַי ֹּאמֶ ר אֱ ִ
ּובֵ ַרכְ ִתי א ָֹּתּה וְ גַם נ ַָת ִתי ִממֶ נָה לְָך ּבֵ ן" (בראשית יז ,טו – טז) .וכאשר שרה שמעה את בשורת הלידה מהמלאכים היא צחקה ,כי הבינה
שהבשֹורה היא בשם 'אֹלהים' ולא האמינה שבשם זה היא תוליד ,שהרי שם 'אֹלהים' הוא הנהגה על פי הטבע .ועל זה אמר ה'
אלֶיָך כָעֵ ת חַ יָה ּולְשָ ָרה בֵ ן" (בראשית
לאברהם " לָמָ ה זֶה צָ חֲ ָקה שָ ָרה לֵאמֹּר הַ ַאף אֻ ְמנָם ֵא ֵלד וַאֲ נִי זָ ַקנ ְִתי :הֲ ִי ָפלֵא מיהו"ה דָ בָ ר לַמֹועֵ ד ָאׁשּוב ֵ
יח ,יד) רצונו לומר שלא נעלם משם יהו"ה עניין זה .וכך אכן היה ששרה ילדה בן לאברהם שלא כדרך הטבע על ידי שם יהו"ה אף
שהבׂשורה ללידה היתה על ידי שם 'אֹלהים' ,שנאמר "ויהו"ה פ ַָקד ֶאת שָ ָרה" (בראשית כא ,א) ואחר כך נאמר "ו ַַתהַ ר ו ֵַתלֶד שָ ָרה ל ְַאבְ ָרהָ ם ּבֵ ן
ֹלהים" (בראשית כא ,ב) ('שמו אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת בי'ת ערך בנים אות כה).
לִזְ ֻקנָיו לַמֹועֵ ד אֲ ׁשֶ ר ִדּבֶ ר אֹּתֹו אֱ ִ
ֹלהים" ,כגון מה שנאמר בפסוק " ַוי ְִהי ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים
מתחילת פרשת עקידת יצחק עד שעת השחיטה בַ ּמַ אֲ ֶכלֶת מוזכר בתורה רק שם "אֱ ִ
ֹלהים י ְִר ֶאה לֹו הַ שֶ ה ְל ֹּעלָה ּבְ נִי ַו ֵילְכּו ְׁשנֵיהֶ ם י ְַחדָ וַ :ו ָיבֹּאּו
ֹלהים נִסָ ה ֶאת ַאבְ ָרהָ ם" (בראשית כב ,א) וכן בפסוקים "וַי ֹּאמֶ ר ַאבְ ָרהָ ם אֱ ִ
הָ ֵאלֶה וְ הָ אֱ ִ
ֹלהים ַויִבֶ ן ׁשָ ם ַאבְ ָרהָ ם ֶאת הַ ִמזְ ּבֵ חַ ַו ַי ֲערְֹּך ֶאת הָ עֵ צִ ים ַו ַי ֲעקֹּד ֶאת יִצְ חָ ק ּבְ נֹו ַויָשֶ ם אֹּתֹו עַ ל הַ ִמזְ ּבֵ חַ ִממַ עַ ל
ֶאל הַ מָ קֹום אֲ ׁשֶ ר ָאמַ ר לֹו הָ אֱ ִ
לָעֵ צִ ים" (בראשית כב ,ח – ט) .אך בשעה שאברהם לקח את המאכלת לשחוט את בנו אז כן מוזכר שֵׁ ם יהו"ה שנאמר " ַוי ְִׁשלַח ַאבְ ָרהָ ם ֶאת יָדֹו
ַוי ִַקח ֶאת הַ מַ אֲ ֶכלֶת ל ְִׁשחֹּט ֶאת ְּבנֹוַ :וי ְִק ָרא ֵאלָיו מַ ל ְַאְך יהו"ה ִמן הַ שָ מַ יִם וַי ֹּאמֶ ר ַאבְ ָרהָ ם ַאבְ ָרהָ ם וַי ֹּאמֶ ר ִה ֵננִי" (בראשית כב ,יא) וזה כדי לרמוז
ֹלהים" שהוא בגמטריא 'הטבע' ,וניצל על ידי שם יהו"ה שהוא לא בדרך הטבע – כי אפילו שהתחיל
שיצחק יצא מגדר שם "אֱ ִ
אברהם לשחוט אותו הוא ניצל והתרפא ('שמו אברהם' לר' אברהם פאלג'י חלק א מערכת ע' ערך עקידה דף קפ ע"ב ד"ה ותבט עיני).
אברהם אבינו רצה לפרסם כי שם 'יהו"ה' הוא המנהיג והוא המשנה את טבע הארץ ,לכן הוא חפר בארות במקום יבש וצחיח שאין בו
שום מקור מים ,ואף על פי כן הוא מצא שם בארות של מים – והיה הדבר בבחינת נס .אמנם הפלישתים שביקשו להכחיש את יכולת
שינוי הטבע של ה' סתמו את הבארות ,שנאמר "וְ כָל הַ ּבְ ֵארֹּת אֲ ׁשֶ ר חָ פְ רּו עַ בְ דֵ י ָאבִ יו ּבִ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ יו ִס ְתמּום פְ ל ְִׁש ִתים ַויְמַ לְאּום עָ פָר"
(בראשית כו ,טו) ('תפארת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ פרשת תולדות ד"ה וישב יצחק ויחפור .וראה בביאור 'אבן עזרא' שמות ו ,ג' על ענין גילוי שם הויה לאבות הקדושים .וראה רש"י שמות ו ,ג) .אחר כך
בא יצחק אבינו וביקש לחזק בחזרה את אמונת אברהם אביו ,ולכן הוא חפר שוב את אותן הבארות וקרא להן שמות כמו השמות
שנקראו בימי אברהם ,שנאמר " ַויָׁשָ ב יִצְ חָ ק ַוי ְַחפֹּר ֶאת ּבְ ֵארֹּת ַהמַ יִם אֲ ׁשֶ ר חָ פְ רּו ּבִ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ יו ַויְסַ ְתמּום פְ ל ְִׁש ִתים ַאחֲ ֵרי מֹות ַאבְ ָרהָ ם
ַוי ְִק ָרא לָהֶ ן ׁשֵ מֹות כַשֵ מֹּת אֲ ׁשֶ ר ָק ָרא לָהֶ ן ָאבִ יו" (בראשית כו ,יח) ('תפארת יהונתן' פרשת תולדות ד"ה וישב יצחק ויחפור).
בכך הראה יצחק אבינו כי נס שינוי הטבע שהיה בימי אביו לא היה מקרי אלא תמידי ,ועל ידי כן התחזקה הנהגת 'יהו"ה' בעולם
('תפארת יהונתן' פרשת תולדות ד"ה וישב יצחק ויחפור) .זה גם היה העניין עם יוסף הצדיק ,שמעצם היותו מזרע אברהם יצחק ויעקב הוא היה שייך
לאמונה בשם 'יהו"ה' ולא בשם 'אֹלהים' .לכן כאשר גילה דעתו כי הוא סומך על שר המשקים כפי שאמר בהיותו בבית האסורים "כִ י
אתנִי ִמן הַ ּבַ ִית הַ זֶה" (בראשית מ ,יד) אזי נוספו לו עוד שנתיים
ית נָא עִ מָ ִדי חָ סֶ ד וְ ִהזְ כ ְַר ַתנִי ֶאל פ ְַרעֹּה וְ הֹוצֵ ַ
ִאם זְ כ ְַר ַתנִי ִא ְתָך כַאֲ ׁשֶ ר יִיטַ ב לְָך וְ עָ ִש ָ
בבית האסורים .לפי שהיה עליו לסמוך רק על ה' שהוא בחינת 'יהו"ה' ,ואילו כאשר סמך על בשר ודם הוא נהג במנהג המצריים
ואמונתם לסמוך על הטבע שהוא בחינת 'אֹלהים' .מטעם זה נאמר על יוסף " ַא ְׁש ֵרי הַ ּגֶבֶ ר אֲ ׁשֶ ר שָ ם יהו"ה ִמבְ טַ חֹו וְ ל ֹּא ָפנָה ֶאל ְרהָ בִ ים
וְ שָ טֵ י ָכזָב" (תהלים מ ,ה) (ראה 'בראשית רבה' פט ,ג) ('אגרא דכלה' למחבר הספר 'בני יששכר' פרשת מקץ ד"ה ויען יוסף).
ובאמת כל ההנהגה עם יוסף היתה נסית ופלאית .שהרי ׁשֵ ש צרות עברו עליו ובכולן נעשו לו נסים וה' הציל אותו מהן .הראשון היה
ׁשֶ ֶאחָ יו השליכוהו לבור ,השני שהוא נמכר לישמעאלים ,השלישי שהוא נמכר למדנים ,הרביעי שהוא נמכר לסוחרים ,החמישי שהוא
נמכר לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים ,והשישי מה שהעלילה עליו אשת פוטיפר ועל ידי כן הוא נאסר בבית האסּורים .וכיון ששם
יהו"ה הוא זה שעושה נסים ונפלאות ,לכן הוא רמוז שש פעמים בשמו של יוסף כמספר הפעמים שניצל יוסף על ידו – כי שֵׁ ש פעמים
ּומ ֻכלָם יַצִ ילֶנּו יהו"ה" (תהלים לד ,כ)" ,צַ ִדיק" – זה יוסף הצדיק,
שֵׁ ם הוי"ה יוצא בגמטריא 'יוסף' .וזהו מה שנאמר " ַרּבֹות ָרעֹות צַ ִדיק ִ
כלָם יַצִ ילֶנּו יהו"ה" – הוא שם ה' המחולל נסים ורמוז בתוך שמו של יוסף ('ויוסף אברהם' לר'
ּומ ֻ
" ַרּבֹות ָרעֹות" – הם השש צרות שעברו עליוִ " ,
אברהם פלאג'י אות ה ,כג ערך הצלה בשם ספר תהילה לדוד).

פרעה הרשע הכיר רק את ההנהגה הטבעית של שם 'אֹלהים'
ֹלהים" הוא השולט בארץ ('עץ הדעת טוב' לרבינו חיים ויטאל פרשת בא ד"ה דרך רמז' ,של"ה הקדוש' מסכת פסחים עמוד מצה עשירה ד"ה וזהו סוד ויהי יוסף).
פרעה הכיר כי שם "אֱ ִ
ֹלהים ַי ֲענֶה ֶאת ְּשלֹום פ ְַּרעה"
ֹלהים" שנאמר " ַויַעַ ן יֹוסֵׁ ף ֶאת פ ְַּרעה לֵׁאמר בִ לְּעָּ דָּ י אֱ ִ
לכן כאשר יוסף בא לפניו ,הוא הזכיר לו את שם "אֱ ִ
(בראשית מא ,טז) (הזוהר בפרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 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) ויוסף עשה זאת
כי ידע ששֵׁ ם זה יוכשר בעיניו של פרעה לפי שהוא שֵׁ ם ידוע אצלו .וזה היה מחכמתו של יוסף למצוא חן בעיניו של פרעה .ובנוסף לזה
היה ראוי ממילא לייחס את שלומו של פרעה לשם 'אֹלהים' ולא לשם 'יהו"ה' ('כתם פז' על זוהר מקץ דף קצה ע"א ד"ה ור' אבא יבאר למה) .ולכן אחרי
ֹלהים" כשאמר "הֲ נ ְִמצָ א ָכזֶ ה ִאיׁש אֲ ֶׁשר
שיוסף הצדיק פתר את החלומות של פרעה מלך מצרים ,פרעה שיבח את יוסף דווקא בשם "אֱ ִ
ֹלהים ּבֹו" (בראשית מח ,לח) (עפ"י זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה רבי אבא ,עפ"י 'צרור המור' פרשת וא רא ד"ה ואני אקשה את ,עפ"י 'של"ה הקדוש' פרשת וארא תורה אור ד"ה על כן בא).
רּוחַ אֱ ִ
ֹלהים" .לכן כאשר לא הצליחו לעשות את מכת כינים ,הם אמרו לפרעה " ֶאצְּ בַ ע
גם אמונת החרטומים של מצרים היתה בשם "אֱ ִ
הוא" (שמות ח ,טו) ,ולא אמרו 'אצבע יהו"ה היא' ('צרור המור' פרשת וארא ד"ה וז"ש בכאן ואני אקשה' ,של"ה הקדוש' פרשת וארא ד"ה על כן בא משה' ,רבינו בחיי' שמות ח,
ֹלהים ִ
אֱ ִ
ֹלהים" אך לא הודו בשם הנקרא 'יהו"ה' ('של"ה הקדוש' פרשת וארא ד"ה על כן
טו) כי הם סברו שהמכה נעשתה ע"י כוחות המוכרים להם בשם "אֱ ִ
בא משה' ,רבינו בחיי' שמות ח ,טו) אשר לא התגלה להם .ואף לפרעה שהיה חכם גדול יותר מכל חכמיו לא התגלה שם זה ('אור החמה' על זוהר פרשת מקץ דף
ֹלהים" (זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה רבי אבא' ,צרור המור' פרשת וארא ד"ה ואני אקשה את' ,של"ה הקדוש' פרשת וארא תורה אור
קצה ע"א ד"ה 'ר' אבא אמר' ממהרח"ו) אלא רק שֵׁ ם "אֱ ִ
ד"ה על כן בא משה) .לכן על הפסוק "וַי ֹּאמֶ ר פ ְַרעֹּה ִמי יהו"ה אֲ ׁשֶ ר ֶא ְׁשמַ ע ּבְ קֹּלֹו לְׁשַ לַח ֶאת י ְִש ָר ֵאל ל ֹּא יָדַ עְ ִתי ֶאת יהו"ה וְ גַם ֶאת י ְִש ָר ֵאל ל ֹּא
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אֲ ׁשַ לֵחַ " (שמות ה ,ב) תרגם אונקלוס "וַאֲ מַ ר פ ְַרעֹּה ְׁשמָ א דַ ְי ָי לָא ִא ְתגְ לִי לִי ִדי אֲ ַקּבֵ ל לְמֵ ְמ ֵרּה לְׁשַ לָחָ א יָת י ְִש ָר ֵאל ,לָא ִא ְתגְ לִי לִי ְׁשמָ א דַ ְי ָי וְ ַאף יָת
ִש ָר ֵאל לָא אֲ ׁשַ לַח" – כלומר שלא התגלה לו שמו של ה' (ראה 'תרגום אונקלוס' שמות ה ,ב).
יְ

כוחות הטומאה נקראים 'אלהים אחרים' ומשם ינק פרעה הרשע
יש שתי בחינות בשם 'אֹלהים' .בחינת הקדּושה – זה שם 'אֹלהים' ,ובחינת הקליפה – זה שם 'אלהים אחרים' .לכן שֵׁ ם 'אֹלהים'
נאמר בלשון רבים ואינו נקרא 'אל' לשון יחיד ,על מנת לרמוז על שתי הבחינות ('שער מאמרי רשב"י' להאר"י ז"ל דף קצב ד"ה גם בזה תבין טעם) .ומטעם זה
גם 'החיצונים' נקראים 'אֹלהים אחרים' ('שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי הפסח דרוש א' ד"ה אמנם משה רבינו) וגם העבודה זרה נקראת 'אֹלהים אחרים' ('אור
החמה' על זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'ר' אבא אמר' ממהרח"ו) משום שהיניקה שלהם היא משם 'אֹלהים' ומשם הם מקבלים את כוחם .אך מכל
מקום הם לא מקבלים משם 'יהו"ה' כלל ועיקר לפי שהיא שליטת הקדּושה ,ואדרבא היא מבטלת את 'החיצונים' ('שער הכוונות' להאר"י ז"ל
דרושי הפסח דרוש א' ד"ה אמנם משה).
פרעה הכיר את שם 'אֹלהים' ,כי הוא ינק מבחינת 'אלהים אחרים' ('שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי הפסח דרוש א) .וזה מה שרמז יוסף הצדיק לפרעה
ֹלהים ַי ֲענֶה ֶאת ְׁשלֹום פ ְַרעֹּה" (בראשית מא ,טז) יוסף אמר "בִ לְּעָּ דָּ י" כדי לומר שהוא עצמו מאמין
הרשע " ַויַעַ ן יֹוסֵ ף ֶאת פ ְַרעֹּה לֵאמֹּר ּבִ לְעָ דָ י אֱ ִ
ֹלהים ַי ֲענֶה ֶאת ְּשלֹום פ ְַּרעה" ('תפארת שלמה' פרשת וישב ד"ה וישראל אהב) .ובשם
בשם 'יהו"ה' ,אבל אתה פרעה ניזון משם 'אלהים אחרים' לכן "אֱ ִ
אין נָבֹון וְ חָ כָם כָמֹוָך" (בראשית מא ,לט) ('שער
אֹותָך ֶאת כָל ז ֹּאת ֵ
ֹלהים ְ
הֹודיעַ אֱ ִ
זה גם דיבר פרעה בעצמו שנאמר "וַי ֹּאמֶ ר פ ְַרעֹּה ֶאל יֹוסֵ ף ַאחֲ ֵרי ִ
הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי הפסח דרוש א') .לכן משה רבינו נמנע מלהזכיר את שם 'אֹלהים' במשך כל שהותו במצרים ,על מנת שלא לתת ל'טומאה'
תוקף שעל ידה תתחזק ותתגבר בעולם (זוהר פרשת כי תשא דף קצא ע"ב ד"ה תא חזי).
וזו היתה כוונתם של הערב רב הנקראים בתורה גם בשם "הָ עָ ם" כאשר הם דרשו מאהרן הכהן שיעשה להם עגל ,שנאמר " ַוי ְַרא הָ עָ ם כִ י
ֹלהים אֲ ׁשֶ ר ֵילְכּו ְל ָפנֵינּו כִ י זֶה מֹּׁשֶ ה הָ ִאיׁש אֲ ׁשֶ ר הֶ ֱעלָנּו מֵ ֶא ֶרץ
ֹּאמרּו ֵאלָיו קּום עֲשֵ ה לָנּו אֱ ִ
בֹּׁשֵ ׁש מֹּׁשֶ ה ל ֶָרדֶ ת ִמן הָ הָ ר ַוי ִָקהֵ ל הָ עָ ם עַ ל ַאהֲ רֹּן וַי ְ
הלְֵך לִפְ נֵיהֶ ם
ִמצְ ַריִם ל ֹּא יָדַ עְ נּו מֶ ה הָ יָה לֹו" (שמות לב ,א) וטענתם היתה שלפני בני ישראל הולך ה' המכונה 'יהו"ה' כפי שנאמר "ויהו"ה ֹּ
יֹומָ ם ּבְ עַ מּוד עָ נָן ַל ְנח ָֹּתם הַ דֶ ֶרְך וְ ַל ְילָה ּבְ עַ מּוד ֵאׁש לְהָ ִאיר לָהֶ ם ָל ֶלכֶת יֹומָ ם ָו ָל ְילָה" (שמות יג ,כא) ואילו הם ,הערב רב שנמצאים מחוץ לענני
ֹלהים" – כלומר שיעשה להם דמות גוף גשמי כמו של 'עגל' ועליו
הכבוד ,אין לפניהם שום חלק אלוהי .לכן הם ביקשו "עֲשֵ ה לָנּו אֱ ִ
תשרה הטומאה מהצד שלהם והם "אֲ שֶ ר ֵׁילְּכּו ְּל ָּפנֵׁינּו" (זוהר פרשת כי תשא דף קצא ע"ב ד"ה תא חזי וד"ה אשר) ,כפי שהיו רגילים החרטומים במצרים
לעשות בכשפיהם באמצעות שם 'אֹלהים' (עפ"י 'כתם פז' על זוהר מקץ דף קצה ע"א ד"ה ור' אבא) (להרחבה על מעשה העגל ראה מאמרינו לפרשת כי תשא – 'מעשה העגל').

משה רבינו הצטווה לגאול את ישראל רק באמצעות שם 'יהו"ה' המחולל נסים
כאשר ה' שלח את משה רבינו לעשות אותות ומופתים במצרים ולהפוך את הטבע בשביל להוציא את בני ישראל מעבדּות לחירּות
ולשחררם מכבלי מצרים ('של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת וארא ד"ה 'על כן בא משה') ,הוא עשה זאת רק בעזרת שם 'יהו"ה' (זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א) על מנת
ֹלהים" (תהלים צה ,ג) ('כתם פז' על זוהר מקץ דף קצה ע"א ד"ה ור' אבא יבאר למה) .כמו שנאמר " ַויְדַ ּבֵ ר
להודיע לפרעה "כִ י ֵׁאל ּגָּדֹול יהו"ה ּומֶ לְֶך ּגָּדֹול עַ ל כָּל אֱ ִ
ֹלהים ֶאל מֹּׁשֶ ה וַי ֹּאמֶ ר ֵאלָיו אֲ נִי יהו"ה" (שמות ו ,ב) וכן נאמר " ַויְ דַ ּבֵ ר יהו"ה ֶאל מֹּׁשֶ ה לֵאמֹּר אֲ נִי יהו"ה דַ ּבֵ ר ֶאל פ ְַרעֹּה מֶ לְֶך ִמצְ ַריִם ֵאת כָל
אֱ ִ
אֲ ׁשֶ ר אֲ ִני דֹּבֵ ר ֵאלֶיָך" (שמות ו ,כט) ועוד נאמר "וְ ָאמַ ְר ָת ֵאלָיו יהו"ה אֱ ֹלהֵ י הָ עִ בְ ִרים ְׁשלָחַ נִי ֵאלֶיָך לֵאמֹּר ׁשַ לַח ֶאת עַ ִמי וְ יַעַ בְ ֻדנִי ּבַ ִמ ְדּבָ ר וְ ִהנֵה ל ֹּא
ֹּאמרּו ֶאל פ ְַרעֹּה כֹּה ָאמַ ר יהו"ה אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָר ֵאל ׁשַ לַח ֶאת עַ ִמי וְ ָיחֹּּגּו
ׁשָ מַ עְ ָת עַ ד כֹּה" (שמות ז ,טז) וזהו גם מה שנאמר "וְ ַאחַ ר ּבָ אּו מֹּׁשֶ ה וְ ַאהֲ רֹּן וַי ְ
לִי ּבַ ִמ ְדּבָ ר" (שמות ה ,א).
ִׂש ָּר ֵׁאל שַ לַח ֶאת עַ ִּמי וְּ יָּחּגּו ִלי בַ ִּמ ְּדבָּ ר" (שמות ה ,א) לא נשמע שֵׁ ם
והנה עד העת שבא משה רבינו למצרים ואמר "כה ָּאמַ ר יהו"ה אֱ ֹלהֵׁ י י ְּ
'יהו"ה' במצרים ('צרור המור' פרשת וארא ד"ה ואני אקשה את לב פרעה) .לכן כאשר שמע פרעה שמשה רבינו דיבר בשם 'יהו"ה' – הוא סירב לקבל ('עץ
הדעת טוב' לרבינו חיים ויטאל פרשת בא ד"ה דרך רמז) והיה מכביד את לבו ('אור החמה' פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'וע"ד קב"ה לא גלי שמיה' מהרא"ג) שנאמר " ַויאמֶ ר פ ְַּרעה ִמי
ִׂש ָּר ֵׁאל לא אֲ שַ לֵׁחַ " (שמות ה ,ב) .וזה לפי שהוא לא הכיר את שם
ִׂש ָּר ֵׁאל לא יָּדַ עְּ ִתי ֶאת יהו"ה וְּ גַם ֶאת י ְּ
יהו"ה אֲ שֶ ר ֶא ְּשמַ ע בְּ קלֹו לְּשַ לַח ֶאת י ְּ
'יהו"ה' אלא רק את שם 'אֹלהים' שהוא השולט בארץ ('עץ הדעת טוב' לרבי חיים ויטאל פרשת בא ד"ה דרך רמז' ,אור החמה' על זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'ר' אבא אמר'
ממהרח"ו' ,של"ה הקדוש' מסכת פסחים עמוד מצה עשירה ד"ה וזהו סוד' ,כתם פז' לר' שמעון לביא על זוהר מקץ דף קצה ע"א ד"ה ור' אבא' ,דברים אחדים' להחיד"א דרוש י שבת הגדול ד"ה ורז"ל).
אמנם אם היה בא משה לפרעה בשם 'אֹלהים' לא היה הדבר קשה בעיניו ,כי פרעה ידע שיש כוחות למעלה שעושים משטרם בארץ והוא
כן היה נשמע אל האותות והמופתים אשר עשה משה רבינו
ְּת ֶאת עַ ּמֶ ָך" (שמות ה ,כג) –
אתי ֶאל פ ְַּרעה לְּדַ בֵׁ ר בִ ְּשמֶ ָך הֵׁ ַרע לָּעָּ ם הַ זֶה וְּ הַ צֵׁ ל לא ִהצַ ל ָּ
דההוא רשע' מהרמ"ק) .וזה מה שאמר משה רבינו לה' "ּומֵׁ ָּאז בָּ ִ
וכוונתו כי השימוש בשם 'יהו"ה' מרגיז את פרעה ('של"ה הקדוש' פרשת וארא ד"ה על כן בא משה) ואז נהיה רע "לָּעָּ ם הַ זֶה" ('צרור המור' פרשת וארא ד"ה וז"ש
בכאן ואני אקשה) כי פרעה מכביד את העבודה על ישראל ('של"ה הקדוש' פרשת וארא ד"ה על כן בא משה) היות שהוא לא מאמין בשם 'יהו"ה' הנשמע לו מפי
משה רבינו ,אלא רק בשם 'אֹלהים' (עפ"י 'ברכת שמואל' פרשת בשלח דף לו ע"ב טור א ד"ה כי ה' נלחם).
('כתם פז' על זוהר מקץ דף קצה ע"א ד"ה ור' אבא יבאר למה' ,אור החמה' על זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'ת"ח

לפרעה היה קשה יותר מכל לקבל את שם 'יהו"ה' (זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה רבי אבא) והיה מתקשה לבו מחמת כן ,שנאמר " ַויְּחַ זֵׁק יהו"ה
ֶאת לֵׁב פ ְַּרעה וְּ לא שָּ מַ ע אֲ לֵׁהֶ ם ַכאֲ שֶ ר ִדבֶ ר יהו"ה ֶאל משֶ ה" (שמות ט ,יב)ַ " ,ויְּחַ זֵׁק יהו"ה ֶאת לֵׁב פ ְַּרעה" – כלומר שהתחזק ליבו מאליו
מחמת שם 'יהו"ה' ('צרור המור' פרשת וארא ד"ה ואני אקשה את לב פרעה' ,אור החמה' על זוהר פרשת מק ץ דף קצה ע"א ד"ה 'ר' אבא אמר' ממהרח"ו' ,של"ה הקדוש' פרשת וארא ד"ה על כן בא
משה ,זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה ודא הוא' ,כתם פז' על זוהר מקץ דף קצה ע"א ד"ה ור' אבא יבאר למה .ראה 'כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו חלק חמישי סימן א) "וְּ לא שָּ מַ ע אֲ לֵׁהֶ ם כַאֲ שֶ ר
ִדבֶ ר יהו"ה ֶאל משֶ ה" .וזה היה לפי שפרעה חשב שהם ְּמהַ ְּת ִלים בו שהרי הוא היה בקי בכל סוגי האלהּות ,ואילו את השם הזה של
'יהו"ה' הוא לא הכיר ('אור החמה' על זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה 'ר' אבא אמר' ממהרח"ו).

~~3

דנִי" (שמות י ,ג) ('צרור
לׁשֵ ם 'יהו"ה' התכוון משה רבינו כאשר הוא הוכיח את פרעה בשם ה' ואמר "עַ ד מָ ַתי מֵ ַאנ ְָת ֵלעָ נֹּת ִמ ָפנָי ׁשַ לַח עַ ִמי וְ יַעַ בְ ֻ
המור' פרשת בא ד"ה ולכן צריך שיכיר שם ה') .וזו היתה גם כוונת ה' כאשר אמר למשה רבינו "בא ֶאל פ ְַּרעה כִ י אֲ נִי ִהכְּ בַ ְּד ִתי ֶאת לִבֹו" (שמות י ,א)",אֲ ִני" –
הכוונה לשם יהו"ה כמו שנאמר בפסוק "אֲ ִני יהו"ה" (בראשית כח ,יג) ('צרור המור' פרשת בא ד"ה וכן לתכלית אחר) .ומכל מקום ,אין כוונת כל הפסוקים
הללו כפשוטם שה' חס וחלילה עשה עִ וּות במשפט והקשה וחיזק את לבו של פרעה ואחר כך הביא עליו את המכות ,כי צדיק וישר
הוא ה' ('צרור המור' פרשת וארא ד"ה ואני אקשה את לב פרעה) ,וגם אין הוא מחזק ידי עושי רשעה לסייע להם להרשיע ('אור החמה' על זוהר פרשת מקץ דף קצה ע"א ד"ה
'ר' אבא אמר' ממהרח"ו).

פרעה ומצרים הכירו לבסוף בהנהגת שם 'יהו"ה' בעולם
ה' נתן לפרעה הרשע ולמצרים מכות בשם 'יהו"ה' בכדי שיגיעו לידיעה בשם זה ,וכפי שנאמר "וְ י ְָדעּו ִמצְ ַריִם כִ י אֲ נִי יהו"ה ּבִ ְנט ִֹּתי ֶאת
אתי ֶאת ּבְ נֵי י ְִש ָר ֵאל ִמתֹוכָם" (שמות ז ,ה) וכן נאמר על פרעה "לְמַ עַ ן ֵתדַ ע כִ י אֲ נִי יהו"ה ּבְ ֶק ֶרב הָ ָא ֶרץ" (שמות ח ,יח) .ואחרי
י ִָדי עַ ל ִמצְ ָריִם וְ הֹוצֵ ִ
אתי הַ פָּעַ ם יהו"ה הַ צַ ִדיק וַאֲ ִני וְּ עַ ִּמי
ִשלַח פ ְַּרעה ַוי ְִּק ָּרא לְּמשֶ ה ּול ְַּאהֲ רן ַויאמֶ ר אֲ לֵׁהֶ ם חָּ טָּ ִ
'מכת ברד' אכן פרעה הודה ,שנאמר " ַוי ְּ
הָּ ְּרשָּ עִ ים" (שמות ט ,כז) (זוהר פרשת יתרו דף סח ע"א ד"ה בשעתא דאתא) .אך כיון שפרעה הודה רק בפיו ולא בלבו ,לכן רצה ה' יתברך להמשיך להכניעו עד
שיודה מלבו ומנפשו ('צרור המור' פרשת וארא ד"ה ואני אקשה את לב פרעה) .לכן מיד אחרי הודאת פרעה ציווה ה' את משה רבינו לשוב אליו שנאמר
" ַויאמֶ ר יהו"ה ֶאל משֶ ה בא ֶאל פ ְַּרעה" (שמות י ,א) עד שיהיו פיו ולבו שווים ('צרור המור' פרשת בא ד"ה וכן לתכלית אחר).
מ ָכה
ואכן בקריעת ים סוף פרעה כבר הודה לגמרי בנפלאות שם 'יהו"ה' .לכן כשבאו לו מים עד נפש וכמעט טבע ,הוא צעק " ִמי ָכ ֹּ
נֹורא ְת ִהֹּלת עֹּשֵ ה ֶפלֶא" (שמות טו ,יא) ('של"ה הקדוש' מסכת פסחים עמוד מצה עשירה ד"ה ועל ארבעה) .וכיון שפרעה היה מלך
מכָה נ ְֶאדָ ר ּבַ קֹּדֶ ׁש ָ
ּבָ ֵאלִם יהו"ה ִמי ָכ ֹּ
פי אֱ דֹום" (שמות טו,
מרומם על כל מלכי העולם והֹודה בשם ה' – על כן מיד הצטרפו אליו והֹודּו כל מלכי האומות שנאמר " ָּאז נִבְּ הֲ לּו ַאלּו ֵׁ
ֹּאמרּו הַ חַ ְרטֻ ִמים
טו) (זוהר פרשת יתרו דף סח ע"א ד"ה בשעתא דאתא) .וגם שרי האומה המצרית סברו בתחילה כי יש רק הנהגת 'אֹלהים' כפי שנאמר "וַי ְ
ֹלהים" (שמות ח ,טו) ,וכשראו את הניסים המופלאים שהיו בקריעת ים סוף ,הם באו לידי הכרה כי יש הנהגת 'יהו"ה'
ֶאל פ ְַרעֹּה ֶאצְ ּבַ ע אֱ ִ
אפַן מַ ְרכְ ב ָֹּתיו ַו ְינַהֲ גֵהּו ּבִ כְ בֵ דֻת וַי ֹּאמֶ ר ִמצְ ַריִם ָאנּוסָ ה ִמפְ נֵי י ְִש ָר ֵאל כִ י יהו"ה ִנלְחָ ם
בעולם כלומר הנהגה ניסית ,כפי שנאמר " ַויָסַ ר ֵאת ֹּ
לָהֶ ם ּבְ ִמצְ ָריִם" ('ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת בשלח על פסוק 'אנוסה מפני בני ישראל').

ההכרה בהנהגת שם 'יהו"ה' ברוך הוא נמצאת בתוך עם ישראל
הקב"ה רצה שעל ידי פרעה ומצרים יתפרסם בכל העולם כי יד יהו"ה היא זו שפעלה במצרים ,ועל כך נאמר כמה פעמים "וְ י ְָדעּו
ִמצְ ַריִם כִ י אֲ נִי יהו"ה" (שמות ז ,ה ,שמות יד ,ד ,שמות יד ,יח) ('דברי שלמה' פרשת שלח לך דף עו ע"ב טור ב ד"ה אמנם הדרשא) .ההכרה הזאת היתה גם לעם ישראל בעצמו
אשר היה במצרים ,לכן הקב"ה חזר כמה פעמים על מה שאמר לישראל "וִ ידַ עְּ ֶתם כִ י אֲ נִי יהו"ה" כדי להגיד להם את עניין הנס ,כמו
תם ִ ֹֽכי אֲ ִני יהו"ה" (שמות י ,ב) (עפ"י 'צמח
את ַֹּתי אֲ ׁשֶ ר שַ ְמ ִתי בָ ם ִ ֹֽוידַ עְ ֶ
בפסוק " ּולְמַ עַ ן ְתסַ ֵפר ּבְ ָאזְ נֵי בִ נְָך ּובֶ ן ּבִ נְָך ֵאת אֲ ׁשֶ ר ִה ְתעַ ַלל ְִתי ּבְ ִמצְ ַריִם וְ ֶאת ֹֽ ֹּ
אתי ֶא ְתכֶם ִמ ַתחַ ת ִסבְ ֹלת ִמצְ ַריִם וְ ִהצַ ל ְִתי ֶא ְתכֶם
דוד' פרשת יתרו ד"ה ונראה שזהו סוד) .וכן הוא מה שנאמר " ָלכֵן אֱ מֹּר לִבְ נֵי י ְִש ָר ֵאל אֲ נִי יהו"ה וְ הֹוצֵ ִ
מֵ ֲעבֹּדָ ָתם וְ ג ַָאל ְִתי ֶא ְתכֶם ּבִ זְ רֹועַ ְנטּויָה ּובִ ְׁשפ ִָטים ּגְ ֹּדלִים" (שמות ו ,ו) ('של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת וארא ד"ה 'על כן בא משה') וכל זה כדי לומר להם שהוא
יגאלם בשינוי הטבע באותות ומופתים וביד חזקה על ידי שם הוי"ה ברוך הוא ('דברי שלמה' פרשת שלח לך דף עו ע"ב טור ב ד"ה אי נמי אפשר .ועיי"ש עוד בדבריו
הנפלאים).
גם יתרו האמין כי הנהגת העולם היא רק בשם 'אֹלהים' ,כפי שהאמינו שאר אומות העולם ('נחל קדומים' להחיד"א פרשת משפטים ד"ה וגר לא תונה) .אך
לאחר שהוא שמע את מעשה קריעת ים סוף ומלחמת עמלק (ראה רש"י בשמות יח ,א) וכן שמע ממשה רבינו כיצד עשה ה' ניסים ונפלאות
בהוציאו את בני ישראל מארץ מצרים – מיד גם הוא הודה בשם 'יהו"ה' ,שנאמר " ַויְסַ פֵר מֹּׁשֶ ה ְלח ְֹּתנֹו ֵאת ָכל אֲ ׁשֶ ר עָ שָ ה יהו"ה ְלפ ְַרעֹּה
ּול ְִמצְ ַריִם עַ ל אֹודֹּת י ְִש ָר ֵאל ֵאת כָל הַ ְתל ָָאה אֲ ׁשֶ ר ְמצָ ָא ַתם ּבַ דֶ ֶרְך ַויַצִ לֵם יהו"הַ :ויִחַ ְד י ְִתרֹו עַ ל כָל הַ ּטֹובָ ה אֲ ׁשֶ ר עָ שָ ה יהו"ה ְלי ְִש ָר ֵאל אֲ ׁשֶ ר
ּומיַד פ ְַרעֹּה אֲ ׁשֶ ר ִהצִ יל ֶאת הָ עָ ם ִמ ַתחַ ת יַד ִמצְ ָריִם :עַ ָתה
ִהצִ ילֹו ִמיַד ִמצְ ָריִם :וַי ֹּאמֶ ר י ְִתרֹו ּבָ רּוְך יהו"ה אֲ ׁשֶ ר ִהצִ יל ֶא ְתכֶם ִמיַד ִמצְ ַריִם ִ
ֹלהים כִ י בַ דָ בָ ר אֲ ׁשֶ ר זָדּו ֲעלֵיהֶ ם" (שמות יח ,ח  -יא) ('נחל קדומים' להחיד"א פרשת משפטים ד"ה וגר לא תונה)" .כִ י גָּדֹול יהו"ה ִמכָּל
יָדַ עְ ִתי כִ י גָדֹול יהו"ה ִמכָל הָ אֱ ִ
ֹלהים" – כלומר הודה שגדול כוחם של ישראל כי יש להם שם 'יהו"ה' הפועל אפילו נגד הטבע ,יותר מאשר כוחם של האומות
הָּ אֱ ִ
שיש להם רק שם 'אֹלהים' הפועל על פי הטבע ('צמח דוד' פרשת יתרו ד"ה וז"ש עתה ידעתי כי גדול).
ֹלהים ּבַ שָ מַ יִ ם ִממַ עַ ל וְ עַ ל
ה' יתברך ציווה את ישראל לדעת דבר זה בלבבם ,שנאמר "וְ יָדַ עְ ָת הַ יֹום וַהֲ ׁשֵ ב ָֹּת ֶאל לְבָ בֶ ָך כִ י יהו"ה הּוא הָ אֱ ִ
ֹלהים" – כלומר צריך לדעת בלב כי שֵׁ ם יהו"ה הוא מעל ומעבר לטבע
הָ ָא ֶרץ ִמ ָתחַ ת ֵאין עֹוד" (דברים ד ,לט)" ,יהו"ה הּוא הָּ אֱ ִ
שבכתב פרשת וארא ד"ה נחזור לענין) אשר מונהג בשם 'אֹלהים' ('אגרא דכלה' פרשת שופטים ד"ה וירמוז עוד תמים תהיה .עיי"ש) .ומטעם זה ה' יתברך גם פתח את עשרת
ֹלהים אֲ חֵ ִרים עַ ל ָפ ָני" (שמות כ ,ב – ג) כי
אתיָך מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמּבֵ ית עֲבָ ִדים :ל ֹּא י ְִהיֶה לְָך אֱ ִ
הדברות בציווי " ָאנֹּכִ י יהו"ה אֱ ֹלהֶ יָך אֲ ׁשֶ ר הֹוצֵ ִ
כוונתו שכל יהודי יזכור ש'יהו"ה' הוא זה שהוציא אותו ממצרים ,בהנהגה ניסית ולא טבעית ,ושלא ייגרר אחרי האמונה המצרית
המאמינה ב'טבע' בלבד .ולכן גם סיימה התורה הקדושה בדבר זה ,שנאמר " ְלכָל הָ אֹּתֹות וְ הַ מֹופְ ִתים אֲ ׁשֶ ר ְׁשלָחֹו יהו"ה ַלעֲשֹות ּבְ ֶא ֶרץ
אל" (דברים לד ,יא – יב) ('של"ה הקדוש'
מֹורא הַ ּגָדֹול אֲ ׁשֶ ר עָ שָ ה מֹּׁשֶ ה לְעֵ י ֵני כָל י ְִש ָר ֵ
ִמצְ ָריִם ְלפ ְַרעֹּה ּו ְלכָל עֲבָ דָ יו ּו ְלכָל ַא ְרצֹוּ :ו ְלכֹּל הַ יָד הַ חֲ ז ָָקה ּו ְלכֹּל הַ ָ
מסכת פסחים עמוד מצה עשירה ד"ה וכן היה ענין).
('של"ה הקדוש' תורה

העלון גם לעילוי נשמת:

יצחק בן רבקה

ז"ל

הרב יצחק שלמה
בן שרה זצ"ל
ת .נ .צ .ב .ה.

העלון גם לעילוי נשמת:

העלון גם לעילוי
נשמת:

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

ז"ל

ת .נ .צ .ב .ה.

ת .נ .צ .ב .ה.

שרה סילבי
בת עזיזה

העלון גם לרפואת

ציונה שושנה בת
חנה בֵ מּון הי"ו
אליהו בן גֹובְ הָ ר
הי"ו
שה' ברחמיו ישלח להם
רפואה שלימה

העלון גם לעילוי נשמת:

אהרן בן עזיזה

ז"ל

ָא ְרלֶ ט עָ לְ יָה בת
פֹורטּון מסעּודה
ז"ל

ת .נ .צ .ב .ה.

העלון גם לעילוי
נשמת:

רחל בת גרשון
הנולדת משרה
אשת דוד ז"ל

אליהו בן
ג'נֵט ז"ל

נלב"ע א' בשבט התשע"ט

ת .נ .צ .ב .ה.

ת .נ .צ .ב .ה.
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העלון גם
לעילוי
נשמת:

העלון גם
לרפואת

יריב בן
יהודית הי"ו

העלון גם להצלחת

יהודית בת ורדה רוזיטה
וכל משפחתה

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל'
 .052-7675933וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל
את העלון במייל tora.haim@gmail.com

