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הוה"ג ו' תנחס תוידשאן שליט"א
תושת ששרת תשע"ה

"ויאמר  ג-יג(:  )שמות  שמות  פרשת  בפרשתנו 

ישראל  בני  אל  בא  אנכי  הנה  האלקים  אל  משה 

אליכם,  שלחני  אבותיכם  אלקי  להם  ואמרתי 

ויאמר  אליהם,  אומר  מה  שמו  מה  לי  ואמרו 

כה  ויאמר  אהיה,  אשר  אהיה  משה  אל  אלקים 

תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם". 

ראוי להתבונן הלא הקב"ה יש לו הרבה שמות 

אדני,  שדי,  אל,  אלקים,  הוי"ה,  בתורה:  שנזכרו 

הנה כי כן כאשר שאל משה את הקב"ה: "ואמרו 

לי מה שמו מה אומר אליהם", מה ראה הקב"ה 

על ככה לבחור מכל השמות, שם זה שלא נזכר 

אהיה".  אשר  "אהיה  כאן:  מלבד  התורה  בכל 

והנה מצינו ביאור על כך במדרש )שמו"ר ג-ו(:

בר  אבא  רבי  אמר  משה.  אל  אלקים  "ויאמר 

ממל, אמר ליה הקב"ה למשה, שמי אתה מבקש 

נקרא  נקרא, פעמים שאני  לידע, לפי מעשי אני 

באל שדי, בצבאות, באלקים, בה', כשאני דן את 

הבריות אני נקרא אלקים, וכשאני עושה מלחמה 

על  תולה  וכשאני  צבאות,  נקרא  אני  ברשעים 

וכשאני  שדי,  אל  נקרא  אני  אדם  של  חטאיו 

מרחם על עולמי אני נקרא ה', שאין ה' אלא מדת 

רחמים שנאמר )שמות לד-ו( ה' ה' אל רחום וחנון, 

הוי אהיה אשר אהיה, אני נקרא לפי מעשי".

היא,  המדרש  כוונת  הפשט  בדרך  והנה 

אהיה",  אשר  "אהיה  למשה:  אמר  שהקב"ה 

שם  באותו  בעולם  אתגלה   - "אהיה"  כלומר  

שעה.  באותה  שאפעל  מה  לפי  אהיה",  "אשר 

זה  לפי  שהרי  ביאור,  צריך  עדיין  זה  דבר  אולם 

שהקב"ה  ביאור,  אלא  אינו  אהיה"  אשר  "אהיה 

מתגלה בעולם באותו שם שהוא פועל בו, אבל 

אינו מבואר כלל מה הם השמות שהקב"ה פועל 

"אהיה אשר  בהם, אם כן איך יש בדברי הקב"ה 

אהיה" תשובה על שאלתו של משה: "ואמרו לי 

מה שמו מה אומר אליהם".

בתיקוני  שמצינו  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

אשר  "אהיה  אלו:  בתיבות  כי  קמד:(,  )דף  זוהר 

ותפילין  יד  של  תפילין  על  הקב"ה  רמז  אהיה" 

ראש  של  תפילין  פרשיות  בד'  כי  ראש,  של 

אהי"ה  רומז  כך  ועל  הוי"ה,  שמות  כ"א  ישנם 

הראשון שעולה בגימטריא כ"א, וכן בד' פרשיות 

כך  ועל  הוי"ה,  שמות  כ"א  ישנם  יד  של  תפילין 

כ"א, ושני  השני שעולה בגימטריא  אהי"ה  רומז 

וצריך  אהיה".  אשר  "אהיה  הם:  יחד  התפילין 

"אהיה  בין  הקשר  עבודה  בדרך  להבין  ביאור 

הקב"ה  ביקש  ומה  תפילין,  למצות  אהיה"  אשר 

לרמז בכך למשה. 

 אהי"ה תעשים אהי"ה בגישטויא
אש"ת - חרתשר של הקב"ה

ב"לקוטי  שמצינו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

מה  על  נשגב  ביאור  האריז"ל  לרבינו  תורה" 

מה  פי  על  אהיה",  אשר  "אהיה  הקב"ה  שהזכיר 

הקדוש  של  "חותמו  נה.(:  )שבת  בגמרא  ששנינו 

ברוך הוא אמת". ומבאר האריז"ל שהכוונה בזה 

כפול  אהי"ה  שכן  אהיה",  אשר  "אהיה  שם  על 

אהי"ה בגימטריא אמ"ת.

לכן כששאל משה את הקב"ה: "ואמרו לי מה 

שמו מה אומר אליהם", השיב לו הקב"ה: "אהיה 

ובלשון  השמות,  כל  חותם  שהוא  אהיה",  אשר 

קדשו: "כי כל שמות הקודש חתמן הקב"ה בשם 

אהי"ה  פעם  אהי"ה  בסוד  חותמו,  שהוא  אמת 

גימטריא אמ"ת, שאילולי כן כשהיה אדם מוציא 

את  הלביש  לכן  פיו,  מהבל  נשרף  היה  מפיו  שם 

השמות וחתמן בשם אהי"ה".

חשבתי דרכי כי על פי דברי האריז"ל יפתח לנו 

פתח לבאר כוונת המדרש הנ"ל, כי משה רבינו 

אליהם",  אומר  מה  שמו  מה  לי  "ואמרו  שאל: 

אליו  ולהתפלל  לכוון  שצריך  השם  מהו  כלומר 

לו  השיב  כך  על  הישועות.  כל  להמשיך  כדי 

מבקש  אתה  "שמי  המדרש:  כדברי  הקב"ה 

כדי שיזכה  נקרא", אמנם  אני  לפי מעשי  לידע, 

העצה  השמות,  מכל  ישועות  להמשיך  האדם 

חותם  שהוא  אהיה",  אשר  "אהיה  היא:  כך  על 

אהי"ה  פעמים  אהי"ה  השמות,  כל  של  האמת 

בגימטריא אמ"ת.

הוא  השמות  לכל  המפתח  כי  בזה  והרמז 

להתפלל בכוונת הלב באמת, כמו שכתוב )תהלים 

קמה-יח(: "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו 

מכל  ישועות  ממשיכים  זה  ידי  ועל  באמת", 

השמות  כל  את  חתם  הקב"ה  שהרי  השמות, 

אהיה".  אשר  "אהיה  מן  היוצא  אמ"ת  בשם 

צדיקים"  ב"ארחות  זה  לביאור  סימוכין  ומצינו 

)שער כג שער האמת( וזה לשון קדשו:

"מצאתי כתוב, כתיב אהיה אשר אהיה, וכתיב 

)ירמיה י-י( וה' אלקים אמת הוא אלקים חיים ומלך 

עולם, ועתה יש להודיעך שהקב"ה אלקים אמת, 

בגימטריא  שהוא  אהי"ה  פעמים  כ"א  תמצא  כי 

אמ"ת וגם כן אהי"ה בגימטריא כ"א. )קהלת ז-כט( 

האלקים עשה את האדם להיות ישר, וחותמו של 

הקב"ה אמת )שבת נה.(, וכתיב )תהלים קא-ז( דובר 

שקרים לא יכון לנגד עיני...

ה'  קרוב  קמה-יח(  )תהלים  הפסוק  אמר  ולכך 

לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, כי הקב"ה 

ואיזה  למי שקוראו באמת,  שהוא אמת מתקרב 

דבר נקרא קריאת אמת, זהו המפנה לבו מכל דבר 

הולך  ושכלו  לבד,  הקב"ה  אל  ומתקרב  שבעולם 

מחשבתו  וישים  העליון  באור  להידבק  ומתחזק 

בחשקו תמיד".

יומתק להבין בזה מה שכתב מאורו של עולם 

ז(,  )סימן  הקודש"  ב"עבודת  זי"ע  החיד"א  הגה"ק 

דבר פלא בענין שם זה "אהיה אשר אהיה" ]הביאו 

ה"בן איש חי" בספרו "בן יהוידע" יומא סט: ד"ה 

לפעול  בתפלה  מסוגל  שהוא  אמור[,  מאי  שם 

ישועות על כל דבר בעולם, וזה לשון קדשו:

יד,  כתב  המקובלים  בגנזי  כתוב  "מצאתי 

בכל  אהיה  אשר  אהיה  לשם  אדם  יתפלל  אם 

לזכירה,  לחכמה,  לבנים,  לחולה,  שבעולם,  דבר 

דרכים,  ומסכנת  הים,  מסער  להינצל  לפרנסה, 

יהי  בכוונה,  ויאמר  טהור,  שיהיה  רק  דבר,  ולכל 

אהיה  אשר  אהיה  הגדול  השם  מלפניך  רצון 

בלשון  בקשתו  וישאל  ותעשה,  עלי  שתרחם 

ברור, וכן יאמר ג' פעמים".

 שלרש אלתי"ן - "א'היה א'שו א'היה"
סגרלה נתלאה להצלחה בכל תחרשי החיים
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השמות,  בכוונת  השגה  לנו  שאין  הגם  והנה 

אך לפי האמור כי שם זה הוא חותם האמת של 

על  כי  לומר  יש  השמות,  כל  את  הכולל  הקב"ה 

ידי שמכוון בשם זה "אהיה אשר אהיה" שעולה 

בכפל אמ"ת, זוכים להמשיך הארה ממדת אמת 

שיוכל להתפלל לה' בכוונת הלב באמת, ועל ידי 

ה'  "קרוב  שכתוב:  מה  שיתקיים  לו  מובטח  זה 

לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, רצון יראיו 

יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם". 

 הקשו בין חרתם האשת
לששרת "אהיה אשו אהיה"

כי  האריז"ל,  דברי  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

מה שאמר הקב"ה "אהיה אשר אהיה" הוא רמז 

להבין  נשכיל  "אמת",  הקב"ה  של  חותמו  על 

בימים  למוספים  הנורא  בפיוט  שמצינו  מה 

"האוחז ביד מדת משפט", ]אשר לפי  הנוראים: 

המבואר במחזור "כל בו" עזרא הסופר וזרובבל 

בן שאלתיאל תיקנו אותו[: "וכל מאמינים שהוא 

וצריך  אהיה".  אשר  באהיה  ההגוי  אמת,  דיין 

להבין הקשר בין מה שהקב"ה "דיין אמת" למה 

שנקרא "אהיה אשר אהיה".

אך הביאור בזה כמו שהביא ב"לקוטי יהודה" 

זי"ע,  מגור  אמת"  "אמרי  בעל  זקינו  בשם 

המבוסס על דברי האריז"ל הנ"ל כי "אהיה אשר 

אהיה" הוא חותם האמת של הקב"ה, שכן אהי"ה 

מבוארים  כן  אם  אמ"ת,  עולה  אהי"ה  פעמים 

דיין  שהוא  מאמינים  "וכל  הפיוט:  דברי  היטב 

אמת, ההגוי באהיה אשר אהיה", כי שם זה הוא 

חותמו של הקב"ה "אמת".

אלא שעתה נשאר לנו לבאר, מהו הקשר בין 

"אהיה אשר אהיה" לחותמו של הקב"ה "אמת", 

כי הן אמת שמצד המספר אהי"ה פעמים אהי"ה 

קשר  גם  בזה  שיש  ברור  אולם  אמ"ת,  עולה 

פנימי בדרך עבודה לכל אדם, איך לעבוד את ה' 

על  להתקשר  כדי  אהיה",  אשר  "אהיה  בבחינת 

ידי זה עם חותם האמת של הקב"ה.  

פי  על  בזה,  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

"אהיה  השמות  ביאור  כאן  הרמב"ן  שהביא  מה 

בשם המדרש ]שלא נמצא אצלנו[:  אשר אהיה" 

כשם  אהיה,  אשר  אהיה  ומהו  אגדה,  "במדרש 

שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך, אם פותחין את 

ידיהם ועושין צדקה אף אני אפתח את ידי, שנאמר 

)דברים כח-יב( יפתח ה' לך את אוצרו הטוב".

 "דע שה לשעלה ששך"
שן השעשים שלך לשטה

כי בתשובה  גדול,  נמצינו למדים מזה חידוש 

של הקב"ה למשה: "אהיה אשר אהיה", רמז בכך 

שהקב"ה  כולה,  התורה  כל  מיסודות  אחד  על 

עם  מתנהג  שהאדם  כפי  האדם  עם  מתנהג 

שהביא  למה  להפליא  מתאים  זה  והרי  הקב"ה, 

בשם  אור(  תורה  משפטים  )פרשת  הקדוש  השל"ה 

המדרש על הפסוק )תהלים קכא-ו(:

"ה' צלך. מהו ה' צלך, כצלך, מה צלך אם אתה 

משחק לו הוא משחק לך, ואם אתה בוכה לו הוא 

בוכה כנגדך, ואם אתה מראה לו פנים זעומות או 

מסבורות אף הוא נותן לך כך, אף הקב"ה ה' צלך, 

כשם שאתה הווה עמו הוא הווה עמך".

פח.(:  לך  לך  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  וכן 

"באתערותא דלתתא אשתכח אתערותא לעילא, 

דהא לא אתער לעילא עד דאתער לתתא". פירוש, 

בהתעוררות מעשי האדם למטה מתעורר השפע 

בגמרא  מפורש  מאמר  הוא  ובאמת  למעלה. 

)שבת קנא:(: "כל המרחם על הבריות מרחמין עליו 

אין  הבריות  על  מרחם  שאינו  וכל  השמים,  מן 

מרחמין עליו מן השמים".

"דע  מ"א(:  פ"ב  )אבות  במשנה  ששנינו  וזהו 

הקדושים  בספרים  ופירשו  ממך".  למעלה  מה 

"מאור  ויקרא(,  )פרשת  יוסף"  יעקב  ]"תולדות 

עינים" )פרשת מטות(, "קדושת לוי" )פרשת מצורע([, 

"ממך"  הוא  בשמים  למעלה  שנעשה  מה  שכל 

ממעשיך למטה. וכן הביא ב"זרע קודש" )פרשת 

פירוש  ז"ל  פירשו הצדיקים  זו  דרך  "ועל  נצבים(: 

אמרם ז"ל, דע מה למעלה ממך, שמעצמך תוכל 

לידע מה למעלה, כי הכל תלוי בהאדם שנתן בו 

יתברך הכח הזה לעורר בכל מעשיו למעלה".

בהגה(:  פ"ד  א  )שער  החיים"  ב"נפש  כתב  וכן 

ז"ל  כוונתם  בכלל  זה  שגם  לשמוע  "וקרוב 

אם  לומר,  רצונו  ממך,  למעלה  מה  דע  באבות, 

כי אינך רואה בעיניך הענינים הנוראים הנעשים 

שנעשה  מה  כל  כי  נאמנה  תדע  אבל  ממעשיך, 

הכל  גבוהים,  גבוהי  העליונים  בעולמות  למעלה 

פיהם  על  נוטים,  לאן  מעשיך  פי  על  הוא  ממך 

יצאו ויבואו".

 "אהיה אשו אהיה"
שרוש כל הישרערת

הקב"ה  תשובת  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

אנכי  "הנה  בשאלה:  הקב"ה  לפני  שבא  למשה 

בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלקי אבותיכם 

אומר  מה  שמו  מה  לי  ואמרו  אליכם,  שלחני 

אליהם", כלומר שירצו לדעת ולהכיר כל שמותיו 

את  מהם  אחד  מכל  להמשיך  כדי  הקב"ה,  של 

פרנסה,  רפואה,  רחמים,  הנדרשת,  הסגולה 

שמירה וכדומה. 

על כך השיב לו הקב"ה תשובה ברורה: "ויאמר 

הכוונה  אהיה",  אשר  אהיה  משה  אל  אלקים 

"כשם  הרמב"ן:  שהביא  המדרש  כפירוש  בזה 

שאתה הווה עמי כך אני הווה עמך, אם פותחין 

את ידיהם ועושין צדקה אף אני אפתח את ידי". 

כל  את  בפרטות  להכיר  צורך  אין  שוב  מעתה 

שמותיו של הקב"ה כדי להמשיך ישועות, אלא 

הכל תלוי בהתנהגות האדם למטה כך מתנהגים 

עמו למעלה. נמצא כי הנהגה זו של "אהיה אשר 

אהיה" היא שורש כל השמות והישועות, כי יש 

בכח אדם לעורר כל מה שהוא רוצה למעלה על 

ידי שיתנהג כך למטה.

הנה כי כן יאירו עינינו להבין הקשר בין "אהיה 

כי  "אמת",  הקב"ה  של  לחותמו  אהיה"  אשר 

אחד  כל  עם  מתנהג  שהקב"ה  רואים  שאנו  מה 

בצורה שונה אין זה סותר למדת אמיתתו, אלא 

שהוא  בכך,  מתבטאת  אמיתתו  מדת  אדרבה 

מתנהג עם כל אחד לפי מה שהוא מתנהג למטה 

בבחינת "ה' צלך", כי אם הוא מרחם על הבריות 

מרחמים עליו מן השמים, ואם הוא ח"ו מתאכזר 

עם הבריות מתאכזרים עליו מן השמים, והרי זה 

פעמים  אהי"ה  של  הרמז  עם  אחד  בקנה  עולה 

האמת  חותם  כי  אמ"ת,  בגימטריא  אהי"ה 

אהי"ה,  שמות  ב'  התחברות  ידי  על  מתגלה 

"כשם שאתה הווה עמי כך אני  שהקב"ה אומר: 

הווה עמך".

 שדרע בחו הקב"ה שכל הששרת הקדרשים שיש לר,
לשסרו לישואל את הששרת: "אהיה אשו אהיה"

 אויז"ל: "אהיה אשו אהיה" הרא חרתשר של הקב"ה אשת,
כי אהי"ה תעשים אהי"ה בגישטויא אש"ת

 אשוי אשת: "רכל שאשינים שהרא דיין אשת,
ההגרי באהיה אשו אהיה", שערלה בכתל אש"ת

 "אהיה אשו אהיה" הרא חרתם כל הששרת,
כי השתתלל לה' באשת זרכה לערוו כל הששרת הקדרשים
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דיין  שהוא  מאמינים  "וכל  הפיוט:  ביאור  וזהו 

אמת, ההגוי באהיה אשר אהיה". כי מה שנקרא 

הקב"ה "אהיה אשר אהיה", לרמז שהוא מתנהג 

בכך  הרי  עמו,  מתנהג  שהאדם  כפי  האדם  עם 

כאשר  כי  שלו,  האמת  בחותם  הקב"ה  מתגלה 

ולא  כך  הקב"ה  עמי  מתנהג  מדוע  אדם  ישאל 

כך, עליו לדעת שהתשובה נמצאת במה שהשיב 

"אהיה אשר אהיה", אני מתנהג  הקב"ה למשה: 

עם האדם מלמעלה כפי שהוא מתנהג למטה.

"רהנה נגלה אלי עירן נתלא שאד"

עמקות  ביתר  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

תשובתו של הקב"ה למשה על שאלתו: "ואמרו 

לי מה שמו מה אומר אליהם, ויאמר אלקים אל 

משה אהיה אשר אהיה", על פי דבריו הנוראים 

נא(  פרק  ג  )חלק  נבוכים"  ב"מורה  הרמב"ם  של 

שהרמב"ם  האדם,  על  הקב"ה  השגחת  בענין 

"והנה נגלה אלי עיון נפלא מאד, יסורו  מגדירו: 

]ראה  אלוהיות",  סודות  בו  ויתגלו  ספקות  בו 

ב"ייטב לב" פרשת דברים שהביאו[, כי השגחת 

בגודל דביקות האדם  הקב"ה על האדם תלויה 

דבריו  מקצת  הם  והנה  ה',  עם  במחשבתו 

בתוספת ביאור בסוגריים:

בו  יסורו  מאד,  נפלא  עיון  אלי  נגלה  "והנה 

ספקות ויתגלו בו סודות אלוהיות, והוא שאנחנו 

כבר ביארנו בפרקי ההשגחה, כי כפי שיעור שכל 

והאיש  בו,  ההשגחה  תהיה  שכל  בעל  כל  ]של[ 

מהאלוה  שכלו  יסור  לא  אשר  בהשגתו  השלם 

שלם  והאיש  תמיד.  בו  ההשגחה  תהיה  תמיד, 

קצת  מהאלוה  מחשבתו  תפנה  אשר  ההשגה 

עתים, תהיה ההשגחה בו בעת חשבו באלוה לבד, 

ותסור ההשגחה ממנו בעת עסקו ]בשאר ענינים 

כאשר אינו זוכר את ה'[.

אז כסורה  ]ההשגחה לגמרי[  ולא תסור ממנו 

]שהרי  ממי שלא ישכיל כלל,  ]כמו שהיא סרה[ 

אבל תמעט  סוף סוף הוא מאמין בהשגחת ה'[, 

השלם  ההוא  לאיש  שאין  אחר  ההיא,  ההשגחה 

שכל  הזה[  העולם  ]בעניני  עסקו  בעת  בהשגתו 

בפועל, ואמנם הוא אז משיג בכוח קרוב ]מאחר 

דומה  והוא  ה'[,  בהשגחת  מאמין  הוא  שבעצם 

בעת ההיא לסופר המהיר בשעה שאינו כותב".

נוראים,  דברים  הרמב"ם  כך  על  מוסיף 

מבהילים על הרעיון, כי כל מי שקרה לו דבר רע, 

אפילו מן הנביאים והחסידים, הרי זה רק משום 

שבאותה שעה שכח מהשגחת ה':

"ומפני זה יראה לי, כי כל מי שתמצאהו רעה 

החסידים  מן  או  הנביאים  מן  העולם,  מרעות 

בעת  רק  ההוא  הרע  מצאהו  לא  השלמים, 

או  ההיא  השכחה  אורך  ולפי  ההיא,  השכחה 

עוצם  יהיה  בו  התעסק  אשר  הענין  פחיתות 

מתמדת  יתברך  האלוה  השגחת  ותהיה  הרעה... 

מי  לכל  המזומן  ההוא,  השפע  לו  שהגיע  במי 

שישתדל להגיע אליו".

הרמב"ם  דברי  כי  נראה  נתבונן  כאשר 

"ואתם  ד-ד(:  )דברים  שכתוב  במקרא  מפורשים 

הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום". הרי לנו 

דברים ברורים שכל זמן שאדם דבוק בה' מובטח 

לו: "חיים כולכם היום", שלא יארע לו שום נזק. 

וזהו שאמר דוד מלך ישראל )תהלים כג-ד(: "גם כי 

אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי".

 דבוי הושב"ם
שקרו לדבוי הבעש"ט

הרמב"ם  דברי  כי  דעתי  עניות  לפי  ונראה 

הללו, הם המקור למה שהביא ה"תולדות יעקב 

יוסף" )ריש פרשת בראשית( יסוד גדול בשם מורו 

שאיש  זמן  כל  כי  זי"ע,  הקדוש  הבעש"ט  ורבו 

ישראל מאמין באמונה שלימה שהקב"ה נמצא 

עמו, אפילו בתוך הסתר היותר גדול, אי אפשר 

רוצה  הקב"ה  וכאשר  רע,  דבר  שום  לו  שיקרה 

מסתיר  עוונותיו,  מרוב  האדם  את  להעניש 

בתוך  מסתתר  שהוא  זו  השגה  ממנו  הקב"ה 

הצרה כדי שיוכל להענישו.

שכתוב  מקרא  מפרש  הוא  האמור  פי  על 

מהם  פני  אסתיר  הסתר  "ואנכי  לא-יח(:  )דברים 

אל  פנה  כי  עשה  אשר  הרעה  כל  על  ההוא  ביום 

"ואנכי  אלהים אחרים". כפל הקב"ה את לשונו: 

מהם  אסתיר  כלומר  מהם",  פני  אסתיר  הסתר 

השגה זו שאני מסתתר בתוך הצרה, כדי שאוכל 

להענישם על שפנו אל אלהים אחרים. והנה הם 

דברי ה"תולדות יעקב יוסף" כפי שהביא ב"לקט 

אמרי פנינים" להרה"ק מהרי"א מקמארנא זי"ע 

בשמו  דברים(  חומש  )סוף  הברכה"  "היכל  בעל 

בתוספת ביאור בלשון קדשו:

בידיעה  אדם  ידע  שאם  ממורי,  "שמעתי 

ואמונה שלימה, שבכל הסתרות ומחשבות זרות 

כי  כלל,  הסתרה  זה  אין  שם  מסתתר  הקב"ה 

בידיעה שאדם יודע ומאמין שבכל תנועה והרהור 

עולם  של  אלופו  הוא  שם  קטן  ודבר  גדול  דבר 

והרע  און  פועלי  כל  יתפרדו  מיד  אלקות,  חיות 

נופל למטה, ונתגלה האור וחיות אלקות...

שאסתיר  אסתיר,  הסתר  ואנכי  לפעמים  אבל 

חיות  שום  מרגיש  שאינו  עד  ההסתרה,  את  גם 

וזה  אתו,  שם  שהקב"ה  ממנו  ונשכח  יודע  ואינו 

בהסתלקות  אחרים,  אלהים  אל  פנה  כי  לו  הוא 

זמן  כל  אבל  עונש,  חל  ואז  ובטחון,  אמונה 

שהאדם דבוק באמונה שלימה בבוראו, לא יארע 

לו שום רע אלא אהבה וחיבה".

בין  הסוד  שיח  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

משה רבינו להקב"ה, כי משה בא בשאלה לפני 

לי מה שמו מה אומר אליהם",  "ואמרו  הקב"ה: 

בגלות  יסורים  הרבה  כך  כל  שסבלו  אחרי  כי 

הקב"ה  של  שמו  מהו  ישראל  ישאלו  מצרים, 

המסוגל להינצל מכל צרה, שלא נצטרך לסבול 

כמו שסבלנו במצרים.

אהיה",  אשר  "אהיה  הקב"ה:  לו  השיב  כך  על 

כך  עמי  הווה  שאתה  "כשם  המדרש:  ומפרש 

הרמב"ם,  כדברי  בזה  הביאור  עמך".  הווה  אני 

אהיה",  אשר  "אהיה  אדם:  לכל  אומר  שהקב"ה 

הוא  לכך  התנאי  עמך,  שאהיה  רוצה  אתה  אם 

חותם  וזהו  תמידית,  בדביקות  עמי  שתהיה 

אדם  כל  על  משגיח  שהוא  הקב"ה  של  האמת 

לפי מה שהוא דבוק בו.

 הקשו בין "אהיה אשו אהיה"
לתתילין של יד רשל ואש

נלך לבאר לפי זה בדרך עבודה  בדרך המלך 

מה  כי  הזוהר,  תיקוני  מדברי  שלמדנו  מה 

אהיה",  אשר  "אהיה  למשה  הקב"ה  שאמר 

נתכוון בזה על תפילין של יד ותפילין של ראש, 

 ושב"ן בשם שדוש אגדה: "רשהר אהיה אשו אהיה,
כשם שאתה הררה עשי כך אני הררה עשך"

 "אהיה אשו אהיה" יסרד כל התרוה, האדם בשעשיר לשטה
שערוו את הנהגת הקב"ה כביכרל לשעלה

 ושב"ם: "נגלה אלי עירן נתלא שאד", הקב"ה ששגיח
על האדם וק כשהרא דברק בה' ראינר שרכח ארתר

 "אהיה אשו אהיה", הקב"ה ארשו, אני "אהיה" עם האדם,
וק בתנאי שהרא ארשו: "אהיה" עם ה'



 תושת ששרת תשע"ה | ד

שיש בכל אחד מהם בד' הפרשיות כ"א שמות 

כמספר אהי"ה, ושניהם יחד הם בבחינת "אהיה 

אשר אהיה".

ויש לומר הביאור בזה על פי הידוע כי תכלית 

מצות תפילין היא לקשר את האדם עם הקב"ה, 

לפני  יחוד"  "לשם  בנוסח  לומר  שתיקנו  כמו 

הנחת תפילין: "וצונו להניח על היד לזכרון זרוע 

תאוות  בזה  לשעבד  הלב,  נגד  ושהיא  הנטויה, 

ועל  שמו,  יתברך  לעבודתו  לבנו  ומחשבות 

שאר  עם  שבמוחי  שהנשמה  המוח,  נגד  הראש 

לעבודתו  משועבדים  יהיו  כולם  וכוחותי,  חושי 

יתברך שמו".

מצות  הקב"ה  לנו  שנתן  מה  כי  זה  לפי  נמצא 

בבחינת  שהם  ראש  של  ותפילין  יד  של  תפילין 

סגולה  לנו  לתת  כדי  הוא  אהיה",  אשר  "אהיה 

בדביקות  הקב"ה  עם  קשור  להיות  איך  נפלאה 

ולהשגחה  לשמירה  נזכה  זה  ידי  ועל  תמידית, 

של  השמות  מורים  זה  שעל  מהקב"ה,  מיוחדת 

אהיה  אני  אומר  שהקב"ה  אהיה",  אשר  "אהיה 

עם אדם שיהיה עמי.

ממשנתו  זה  לביאור  סימוכין  להביא  ונראה 

שנת  מטות  )פרשת  אמת"  ה"שפת  של  הטהורה 

תפילין  להקדים  שצריך  הטעם  שמבאר  תרמ"ג(, 

של יד לתפילין של ראש, כי תפילין של יד כנגד 

לשעבד  דלתתא,  אתערותא  בבחינת  הוא  הלב 

תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך שמו, ועל 

ידי זה זוכים לאתערותא דלעילא שהקב"ה שומר 

בגמרא  שדרשו  כמו  ראש,  של  בתפילין  עלינו 

כל  "וראו  כח-י(:  )דברים  שכתוב  מקרא  ו.(  )ברכות 

ויראו ממך, רבי  עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך 

אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש".

השמות  כ"א  כי  בזה,  הביאור  דברינו  ולפי 

אהי"ה, שמקבל על  בתפילין של יד הם בבחינת 

עצמו כל איש ישראל "אהיה" עם הקב"ה, על ידי 

ובזכות  להקב"ה,  לבו  מחשבות  את  שמשעבד 

אשר  "אהיה  הבטחתו:  הקב"ה  מקיים  זו  קבלה 

כמספר  השמות  בכ"א  עלינו  לשמור  אהיה", 

אהי"ה בתפילין של ראש. 

יומתק להבין בזה מה שכתב הרמב"ם )הלכות 

תפילין פ"ד הי"ד(: "חייב אדם למשמש בתפילין כל 

זמן שהן עליו, שלא יסיח דעתו מהן אפילו רגע 

גדולה מקדושת הציץ, שהציץ  אחד, שקדושתן 

ואלו יש בהן  ]קודש לה'[,  אין בו אלא שם אחד 

בשל  ]הוי"ה[  ה"א  יו"ד  של  שם  ועשרים  אחד 

ראש וכמותן בשל יד".

הביאור בזה כי הרמב"ם הולך לשיטתו ב"מורה 

בה'  דבוק  הוא  שאדם  ידי  על  כי  הנ"ל,  נבוכים" 

בתמידות,  עליו  משגיח  שהקב"ה  זוכה  הוא 

ולפי מה שנתבאר הרי זהו הענין שהתפילין של 

אהיה",  אשר  "אהיה  בבחינת  הם  ראש  ושל  יד 

שיש בכל אחד מהם כ"א שמות כמספר אהי"ה, 

להיות  זוכים  תפילין  מצות  ידי  שעל  ללמדנו 

דבוק עם ה', ועל ידי זה הקב"ה דבוק עם האדם 

אני  אהיה",  אשר  "אהיה  בבחינת  עליו  לשמור 

אהיה עם אדם שהוא מקבל עליו להיות עמי.

שאסור  תחילה  בכוונה  הרמב"ם  הזכיר  לכן 

שיש  מציץ  וחומר  קל  התפילין  מן  דעת  להסיח 

בכל  יש  הרי  בתפילין  ואילו  אחד,  שם  רק  עליו 

אחד מהם כ"א שמות, כדי שנשכיל להבין מזה כי 

כ"א שמות בתפילין של יד וכ"א שמות בתפילין 

של ראש הם בבחינת "אהיה אשר אהיה", שמזה 

למדנו שכל אחד צריך להיות דבוק עם הקב"ה, 

וזה אפשר רק על ידי קיום מצות תפילין של יד 

ושל ראש.

"רידבו שלשת אלתים ששל"

מה  רמז,  בדרך  בזה  לפרש  דרכי  חשבתי 

)מלכים א ה-ט(:  שמעיד הכתוב על שלמה המלך 

"ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד, 

ורוחב לב כחול אשר על שפת הים, ותרב חכמת 

שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים, 

אלפים  שלושת  וידבר  האדם...  מכל  ויחכם 

שלושת  דוקא  שדיבר  מה  ביאור  וצריך  משל". 

אלפים משל.

ויש לומר כי על אף חכמתו הגדולה של שלמה 

המלך, לימד את כל העם דעת כי החכמה היותר 

"שלושת  בבחינת  בה'  דבוק  להיות  היא  גדולה 

"א'היה  של  האלפי"ן  שלושת  היינו  אלפים", 

למשה  הקב"ה  גילה  בכך  אשר  א'היה",  א'שר 

כן  גם  וזהו  בו.  דבוק  שיהיה  האדם  עם  שיהיה 

"נוצר  הרמז בי"ג מדות של רחמים )שמות לד-ז(: 

עם  חסד  נוצר  הקב"ה  פירוש,  לאלפים".  חסד 

אותם בני אדם שהם זוכרים תמיד את האלפי"ן 

של "א'היה א'שר א'היה".

בדרשה לשמחת נישואין הוספנו פרפרת נאה 

"רב  יז.(:  )כתובות  לפרש בזה מה שאמרו בגמרא 

שמואל בר רב יצחק מרקד אתלת". ופירש רש"י 

שהיה מרקד לפני הכלה בשלשה הדסים. וצריך 

שלושה  עם  דוקא  מרקד  שהיה  הענין  להבין 

לשמח  שהתכוון  לומר  יש  דברינו  לפי  הדסים. 

על  שמקבלים  הכלה,  ואת  החתן  את  ולחזק 

עצמם עול גדול לבנות בית נאמן בישראל, וצריך 

בגשמיות  הן  ושעל  צעד  בכל  דשמיא  סייעתא 

והבנות  הבנים  את  ולחנך  לפרנס  ברוחניות,  והן 

בדרך התורה והיראה.

הכלה  לפני  מרקד  היה  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

עם שלשה הדסים, כדי לרמז בכך על ג' התיבות 

אהיה",  אשר  "אהיה  למשה:  הקב"ה  שאמר 

"מרקד  בגמרא:  שאמרו  במה  זה  דבר  ונרמז 

אתלת" – אתל"ת הוא אותיות א' תלת, שהתכוון 

על שלושת האלפי"ן: "א'היה א'שר א'היה", כדי 

לרמז לחתן והכלה בכך, כי אם יהיו דבוקים בה', 

ויעמוד  עליהם  ישגיח  שהקב"ה  להם  מובטח 

לימינם שיצליחו בכל אשר יפנו.

ולפי זה נשכיל להבין מה שרמז רב שמואל בר 

רב יצחק דבר זה דוקא על ידי פעולת הריקודים 

היא  הריקוד  פעולת  כי  אתלת",  "מרקד  שהיה 

חוזר  וכך  למטה,  ויורדים  מעלה  כלפי  שעולים 

זה  והרי  למטה,  ויורדים  למעלה  עולים  חלילה 

אם  כי  אהיה",  אשר  "אהיה  של  לפירוש  רמז 

במחשבתו  ועולה  הקב"ה  עם  מתחבר  האדם 

הקב"ה  אז  כי  מעלה,  כלפי  ובמעשיו  בדיבורו 

יורד אליו לסייעו ולחזקו בכל מה שצריך.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

'  לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי
 - נדבת משפחת מהדב הי"ו -


