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 "שמות בני ישראלמאמר "

 

 "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו" )שמות א א(

 פרק א

 השם המהותי שכולל הכל

המלים שלל הנה כידוע השם של כל אחד מחמשת חומשי התורה לא נבחר כ'דוגמא' מתוך 

ומדובר בהנחה כה  הראשונות שבו פותח הספר, אלא צופן בחובו את המהות של כל הספר.

הבינו שמפרשי הפשט את אלא אף  העסיק הדבר לא רק את דורשי הנסתרות,יסודית עד כי 

שטעמא בעי בשם זה או אחר שניתן, ומי לנו גדול מרבנו הרמב"ן שטרח בפתיחת כל חומש 

 למצא פשר לאופן המסוים שבו נפתח הספר.

פר מדבר ממיני מצבים שונים ולאור הנחה זו נשאלת השאלה מהו "ואלה שמות". הרי הס

, נפתח ל"ארץ לא להם"ומתחלפים, אפילו קטביים. דאם בבראשית דובר על כך שעתידים לירד 

הירידה למצרים שהיא הירידה לגלות, ואח"כ כל ענין התלאות והקשיים  בעצםחומש שמות 

ה וכל שארעו עם ישראל עד כי הופיע עליהם השי"ת באותות ובמופתים וגאלם, וכן מתן תור

 עניני המשכן והשראת השכינה וכלי הקדש ובגדי הכבוד וכו'.

 -וממילא כנ"ל, היות והמלה "שמות" אמורה להכיל גרעין אמת ששזור בכל המהלכים הללו 

 בכל אותיות זה הספר, צריכים להבין מדוע באמת נקשר הכל לסוגית ה'שמות'.

 

 אותם שהוזכרו כבר -"ואלה שמות" 

רמב"ן ז"ל, דבבאו לבאר מדוע אמרה תורה "ואלה שמות" ]בו' החיבור[, ונפתח פתחא בדברי ה

פירש ואמר: "וטעם ואלה שמות כי הכתוב ירצה למנות ענין הגלות מעת רדתם למצרים כי אז 

גלו בראש גולים וכו', ולפיכך יחזור אל תחילת הענין שהוא מפסוק 'וכל זרעו הביא אתו 

ריו 'ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה וגו'', ואותו מצרימה' )בראשית מו ז(, ושם כתבו אח

מחובר בדברים באים זה  הספורהפסוק בעצמו הוא שהחזיר כאן, כי אף על פי שהם שני ספרים, 

 אחר זה וכו'", ע"כ.

והגם שלא נאריך בדבריו, ולא נצמד בהכרח לדרך הילוכו בקדש ]שמדבר מאמיתת עומק 

נינו בביאור הפתיחה של "ואלה שמות וגו'", לדעת ש"שמות הפשט[, נקח לעניננו את שהניח לפ

בני ישראל" האמורים כאן נמשכים אחר השמות האלו שהוזכרו כבר בספר בראשית. דכפי 

שיתבאר להלן, מלבד הפשטות שאינה זזה ממקומה, יש להעמיס ביסוד פירושו עומק לפנים 

 מעומק.
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 מקום השמות על החשן שעל לב הכהן הגדול

שת אל הסוגיא צריך להציב כמה נקודות שלאחר מכן יצטרפו בתשלום הביאור להבנה וכדי לג

שאפשר לחיות אתה. ראשית כל נבחין שהמלים "שמות בני ישראל" ]כמושג שנחקק בדרכי 

העבודה והשראת השכינה שהעמידה התורה[ נמצאים בפרשת החשן ועשייתו: "ולקחת את שני 

ראל )שמות כח ט(. ושמת את שתי האבנים על כתפת אבני שהם ופתחת עליהם שמות בני יש

האפד אבני זכרן לבני ישראל ונשא אהרן את שמתם לפני ה' על שתי כתפיו לזכרן" )שם פס' יב(. 

ורואים שהשמות של ישראל מקומם על לבו של האדם המקודש בישראל, על החשן שכדי 

ו"שמות בני  ם בכלל,להשתמש בו צריך לכוון ברוח הקדש, מה שמורה על כך שענין הש

לדעת איך לקרא אותו נכון,  ישראל" בפרט, הוא ענין 'חי' שיש להטותו לכאן ולכאן, ושצריך

 וכל זה טעון ביאור.

 

 "ויקרא שמו בישראל"

והנה שמות בני ישראל כולם, הן של בני יעקב והן של כל זרע זרעו בכל הדורות, נמשכים מהשם 

יקרא את שמו ישראל" )בראשית לה י(, דלהכי כדאיתא השורשי של בחיר האבות שנאמר בו "ו

 )עיין ליקו"ה יו"ד מילה ד' ויבואר יותר להלן( בשעת המילה, בעת שנכנסת באדם הנשמה

, מכריזים ואומרים "ויקרא שמו בישראל" דיקא. דיהיה שמו אשר (סי' ד שו"ע הרב או"ח מה"ת)

 ה עד למאד.יהיה, הכל יונק מהשורש של 'ישראל', והיא סוגיא רחב

 

 "אהדריה קרא" לשמו של יעקב

ובהבין שזהו השורש, הרי שבירור "שמות בני ישראל" )שהוא בירור שמות בני ישראל בכל 

ישראל', כפי  -הדורות( ראוי להמצא בראשון שנקרא 'ישראל', והיינו בענינו של 'יעקב 

אברם )אחר שנשתנה שהציגוהו חז"ל. דאיתא בגמרא )ברכות יג.( שהגם שאסור לקרא לאברהם 

 ,שמו(, ואסור לקרא לשרה שרי )כנ"ל(, ביעקב אין הדבר כן. דהגם שנתעלה וזכה להקרא ישראל

"אהדריה קרא, דכתיב 'ויאמר אלקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב'" )לשון 

 הגמרא(.

פרק בויש להקשות, דאם מחפשים למצא שנית את השם 'יעקב' לאחר שכבר נקרא 'ישראל' )

כך ש"אהדריה קרא", לא היה צריך לחכות לכאורה עד לפסוק הנ"ל של "ויאמר לה(, ולהוכיח מ

יעקב יעקב וגו'" )בפרק מו(, שהרי מצינו כמה פעמים קודם לכן שמכונה בחיר האבות בשם 

יעקב )הגם שכבר ניתן לו השם 'ישראל'(. ]ואם כי אפשר ליישב בכל מקום ע"פ נגלה באופן זה 

 ש דברים בגו, וכפי שיתבאר[.או אחר, י
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 בשיא הגדלות גילתה תורה ששם יעקב נותר בעינו

אך ביותר ידוקדק ענין הפסוק הזה מיניה וביה. דהנה מבלי להכנס לפרטי ההגדרות בפנימיות, 

הביאור הכללי הידוע לגבי ההפרש בין 'ישראל' ל'יעקב' הוא שישראל מיירי בבחינת מוחין 

ת המעלה, ולעומת זאת יעקב )מלשון עקביים( מבטא יותר בחינה של ראש, תפאר -דגדלות, לי 

 קטנות, של מציאות פשוטה )נטולת מוחין עליונים(.

ו, ראוי היה לכאורה לדעת ששם יעקב נשאר בעינ -וכיון שכן, הלימוד של "אהדריה קרא" 

לא אם להמצא במקום שמבטא קטנות, לכל הפחות קטנות בערכין, אך לא להפך מזה. ויש להתפ

המקור של 'אהדריה קרא', נאמר בתורה תכף בסמוך  -כן בראותנו שהאמירה של "יעקב יעקב" 

לאחר שנודע שיוסף חי וחזרה ליעקב השראת השכינה ורוח הקדש ונאמר בו "ויאמר ישראל רב 

יתרה מזאת, בזה הפסוק בעצמו )של 'יעקב יעקב'( כתוב ]עוד יוסף בני חי גו' )שם מה כח(. 

 [.יאמר אלקים לישראל וגו'"ברישא "ו

ונמצא שבמה שאומר דרשני, הגילוי של "יעקב יעקב" )שממנו לומדים שלא נעקר שם זה מבנו( 

את תפארת המעלה של  אלא נמצא בשיא הגדלות, במצב שעל פניו לא היינו מייחסים לו

 לבדה. 'ישראל'

 

 רמיזת 'השטן' בכפילת שם 'יעקב'

( )עי' בספר המקנה קידושין כט ע"באיתא באר"י ז"ל והשאלה נוקבת עוד יותר מאחר שכד

'יעקב יעקב' הוא בגימטריא 'השטן', ונמצא שאת הביטוי לקטנות וירידה שאין כדוגמתה )שהוא 

גדלות, בתקף שזועק כנ"ל מקור הלימוד הלימוד של "ואהדריה קרא" ( הציבה התורה במקום 

מוזכר שם ישראל הגם שמדובר בעת ]וכן יש לשאול להפך, על אותם פעמים ש .מעלת ישראל

 צער וקטנות, וכגון "ויאמר ישראל למה הרעתם לי וגו'" )שם מג ו(.

 

 יהודי שייך תמיד הן לישראל והן ליעקב

אלא המורם מהנ"ל הוא שלאפוקי מתפיסה שבה מחלקים את מצב היהודי לזמני 'יעקב' וזמני 

ל(, באה התורה ולימדה שבאותו זמן 'ישראל' שיש להם סדר וביטוי קבוע )שאינו תלוי בו כל

דלות דגדלות, נקרא הוא גם "יעקב יעקב", ביטוי גבאותו זמן שהיה ב -שנקרא יעקב 'ישראל' 

 קטנות דקטנות )גמטריא 'השטן'(. (לכאורה)למה שהוא 

וה'בשורה' המונחת בהסתכלות הנ"ל היא זו: דאם השי"ת התגלה אל 'ישראל' בשיא הגדלות 

, גם כששרוי 'יעקב", אות הוא על כך שגם בעת שבאמת נראה כ'יעקב ופנה אליו כ"יעקב
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בו לא תהיה ליהודי שייכות בקטנות וריחוק, לא איבד בזה את שם ישראל, דאין לך זמן ש

 לשניהם.

בדרגת 'ישראל' גרידא, צריכים להראות לו  -וכן להפך, דגם כשנראה כאחוז ב'דרי מעלה' ]

יג )עיין תורה ז עוד הרבה דעת ומוחין שלא התחיל להששהוא שייך גם ל'יעקב', ושיש לו 

 תנינא(, ואכמ"ל[.

 

 להיות בשמחה גם בתוך הקטנות

נשמעת הקריאה המחזקת של השי"ת לכל יהודי, קריאה שנאמרת אף בעת  ומתוך הבנה זו

כשהוא 'ישראל'. דכביכול פונה הוא אל האדם ואומר: דע לך שאתה גם יעקב.  -גדלותו 

עליך זמנים ומצבים שגם תראה בבחינה של קטנות ועקביים. אך גם אז עליך ועתידים לבא 

 לדעת שאתה גם )ובעיקר( ישראל )שהרי גם בגדלותך קראתיך יעקב(.

וזכור בזאת מעשה יג )מסיפורי מעשיות( שבו סיפר רבינו ז"ל מהמלך שהמליך את בנו בחייו, 

בל גם אז מוטל עליו להיות ובעת שמחת ההמלכה אמר לו שעתיד הוא לירד מהמלוכה, א

 ואכמ"ל. בשמחה, ואם לא יהיה בשמחה בנפילתו אות הוא שאינו שייך למלוכה,

 

 לשון הווה -"הבאים מצרימה" 

והנה השאלה הנ"ל כבר נשאלה בספה"ק, ומצינו מהלכים כעין זה המדברים על כך שהשראת 

המקום לפורטם )עיין אוהב  השכינה נמשכת גם בזמני הקטנות בגלות, ודרכים נוספות שאין כאן

ישראל, נעם אלימלך, משך חכמה ועוד(. אך יש ענין נכבד יסודי שיש להוציא מהנ"ל, הבנה 

שנשענת על כך שרואים ש"שמות בני ישראל" צריך לדעת לדורשן ולקראם, וכדמשמע כנ"ל 

 לב הכהן הגדול שצריך לדעת לצרף. מכך שה"זכרון לפני ה'" נמצא על

לשון הווה, דמשמע  -מהכתוב "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה"  ]ובאמת כן משמע

שהשמות של ישראל אינם דבר נתון שכבר היה, אותיות שנתנו כבר )וכעת משמשות רק 

ר בבירור מסוים שמתרחש כל רגע ורגע, יות כפי מה שכבר נקבע(, אלא מדובלהמשכת הח

 ולהלן יתבאר[.

 

 שם בכלל ושם של יהודי בפרט

בטרם נרחיב יותר בביאור הדבר נתבונן בשורש הדבר שמונח במה שדוקדק לעיל. דאחרי ועוד 

שרואים ש'ישראל' ו'יעקב' אינם בגדר בחינות מתחלפות, שכשזה נמצא השני בטל, אלא יש 

למצא את שניהם בכל זמן, מבינים שמדובר באפשרויות שונות של צירוף שאפשר וצריך 
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פי ענינו, כפי ההטיה הפנימית של האדם שמצרף את השם להתחבר אליהם בכל עת, כל מצב כ

 )וכמובן עדיין לא ביארנו כלום(.

צריך להקדים כמה מלים בענין 'שם' בכלל, והשם של היהודי בפרט. ואם  וכדי לגשת אל המכוון

כי מדובר ביסודות שנתבארו בספרים בהרחבה ובעמקות, לא ננקוט אלא 'בית יד' כדי לכנוס בו 

, )בראשית ב יט( הנה על עצם המושג 'שם' אמרה תורה "נפש חיה הוא שמו"ד א.לגוף הסוגי

ולמדנו ש"השם הוא הכלי של הדבר, שבהשם הזה נגבל החיות של הדבר הזה" )לשון רבינו ז"ל 

בתורה נו אות ג(. ברם אם לכל פרט בדצח"מ יש 'שם' שנופל תחת ההגדרה הנ"ל, השם של 

א לאין ערוך. דכבר העמידו רז"ל את האמת ואמרו ש'שמו ית' היהודי משתייך לענין עמוק ונפל

משותף בשמנו' )עיין ירושלמי תענית פרק ב, ילקוט יהושע ז, ועיין תורה סו, סז תנינא(, והורונו 

כפי שנתבאר בספרים ששמו ית' משותף כביכול בשמם של ישראל, באופן שהגם שעיקר גילוי 

, נכון הדבר לגבי )תורה סז הנ"ל( רה סו הנ"ל( ויוסףהדבר הוא אצל הצדיקים בבחינת משה )תו

דאצל איש הישראלי נמשכת החיות דרך אותיות שמו  .כל יהודי שנקרא שמו בישראל כך וכך

 שבהם נשפעת חיות אלוקותו ית' )בהתלבשות שמו ית'(.

 

 שילוב שמו ית' בשמו של האדם

האדם בשילוב כזה או אחר,  ובאמת זהו השורש למה שמצינו שיש ענין לצרף את שם ה' לשם

וכעין דבריו של האור לשמים )שאגב זאת ביאר את הכתוב באופן נפלא(: "'ואגדלה שמך', לשון 

גדילים ושילוב, כי החיות של האדם הוא שמו כדאיתא בזוה"ק )ח"א נח:, ס.( על פסוק 'אשר 

מחיה את  שם שמות בארץ', ופנימיות של שם אדם הוא הוי"ה ב"ה שמחיה הכל בסוד 'ואת

)ועי'  כולם' )נחמיה ט ו(, ולזה נכון לכל אחד שישלב שמו עם הוי"ה ב"ה כדאיתא בספה"ק

. וזהו שאמר לו השי"ת שאוסיף (הקדמת הרה"ק מקראמרנא זצ"ל על כתם אופיר מגילת אסתר

לך ה' על שמך ויהיה בגימטריא רמ"ח, וגם אשלב עם שמך שם הוי"ה ב"ה, וזהו 'ואגדלה 

 ו שאוסיף לך ה', וגם לשון גידולים ושילוב וכו', ע"כ.שמך', שפירוש

 

 להמשיך חיות למלכות מחי החיים ע"י עסק התורה

והנה בחינה זו של צירוף השם לשם האדם כדי להתקשר למקור החיות שאינו אלא "ה' אחד 

]ושמו אחד"[ בעצמו, מתפצלת כמובן למשכיל לגוונים שונים וצירופים שונים, כפי העת וכפי 

)זוה"ק ח"ב  נור היניקה והצמצום הנדרש. ברם בבחינת 'אסתכל באורייתא וברא עלמא'צי

היותר שורשי שמשותף בשמו של היהודי  שם, ובחינת "קב"ה אורייתא וישראל חד", הקסא.(

 שה בעצמה שהינה כולה שמותיו ית'.הוא התורה הקדו
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"ל )נו קמא אות ג(: "כי לבא וזה לשון רבינו ז ובענין זה נעתיק קצת מלשונות הרב והתלמיד.

לאריכות ימים הוא ע"י עסק התורה, כי אורייתא שמא דקדשא בריך הוא )תיקון י(, וכמו 

שצריכין לקרות את אחד קורין אותו בשמו, כן כשצריכין לקרות את חי החיים כדי להמשיך 

וכו', ועל כן  ממנו חיים ואריכות ימים, צריך לקרות אותו בשמו כביכול, ושמו הוא התורה כנ"ל

מוזהר המלך על עסק התורה ביותר מכל העולם וכו', וזה שכתוב בפרשת המלך 'והיתה עמו 

וקרא בו כל ימי חייו למען יאריך ימים על ממלכתו', וזה 'וקרא בו כל ימי חייו', 'וקרא בו' דיקא 

מצום אי וכו', 'ימי חייו' דיקא, כי כשמקבלין את החיות צריך לקבלה במדה, כי בלא מדה וצ

אפשר לקבל את החיות מהשם ית' מחמת ריבוי אור וכו' על כן צריך לקבל החיות במדה, וזה 

 זוכין ע"י עסק התורה וכו'", ע"כ.

 

 פלאות השם של ישראל שממשיכים דרכו השגות שהם 'למעלה מהזמן'

כתוב וזה לשון מוהרנ"ת ז"ל )יו"ד מילה ד אות יא(: "כי השם הוא ענין נפלא מאד מאד כמו ש

'לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ', אל תקרי 'ַשמות' אלא 'ֵשמות', כמו שאמרו רז"ל 

וכו', כי עיקר החיות הוא מהשם בבחינת 'נפש חיה הוא שמו', ועיקר החיות ממשיכים מבחינת 

למעלה מהזמן ששם שורש החיים ואריכות ימים וכו', ועיקר השם נשאר ע"י הולדה שהיא 

ר בנים בקדושה בזה העולם למען ישאר שמו יהברית וכו' דהיינו ע"י שזוכין להשא בחינת תיקון

וזכרו לדורות וכו', וזה שמתפללין על חיות וקיום הולד בעת שמברכין אותו בשמו, כמו 

שאומרים 'קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל', כי הא בהא תליא, כי השם 

י השם ממשיכין החיים ואריכות ימים בחינת זקנה דקדושה מבחינת הוא החיות כנ"ל, דהיינו ע"

יכולין להשיג ולתפוס  למעלה מהזמן ששם עיקר שורש החיים וכו'. כי זה מעלת השם שעל ידו

כל הדברים הגבוהים שלמעלה משכלנו ולהכניסם בשכלנו בדרך אמונה אף על פי שאין אנו 

ן הוא ית' בעצמו שהוא מרומם ונשגב מכל דעות מבינים אותו, והבן הדבר היטב וכו', מכל שכ

של כל הנבראים וכו' כי לית מחשבה תפיסא בה כלל, אבל רק ע"י שמותיו הקדושים ית' אנו 

יכולים לקרותו ולהכניס בדעתנו אמיתת האמונה הקדושה, כי השם בחינת מלכות, בחינת אמונה 

 כידוע.

ום הבכורים', שע"י התורה שהיא שמא וזה בחינת מה שכתוב )בסימן נו קמא( בהתורה 'ובי

דקדשא בריך הוא קורין את חי החיים וממשיכים החיות ממנו וכו' כי עיקר החיות ממשיכין ע"י 

השם הנ"ל וזה בחינת השם של האדם שנותנין לו בעת המילה וכו', כי השם של כל אדם 

דם חיות מחי מישראל נמשך משמו ית', כי שמו משותף בשמנו, וע"י השם ממשיכין על הא

 (.את מה שיצטרך לןלהביא גם  הארכנוהחיים וכו'", ע"כ )
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 הבחינה של "ה' הוא האלקים" כפי שבאה לידי ביטוי ב"שמות בני ישראל"

והנה מלבד שמבואר בדבריהם ככל הנ"ל, מבואר גם שהחיות של התורה )שמו ית'( שממשיכים 

אופן של גבול וצמצום מדויק. דמחד בשמו של האדם, צריכה להיות בבחינה של "מדת ימי", ב

הוא איננו טוב, ולא  גםגיסא צמצום יתר יכול להעלים את אור החיות, אך מאידך ריבוי אור 

הנכון, במהותו האמיתית )הנגזרת  ימשך ע"י אור החיות האלקית להעמיד בו את היהודי בצביונו

 שמו(.מ

ם אחרי שנתעטר בשם ישראל נמצאו ובזה יובן )באופן אחד( הא ד"אהדריה קרא" לשם יעקב, דג

. דהנה וכנ"ל בו שני השמות, דלא סרה מעליו בחינת 'יעקב' שמורה יותר על צמצום וקטנות

כמבואר בספרים, וכפי שהפליג בזה אדמו"ר הזקן נבג"ם בשער היחוד והאמונה, כל החיות 

וצירוף אחר דבר זה,  להוותהאלקית בהויה מתגלה ע"י אותיות המצטרפות לכדי צירוף כזה 

ת היה מתהוית מכח אותיות שבהם אלוקולהוות דבר אחר, דאין לך אפילו מחשבה שלא ת

)ו"אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת 

מש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש"(. ובהמשך הספר י בראשית היתה חוזרת לאין ואפס מימ

, וביאר בזה את סוד האור )תהלים פד יב( "כי שמש ומגן ה' אלקים" דיבר מענין הכתוב

נכללים הם, וצריך את שניהם וכו',  )מ"א יח לט( והצמצום, לדעת שבבחינת "ה' הוא האלקים"

 עיי"ש.

וכאשר נצרף את האמור לעיל, שקב"ה אסתכל באורייתא )שהיא כנ"ל שמו ית'( וברא עלמא, 

יכול בשם ישראל, אזי נוכל לומר כך. דיובן דכשם שכל ושהחיות של שמו ית' משותפת כב

ל"ה' הוא האלקים"  -האותיות של ההויה על ענפיהם ופרטיהם משתייכים לשנים שהם אחד 

)כאשר הויה מורה על גדלות ואלקים על קטנות(, כך בתרגום לבחינה של 'שמו משותף בשמנו' 

וכו', אך יש גם את הבחינה המקבילה את האור והמוחין והבהירות  -יש אמנם את שם 'ישראל' 

לשם 'אלקים', והיינו שם 'יעקב, ושניהם כאחד נצרכים כדי להמשיך חיות אלוקות בתוך "שמות 

 בני ישראל", בכל המצבים ובכל המעברים.

 

 שרו של עשו ניסה להכחיש את ההשארות של שם יעקב

כי אם ישראל וגו'" )שם לב שמך וזהו שכשניצח יעקב את שרו של עשו אמר לו "לא יעקב יאמר 

)שם לה י( שבטרם נתן לו את השם ישראל פתח ואמר ל(, דבשונה מאמירת השי"ת בעצמו ]

דכבר נתבאר הארס  אמר שלא יעשה עוד שימוש בשם יעקב., המלאך פתח ו"שמך יעקב"[

גע ובן שהנסיון להפקיע את שם 'יעקב' מישראל נוון בדבריו באנפין שונים, אך כעת ישניסה לצפ

לקלקול יסודי בכל המשכת החיות מחי החיים ששמו משותף בשמנו. דבבחינת שורש גילוי 

בבחינת "ה' הוא האלקים", אי אפשר להעמיד על תיקונו את הגילוי של  ,האלקות )ע"י אותיות(
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"שמות בני ישראל" אלא כשיש את כל בחינות הטיית השם, גם את בחינת הצמצום והקטנות של 

אם תהיה המשכת חיות דרך שם ישראל, ואפילו המשכה של חיות גדולה, מכל יעקב. ]דאפילו 

מקום יהיה חסר בחן המדויק המעטר את כל יהודי ע"י ש"נקרא שמו בישראל" בבחינה 

 המסוימת שלו, גילוי שנגזר כנ"ל מכלליות שתי השמות יחדיו[.

 

 ירידה לתוך אותיות -ירידה למצרים 

וגו'".  יעקבהבאים מצרימה את  ישראלת שזהו "ואלה שמות בני ולהלן נרחיב יותר, אך יובן כע

דבין בעליה ובין בירידה, בין במצב כזה ובין במצב אחר, תמיד עושים שימוש עם שני השמות 

 ".יעקב" ל"את ישראלהשורשיים הנ"ל, להסמיך את "בני 

כוונת אפשר לומר שכל הירידה למצרים מצד המהות הפנימית שלה מ רובאופן מוגדר יות

קי לצמצום הכלי השייך לו. והיינו דבבחינת הא דאמר רבינו ז"ל "שאי ולכניסה של אור אל

צמצומים רבים וכו'" )תורה ל קמא(, ה'מיצר' שנכנסים  כי אם ע"יאפשר להשיג השגות אלוקות 

בחינת כניסת החיות האלקית לתוך אותיות את לו כולל את כל גווני ובחינות המיצרים, אף 

 לתוך 'שמות'. -ותיבות 

וזהו כנ"ל שלימדה תורה, לדעת שבבחינת "ה' הוא האלקים" שמשליכה על כל מיני ההארות 

והצמצומים )שמשתלשלים בעולם שנה נפש, ובעיקר ב"שמות בני ישראל"(, צריך לדעת 

 להסמיך את "שמות בני ישראל" ל"את יעקב", ולהכיר שזהו בעומק פשר הירידה למצרים.

 

 ות בקריאה של חיבהאותיות של קטנ

ובזה נתחיל להבין מדוע הפתיחה של הספר היא ב"ואלה שמות בני ישראל" ]בו' החיבור[, מה 

שמתפרש כנ"ל )ברמב"ן ז"ל( כהמשך של האמור בספר בראשית, דכתוב שם "ואלה שמות בני 

" דבראשית ישראל הבאים מצרימה וגו' )שם מו ח(. דהנה הפסוקים שקודמים ל"ואלה שמות

שבהם יש גם את המקור לענין הם הפסוקים  [הם המשך ממנו (של ספר שמות)שמות"  ואלה]ש"

אהדריה קרא", וכמו שכתוב: "ויאמר אלקים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב הנ"ל של "

ל אלקי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי -יעקב ויאמר הנני )שם פס' ב(. ויאמר אנכי הא

לה ויוסף ישית ידו על עיניך" )ד( כי ארד עמך מצריהמ ואנכי אעלך גם עגדול אשימך שם )ג(. אנ

"ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם וכו' בעגלות אשר שלח 

 פרעה לשאת אתו" )ה(.

וכשנתבונן בפסוקים אלו )שמצורפים כנ"ל ל"אלה שמות" שמתפשט ל"ואלה שמות"( נבין קצת 

דהנה כמבוא לעיל, לא רק שהקריאה של "יעקב יעקב" )שממנה למדים  את אשר לפנינו.

ש"אהדריה קרא"( מהווה בחינה של קטנות ]בתוך הגדלות הראשונה של "ויאמר אלקים 
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לישראל"[, אלא ש"יעקב יעקב" עולה כמנין 'השטן', מה שמורה על פניו על תקף הירידה 

של "יעקב יעקב"( פירש רש"י ז"ל: שאפשר לצייר. אלא שמאידך, על הקריאה הזו בעצמה )

 "לשון חיבה".

והמורם מכך )עוד בטרם נשייך הדבר כלפי סוגיין( הוא שבו בזמן שנאמרו 'אותיות' שמתפרשות 

על פניו כמציאות קשה וכירידה שבודאי ש'השטן' תהיה לו אחיזה בה, את זה הדיבור בעצמו 

את יעקב ]ומלמד אותנו[ שאת  שמע יעקב מפי השי"ת באופן של חיבה וקירוב, מה שלימד

אותה מציאות קשה אפשר ל'צייר' אחרת, ולפרשה באופן שאחרי כל התלאות והקשיים 

והצמצומים יודעים שהגרעין הפנימי הוא חיבה וטוב וקירוב )דממילא הפועל יוצא הוא 

 ה שהירידה היא תכלית העליה(.שמתגל

 

 כניסה מכוונת למיצר המדויק

בענין השימוש הנכון ב"שמות בני ישראל". דבמקום של "יעקב  וכלפי הנ"ל יתפרש הדבר

יעקב", בנקודה שנראית כתכלית השפלות, מגלים שבאופן מכוון "אהדריה קרא", וזאת בלשון 

חיבה. דמשמעות הדבר היא שכשם שמתברר שהשימוש ב'יעקב' אינו בהכרח נפילה מ'ישראל' 

לא הוי בבחינת "ה' הוא האלקים" ]כפי אופן מכוון משאירים את זה השם(, אב)והא ראיה ד

 -שמתבטאת ב"שמות בני ישראל" )ששמו ית' משותף בהם([, כן הוא גם פנימיות ענין הגלות 

הירידה למצרים )וכל אותם מקומות שנראה כאילו 'השטן' נאחז בהם לגמרי(. דכאן מתגלה 

חינת הכניסה ל'מיצר' בב היינו )כשזוכים להסתכלות הנכונה(שנהי דאיירי בכניסה למיצר, אך 

בצמצום המדוייק והנכון  -של האות והתיבה, סוד המשכת האלוקות בבחינת "מדת ימי" 

 )בבחינת ההטיה המכוונת מ'ישראל' ל'יעקב', בסוד "אהדריה קרא" וכנ"ל(.

 

 פשר הבשורה הממתיקה של "לגוי גדול אשימך שם"

לאחוז כעת ב'ישראל' או ב'יעקב' והנה מלבד הצירוף הנכון ב"שמות בני ישראל", לדעת האם 

בחינה של "ואגדלה )מה שכולל בהשתלשלות את כל שמות בני ישראל לדורותם(, ישנה ה

ה של השם כשמשלבים בו את שמו ית' ]מה שמהווה כפי שיתבאר שמך", והיינו כנ"ל ההגל

 להלן את הביטוי ל'שמו משותף בשמנו'[.

מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם", להבין ובזה יתבאר הפס' השני )ג( הנ"ל: "אל תירא 

של יעקב מפני הירידה למצרים.  חששו)מלבד הפשוט( מדוע השימה ל"גוי גדול" הכהתה את 

בגין דישתאר בהון ונקדים דברי הזוה"ק )ח"ב יז.(: "אמאי אשתעבידו ישראל בכל האומין, 

יהיה ה' אחד ושמו אחד', ומה  עלמא, דאינון לקביל כל עלמא, וכתיב )זכריה יד ט( 'ביום הוא



 ד"סב

 ואחיההבינני 
 שמות בני ישראלמאמר 

 

10 

 

הוא חד, אוף ישראל חד, דכתיב )ש"ב ז כג( 'גוי אחד בארץ', מה שמיה חד ונתפרש לשבעין, 

 אוף ישראל חד ונתפרש בשבעין", ע"כ.

דאם כי פשיטא שלא נוכל לגעת במים העמוקים האלו, כל שכן בחטף, מכל מקום נקח נקודה 

יש כביכול הקבלה בין האחדות של "ה' אחד ושמו אחת לעניננו בכלליות ובקיצור, והיא ש

אחד" שנפרשת לשבעים שמות, לישראל שהם "גוי אחד בארץ" שמתפצל לשבעים )סוד 

 השבעים נפש דבית יעקב(.

שההתפשטות של ה"גוי אחד" לשבעים מדברת מהסוד של "שמות בני ישראל"  והמובן הוא

והיינו כנ"ל, דעד כמה שמפליא הדבר,  .ש"שכתוב בהם "ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב, שבעים נפ

שבעים גלוייו, מצטרף כביכול  -עומד הדבר בהקבלה ל"ה' אחד ושמו אחד" שבשבעים שמותיו 

 אל ישראל )"גוי אחד"(, בסוד 'שמו משותף בשמנו' וכנ"ל.

שבבחינת "ואגדלה שמך" )שנאמרה באברהם ששילב השי"ת את שמו ית' בשמו(,  וזהו אם כן

מכלל האומה, מכללות "שמות בני ישראל", יקרא הדבר "גוי גדול". וזהו אם כן כשמדברים 

שהניח השי"ת את דעתו של אברהם מיראתו מפני הירידה למצרים באומרו "כי לגוי גדול 

אשימך שם". דכביכול אמר לו בזה: אתה חושש מהירידה לתוך המיצר, מקטנות דקטנות 

ל דע לך שכל השעבוד של ישראל לשאר אומות, כל מגלות קשה ומרה. אב -ש'השטן' נאחז בה 

בחינות ההשפלה לתוך המיצר, שייכים לסוד היותכם )יעקב ושבעים נפש( דומים לי כביכול עד 

 שמותיכם.השתלבות שמותי ב -כדי התכללות והתמזגות 

מר שמה שנראה לך פשר לקוראו גם "אשימך ֵשם"(, כאו" )שאשםוזהו "לגוי גדול אשימך 

הגדלת שמכם, והיינו כנ"ל סוד  -רידא לצמצומים אינו אלא מהלך של הגדלתכם כירידה ג

צירופי "שמות בני ישראל" ששמותיו ית' משולבים בהם )בגבול כזה ובמיצר כזה(, הכל כדי 

גאולה ממש )בכליות  -לגלות השראת שכינתו ית' בישראל, שמו ית' שמשותף בשמנו 

 ובפרטיות(.

 

 הסתכלות חדשה של גאולה

זהו שממשיך הכתוב "אנכי ארד עמך ואנכי אעלך גם עלה ]ויוסף ישית ידו על עיניך[". ו

מכך שתהיה השכינה יורדת עמם שנובעת נחמה פורתא )או נחמה רבא( בדבפשטות מדובר 

פשי ננא אאך אחרי שאמרו חז"ל ש'אנכי' הוא ' )תהלים צא טו(. בגלותם, "עמו אנכי בצרה"

ל החיות של חי של "נפש חיה הוא שמו", והיינו כנ"כאן גם הסוד הבית', מובן שצפון ית יבתכ

ונמצא שאין  ות והתיבות שבתוכו מתהוים 'שמות'.לידי מיצר האותי -החיים הבאה לכדי כתב 
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כאן נחמה פורתא או חיזוק בעלמא, אלא הסתכלות חדשה של גאולה. )ולהלן נדבר מהשייכות 

 של "ויוסף ישית וגו'" לכל זה(.

 

 ך להיות כסא לטובהרע הופ

וזהו שממשיך "ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם וכו' בעגלות 

. דכנ"ל בזוה"ק, דיקא ע"י שישראל ]שהם "גוי אחד" עם שבעים לח פרעה לשאת אתו"אשר ש

השמות הקדושים ששזורים  'מיצרי'נפש )שמות([ משתעבדים תחת האומות, מגלים הם את 

א על העגלות באות ם מיצרים, וע"י זה הרע בטל והופך להיות כסא לטוב, והיינו אם כן דהכל ִנשָׂ

 ששלח פרעה.

 

 לגשת אל הספר כהמשך של הסוד שנפתח ב"אלה שמות" דבראשית

ואחרי זה כתוב )פס' ח( "ואלה שמות בני ישראל וגו'", הפסוק שהפתיחה של "ואלה שמות" 

מכל הנ"ל מובן כעת שהקישור של "ואלה שמות" לכתוב היא המשך שלו )כנ"ל ברמב"ן(. ו

 בבראשית, מגלה התקשרות לכל הענין המבואר שם בפסוקים )דלעיל מיניה( וכנ"ל.

וממילא הדבר נפלא ביותר. דנמצא שבפתיחה למה שהיה יכול להתפס כספר הגלות, או לפחות 

הסתכלות אחרת לגמרי,  פרשת הגלות, התורה הקדושה מורה באצבע )ע"י ו' החיבור הנ"ל( על

לגלות פשר פנימי בכל הירידה ובכל המיצרים, עד כדי כך שבירור נכון של "שמות בני ישראל" 

מכיל את סוד הגאולה. והיינו דכיון שיודעים שהכל צריך להשמע בבחינת 'לשון חיבה', 

וונין ולהתפרש בענין "אנכי ארד וכו' ואנכי אעלך", ולהתברר בסוד "גוי גדול" )שמאיר בג

נהירין של שמות קב"ה וישראל שהינם חד(, נגשים נכון לחומש של "ואלה שמות בני ישראל", 

 להתחבר אליו כבר בראשיתו בעין של גאולה.

 

ובזה יתקבלו פנים חדשות בדרשת חז"ל שאמרו )ש"ר פרשה א פסקה ה(: "'ואלה שמות בני 

ת ג( 'ראה ראיתי את עני עמי', ישראל' על שם גאולת ישראל נזכרו כאן, ראובן שנאמר )שמו

ך הסנה שמעון ע"ש )שם ב( 'וישמע אלקים את נאקתם', לוי ע"ש שנתחבר הקב"ה לצרתם מתו

וכו' יהודה על שם שהודו להקב"ה, יששכר שנתן להם הקב"ה שכר שעבודם וכו', יוסף ע"ש 

שעתיד הקב"ה להוסיף ולגאול את ישראל ממלכות הרשעה כשם שגאל אותם ממצרים דכתיב 

)ישעיה יא( 'והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו וגו' וכל הענין" )עיי"ש בביאור שאר שמות 

 השבטים(.

לי הנ"ל היינו מפרשים )בדוחק( שמשום מה העמיסו כאן חז"ל רמזי גאולה על שם מה דלו

שעתיד להיות. אך בהנ"ל מובן שלא בכדי לקחו חז"ל את "שמות בני ישראל" וקבעו "שעל שם 
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גאולתן של ישראל נזכרו כאן". אלא בבחינה של המבט הפנימי שיודע לשייך את הפתיחה הזו 

ראשית )וככל הביאור הנ"ל(, חשפו חז"ל איך נראים "שמות בני ל"אלה שמות" האמורים בב

 ישראל" בעת ששמו ית' משותף בשמם, דאיירי בגאולה ממש וכנ"ל.

 

 פרק ב

 ספר הגאולה

הנה הגם שספר שמות מדבר גם מהיציאה לחירות ומתן בכל הנ"ל יתיישבו דברי הרמב"ן. ד

ואם נוסיף  בענין הגלות שמסופרת בו.הספרים(  תורה ועשיית המשכן, מתייחד הוא )כלפי שאר

שהראשית של הדבר )פתיחת הספר( קובעת את עיקר ההגדרה, היה מקום לכנות  לכך את הידוע

 את ספר שמות )לפחות בחלקו הראשון( ספר גלות )או כעין זה(.

אך כשמסתכלים בעיניהם הטהורות של ראשונים כמלאכים, רואים שהרמב"ן הקדוש כתב 

מות מ לד(: "והנה נשלם ספר הגאולה אשר ה' אלקי ישראל בא בו לבני בחתימת הספר )ש

ישראל עם קרובו הושיעו מיד שונאו וכו'", דתפס את מהות הספר כראוי להגדרת 'ספר 

הגאולה'. ואם כי הפשטן יאמר שמדובר היה בירידה לצורך עליה )שהיא עיקר(, או שנקט 

בהנ"ל ר מגאולה ומשכן וכו', יש מקום בהגדרתו את התיאור הראוי לרוב ככל הספר שמדב

להפליא את כל צירופי האותיות שנתקבצו אכן להבין שדברים בגו, והשם 'ספר הגאולה' הולם 

מה שעל פניו לא )בו, אף את הראשית שפותחת ב"שמות בני ישראל הבאים מצרימה וגו'" 

ליות הדבר, עדיין יש שפלות של גלות ממש(. ]ואם כי די בכך ליישב את כליתפרש אלא כירידה ו

 מקום להרחיב ולהעמיק בכמה ענינים[.

 

 גאולה שתלויה בדעת נכונה של התנוצצות משיח שמניקים הצדיקים

והמכוון יפתח בהקדים את ההסתכלות הכללית שנשנית כסדר בהארת החסידות, "ערכתי נר 

 כוליה ביהעת בו( )ד"דדא ביה )נדרים מא.( . דהנה חז"ל פסקו ואמרו )תהלים קלב יד( למשיחי"

", דהכל תלוי בדעת. אך בעוד היה ניתן לפרש הדברים באופן של תוספת השכלה )הכל בו(

שמעניקה איכות אחרת של חיים )שיש בהם תובנות חדשות(, הצדיקים קישרו את הדבר 

, )ישעיה יא ט( הארץ דעה את ה' וגו'" כי מלאהלהודעת הכתוב שבגאולה העתידה יתקיים "

שממשיכים הצדיקים( מהוה את ההבדל בין  מהתנוצצות משיחדעת נכונה )שיונקת  וגילו כיצד

. ]דעל דרך (שנמשכים מאן שנמשכים)מהות אחרת של חיים  -גלות )שנקראת מיתה( לגאולה 

שמצינו ברבי עקיבא שהיו לו "עינים אחרות" שמכחם לא ראה מה שאחרים רואים, וכן ראה מה 

ויהודי יונק מהדעת שהיא התנוצצות משיח, ומפרש כל דבר, שאחרים לא התחילו לתפוס, יש 

 ונקשר לכל ענין, מתוך הסתכלות שנשפעת מ"עיני העדה"[.
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 להמשיך מחי החיים ע"י השם

כל זה מוזכר תמיד בכלליות ומתפרש כלפי ענינים שונים של דעת נכונה. אך כדי לעמוד על 

ות שהתחלנו לדבר בו. דהנה הבאנו לעיל הנ"ל נתבונן ונבחין כי צד מתבטא דבר זה בענין השמ

את דברי מוהרנ"ת ז"ל שביאר את הפלאות שנמצאות בשמו של יהודי, ונזכיר מקצת דבריו 

לן כעת: "כי זה מעלת השם שעל ידו יכולין להשיג ולתפוס כל הדברים הגבוהים הנצרכים 

של למעלה שלמעלה משכלנו להכניסם בשכלנו בדרך אמונה וכו' למשל בענין זה בעצמו 

מהזמן וכו' בודאי אין אנו מבינים, אבל ע"י השם שחנן ה' ית' אותנו דעת שאנו קוראים את 

 הענין הזה בשם וכו'. 

וכן בכל דרכי ה' ית' הגבוהים ונעלמים מאד וכו' מכל שכן וכל שכן הוא ית' בעצמו שהוא 

ים ית' אנו יכולין מרומם ונשגב מכל דעות של כל הנבראים וכו', אבל רק ע"י שמותיו הקדוש

לקרותו ולהכניס בדעתנו אמיתת האמונה וכו'. וזה בחינת מה שכתוב וכו' שע"י התורה שהיא 

'שמא דקדשא בריך הוא' קורין את חי החיים וממשיכים החיות ממנו וכו', כי עיקר החיות 

ל ממשיכין ע"י השם וכו', וזה בחינת השם של האדם שנותנים לו בעת המילה וכו' כי השם ש

האדם נמשך משמו ית', כי שמו משותף בשמנו, וע"י השם ממשיכין על האדם חיות מחי החיים, 

 למעלה מהזמן ששם עקר החיים וכו'", ע"כ לעניננו.מבחינת 

 

 ה"שימוש הנכון בשם של היהודי

האפשרות להתחבר למה  -ונמצא שהיכולת להשכיל בדברים שהם למעלה מהדעת האנושית 

"בני אתה אני היום ילדתיך"(, תלויה )תהלים ב ז( )הארת משיח של  שהוא 'למעלה מהזמן'

ועומדת על בחינת השם של היהודי ששמו של חי החיים 'משותף בשמו', דע"י ממשיך כביכול 

" לא היה שייך שיתפוס בהם את חי החיים ודעתו, דברים שאלמלי ש"נקרא שמו בישראל

 מאומה.

חילוק בין גלות לגאולה, הן בכלל והן בפרט, נובע מורם מהנ"ל שה []ובמלים יותר מדויקות

מה"שימוש" הנכון בשם של היהודי, בצירוף שבו "נקרא שמו בישראל". וע"פ המבואר לעיל יש 

בזה בכלליות שני בירורים נצרכים כדי להעמיד את השם על תיקונו. ראשית כל, היות וכנ"ל 

הודי, לכך צריך לברר בכל רגע ורגע "אהדריה קרא", דהן ישראל והן יעקב חקוקים במהות הי

מהו הגוון העיקרי של השם שנצרך כעת לצורך המשכת חיות )ודעת( מחי החיים, האם להתעטר 

כ'ישראל', או שמא דרושה כעת הטיה פנימית לבחינת קטנות וצמצום )מסוים( של 'יעקב' )דכל 

נפלאים וחיותו טעות בצירוף המדויק של השם תקלקל את ההמשכה העדינה של דרכי ה' ה

 שצריכים להמשך דרך השבילים והדרכים של אותיות השם ששמו ית' משותף בהם(.
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 לדעת לשלב את השם

ובנוסף לכך יש את הבחינה של "ואגדלה שמך" )של שילוב וגדילה של שמו ית' בתוך אותיות 

ממנו השם(. דכנ"ל, היות חי החיים נמשך ומשתתף בתוך השם של היהודי מתבטא בסוד שדברו 

הצדיקים, והיינו כנ"ל לשלב את שמו ית' )באופן מן האופנים( באותיות השם. דגם אחרי שנקבע 

]לדוגמא[ שכעת השם הוא 'ישראל' או 'יעקב' )או אברהם דוד וראובן(, עדיין צריך לדעת איה 

הדרך ישכון בה אור, מהו השם הקדוש שצריך להשתלב כעת בתוך שם האדם ובאיזה אופן 

ם כלפי זה נאמר, דאם משום מה לא נעשה החיבור הנכון, הוי בבחינת פגם בהתגלות לצרפו. דג

של היות 'שמו משותף בשמנו', ממילא חסרה החיות הנמשכת מחי החיים והדעת העליונה 

 ממילא חסרה 'גאולה'. -הנתפסת רק דרך השם 

 

 יחוד השמות למעלה נעשה כפי תנועת האדם והתחזקותו

לו יתפסו כ'הגדרות' בעלמא לאנשים כערכנו, מאחר ומדובר על פניו והנה אפשר והדברים הא

בסתרי תורה וענינים היפים לבעלי השגה, לדעת להבחין בצירוף דהשתא וליחד את השם הנכון 

בשילוב הנכון שבו ימשך חי החיים "להשתתף" בשמנו. ואמנם הגם שאי אפשר להכחיש שאכן 

 -ת התעסקו הצדיקים ברום אחיזתם בסוד הצירוף ברזין ורזין דרזין עסקינן, וכידוע שבאמ

להמתיק ולבנות 'אבנים' )אותיות( לכדי 'בית' )מילה( ]על פי מה שידעו שיפה באותה שעה[, 

מכח הצדיקים, יש מקום  -מכל מקום כשנגשים לחיות עם ההבנות הללו על דעת הצדיקים 

 בזה נקודה אחתד, ונבאר להטות אוזן לדברים אלו שיש להם תרגום ופשר אצל כל אחד ואח

 .)הגם שיש להאריך טובא(

בדברי רבינו ז"ל, אחרי שהשיגו מה  , ובפרט ניכר הדברשרואים כסדר בתורת הצדיקיםהנה כפי 

תיבות הקדש מתפצלים לכל הנפשות, שהשיגו מהענינים השורשיים ופלאות החכמה שמהם נ

את האור  ועת נפש שמכילהלעצה מסוימת או תנבדרכי העבודה,  תרגמו את הכל ל'נמשל'

הפנימי של יחוד בגוון כזה, או יחוד שם בבחינה אחרת. וכדוגמא בלבד נזכיר את המתגלה 

, דאיתא שם שע"י שיהודי מתחזק בעת הנסיגה ממשיך הוא על עצמו הארה )קמא( בתורה ו

ת משם ס"ג. הרי שמה שאצל לומדי פנימיות אחרים יהיה שייך רק לבעלי הסוד שיודעים השמו

וכו', ויפעל באופן של מחשבה מסוימת, מוענק לאנשי הצדיק כדרך עבודה ותנועת נפש שיש לה 

]והוסיף שם מוהרנ"ת בלשונו  .במקומךתתחזק ויש לך שייכות לצירוף שם ס"ג  -ביטוי מעשי 

הזהב ואמר: "כי האדם כפי תנועותיו וכפי התחזקותו בעבודתו ית', כן גורם ליחד השמות 

 ך על עצמו הקדושה משם, והבן היטב"[.למעלה, וממשי
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 כל אחד יכול על דעת הצדיקים לחיות עם "שמות בני ישראל"

ונמצא כלפי זה שבריבוי העצות וההתעוררות והחיזוקים והדעת הנכונה בכל מיני מצבים, 

הצדיק מלמד אותנו את השימוש עם השם הנכון בזמן הנכון בשילוב הנכון. וכגון שנאמר 

מצד עצמו היה נמשך לצמצום וקטנות, אך הצדיק מגלה שהעצה )זיווג, עיין  שלפעמים האדם

תורה ז קמא( כעת היא להרים ראש ולהגביה דעתו, דלזה יקרא שהוא מכיר בעצמו את שם 

נפשו. ופעמים הוא להפך, דמצד עצמו חש התרוממות ורוצה  'ישראל', ומתוך כך מוליד את הלך

מגלים לו גוון של צמצום, דלזה יקרא שאור הכתר עם  להשיג ולרוץ, אך אומרים לו המתן,

 ים נמצא בו מכח תנועה של 'יעקב'.החיות מחי החי

וכעין זה גם בענין שילוב שמו ית' בשמנו, דפעמים שצריך לתפוס שכעת השי"ת נמצא אתי 

באופן כזה וכזה ]שמהוה תרגום של אחד משמותיו ית' שמצטרף לאותיות שמי[, ופעמים 

שראל נשאר אותו הדבר ברגע הבא, אך מצרפים אליו שם אחר, מה שמתבטא שהשם של הי

עת נפש או צורה של בסוג של קרבת השם שהצדיק מתאר כדרך מעשית בעבודתו ית', כתנו

 חיזוק וכדומה.

ונמצא שאפילו מי שאין לו כמעט מושג בחלק ה'למדני' של "שמות בני ישראל", ואינו יודע 

נה הזו, ואיזה שם יש לבחינה אחרת, מכל מקום ע"י ששומע מצד עצמו איך קוראים לבחי

"לדעת מה יעשה ישראל" )בכל רגע )ד"ה א יב( ומקיים את העצות והחיזוקים שניתנו באופן של 

להתהלך בכל עת כפי  -ורגע(, יש בידו ]במידת מה[ באופן דממילא את סוד "שמות בני ישראל" 

ו בשורשו רם ונשא מכל הכינויים וההגבלות( גוון ההתלבשות המסוים של שמו' ית' )שהינ

 בשמנו.

 

 שמירת העינים שהיא שמירת השם

והנה בבחינה זו חלק מהבירור הוא הקושי של האדם לא לתת עיניו במה שאינו שלו. דמלבד 

ההבל של העולם שמטשטש את בהירות האחיזה בשמות הקדש, ובצביון האמיתי של "שמות 

של היהודי לזהות את השם המדויק שלו דהשתא, ואת שילוב בני ישראל", חלק מאי היכולת 

שמו ית' כפי שצריך להתגלות כעת, הוא שלא מסתכל נכון על חלקו המסוים שניתן לו מאת 

, ומסתכל יותר מדי על חלקי עבודה וגווני (לגלות בו כבוד שמים כפי בחינתו)הבורא ית' 

הוא שמו" לגביו ]דאינם שייכים לו התחברות שאינם שלו. דמאחר ואינם בבחינת "נפש חיה 

 לכך נחשבים הם לגביו כשוא ושקר. כלל, או אינם שייכים לו כעת[,

בכדי נשתבח התם בכך שאמר תמיד 'זה מעשה שלו וזה מעשה שלי', מה שמורה ]ומובן שלא 

דאותה חיות נפלאה שנשפעה לו והיינו . על "שמירת עינים" שהעניקה לו את חיותו ושמחתו
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החיים מעידה על כך ששמר על השם שלו, על הבחינה המדויקת של "שמות בני  תדיר מחי

 ישראל", דממילא בבחינת שמו משותף בשמנו היה מלא חיות תמיד(.

 

וזהו שהתפלל דוד "העבר עיני מראות שוא בדרכך חייני". דאכן צריך לבקש מהשי"ת לא רק 

ת שוא, מהסתכלות שמקלקלת להנצל מהשקר הגס והשטות וההבל של העולם, אלא אף מראיי

כנ"ל את החיבור הנכון ל"שמות בני ישראל" )של כל אחד ואחד כפי בחינתו ושעתו(. וזהו 

)ממילא( "בדרכך חייני", דע"י ששומרים על השם בצביונו האמיתי המדויק זוכים להשראת חי 

 החיים ששמו ית' משותף בשמנו, "חייני" דיקא.

ה הנ"ל שדיבר בה מוהרנ"ת ז"ל. דיש את הדרכים של השי"ת ]ויתפרש גם "בדרכך חייני" בבחינ

עצות ודעת ששורשן מבחינת "למעלה מן הזמן" ]שעל פניו אין שום אופן  -בעצמו )"דרכך"( 

לתפוס שמץ מינייהו[. וע"י השם של היהודי ששמו ית' משותף בו כביכול, אפשר לינוק דעת 

"העבר עיני  -ל מכח השמירה על העינים וחיות אף מדרכים אלו, "בדרכך חייני" )דהכל כנ"

 מראות שוא"(.

 

 להתקשר לצדיק המופלג שמפלס דרך הקדש בענין העינים

ומתוך הדברים אתה למד עד כמה נחוץ להתקשר לצדיק המופלג שאין לו שום הסתכלות על 

 -שום הבטה על מה שלא צריך. דמלבד ריבוי העצות והדרכים שבאו בכתב ובע"פ  -העולם 

ריבוי גווני העבודה שמהוים כנ"ל תרגום ל"שמות בני ישראל" במצבים שונים, לעוצם מלבד 

 ,דקות הדבר ]והצורך לדעת בכל אחד מתתר"ף חלקי השעה מה לעשות )באיזה 'שם' להתעטר([

אי אפשר לו ליהודי לפלס בזה דרך הקדש ללא חיבור לצדיק המופלג שהוא השורש של 'שמו 

 ף, עיין תורה סז תנינא(.חינת יוסמשותף בשמנו' )בב

]והיינו טעמא כנ"ל שכל כך קשה לשמור על העינים ולדעת על מה להסתכל ועל מי, ומתי 

לפתוח ומתי לסגור, והוא בירור הנצרך כנ"ל למען "שמות בני ישראל הבאים מצרימה" )לשון 

לגווני  למען השימוש המדויק בשם, והשילוב הנכון של שמו ית' )שהכל כנ"ל מתורגם -הווה( 

 העבודה )יחוד הלב והדעת([.

 

 "ויוסף ישית ידו על עיניך"

ובזה נבא לתשלום הבנת הכתוב בשורש ההמתקה של הירידה למצרים )להאיר את הגאולה 

שנמצאת ב"שמות בני ישראל"(, דלאחר שאמר השי"ת ליעקב "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי 

וסף ישית ידו על עיניך", מה שמתפרש אעלך גם עלה", הוסיף )באותו פסוק( ואמר לו "וי

 כפשוטו שיוסף יעצים את עיני אביו.



 ד"סב

 ואחיההבינני 
 שמות בני ישראלמאמר 

 

17 

 

"א רכו.( הפליג בזה בסודות נוראים, אך נקודה אחת הנוגעת לעניננו היא מה דהנה בזוה"ק )ח

שפתח שם סוד היות יוסף )וכל בן, ובפרט בכור( צריך לסגור את עיני אביו, דביאר שסיבת 

ינה שרואה הנפטר בעת ההסתלקות. וכדי שלא יראו אותם עינים העינים הפתוחות היא מראה שכ

מראה אחר בלתי טהור )שיופיע שם( צריך לסגור את עיניו, והיינו "ויוסף ישית ידו על עיניך", 

 עיי"ש.

והנה הדברים בודאי נוגעים לאן שנוגעים, וחלילה לנו לגשם אותם ולנסות לפרש אותם בעצמם. 

מהם תוספת בהירות  על דעת הצדיקים למשמש בהם ולינוקאך במה ששייך אלינו, אפשר 

 לסוגייתנו.

מהו  -ויובן אם כן שכיון שכפי שרואים יוסף הצדיק הוא זה שיודע מתי צריך לסגור את העין 

הגבול המדויק בין מראה )שכינה( שצריך להתחבר אליו לבין מראה שצריך להיות כעוור לגביו, 

הבירור הנכון של "שמות בני ישראל" בעת ירידתם לתוך  לכך הוא דיקא זה שיכול לשמור על

המיצר, מהלך שתלוי כנ"ל בשמירת העינים מהסוג הפנימי הזה, והיינו אם כן דנאמר הדבר 

 ליעקב להניח דעתו מחשש הירידה למצרים.

 

 הבעטליר העוור

ת ממילא ובדברינו מענין הכתוב "העבר עיני מראות שוא" שמתפרש )לעניננו( ככל הנ"ל, מזדקר

ר העוור )ממעשה יג דסיפורי מעשיות( שהציג רבנו ז"ל כבעל ידמותו הפלאית של הבעטל

כל הזמן חיים חדשים. ונזכיר מקצת דבריו של  , וחיא כלום וכו'שזכר ולהזכרון הנפלא ביותר 

מוהרנ"ת ז"ל )בהלכה הנ"ל שמדבר בה משמות(, וזה לשונו )אות ה שם(: "וכל זה מרומז 

על זה בעטליר הראשון שהיה עור שהתפאר עצמו שאין לו שום הסתכלות בהמעשה של ה

העולם, כי כל העולם אינו עולה אצלו כהרף עין ועל כך נדמה לעור, אבל באמת אינו עור כלל 

 וכו'. כי הוא זקן מאד ועדיין הוא יניק לגמרי ולא התחיל לחיות כלל ואעפ"כ הוא זקן מאד וכו'. 

ה שכל אחד התפאר בזכרון שלו וכל ההתפארות של הזכרון שלהם ועיין שם מענין הזקנים מ

הכל בענין תחילת הויית האדם שזה התפאר שזוכר מה שנעשה עמו בעת חתיכת טבורו, וזה 

התפאר יותר שזוכר אפילו מה שנעשה עמו בעת העבור וכו', עד שאחר כך התפאר העור הנ"ל 

וכו', עיין שם הענין הנפלא וכו'. והנה זה  שהוא זוכר כל מה שהם זוכרים והוא זוכר לאו כלום

ועל כן  הזקן שבכל הזקנים שהוא העור הנ"ל הוא זכה לבחינת למעלה מהזמן בתכלית השלמות,

התפאר עצמו שהוא זקן מאד ועדיין לא התחיל לחיות כלל וכו', וכל הזמן אינו עולה אצלו 

כהרף עין ובכל יום שנזקן יותר  כהרף עין שזה עיקר בחינת למעלה מהזמן שכל הזמן אינו עולה

נחשב אצלו כאילו נולד היום, שזהו בחינת הנאמר במשיח, 'אני היום ילדתיך' וכו'", עיי"ש 

 דבריו הנפלאים.
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 בית יד להאחז במה שהוא למעלה מהזמן

והנה אם כי נודע שאין אנו יודעים כלל בענין המעשיות שהמשיך רבינו ז"ל מאן שהמשיך, 

להתאפק כביכול מלצעוק: הטו אזניכם היה ן הנ"ל שמוהרנ"ת ז"ל לא יכול ובפרט בענין הזק

ה )"דברים שלא שמעתן אוזן מעולם"(, מכל מקום נודע גם שהורשינו לבקש ב  למה שגילה הר  

 .לעבודתו ית' ודרכיםרמזים בהם ולחפש 

אמור אפשר בהנ"ל להבחין בשייכות של הבעטליר שנראה כעוור )ואינו עוור כלל( ל וממילא

לעיל בענין "העבר עיני מראות שוא וגו'", הבחינה של "שמירת העינים" )עם מה להתחבר ומתי 

עם איזה 'שם' לבא לפניו ית' ואיזה גוון שם "לשתף בשמנו"(. לא רק מצד שמדובר במי שאין  -

 פלא שלו והחיבור ללמעלה מן הזמן.לו הסתכלות על העולם וכו', אלא גם מצד הזכרון הנ

נ"ל בדברי מוהרנ"ת ז"ל, כל שהוא למעלה מן הזמן אין בפשטות שום דרך להשיגו )וכל דהרי כ

שכן לחיות אתו(, שהרי לית מחשבה תפיסא ביה כלל, לא בו ולא בדרכיו הנפלאים )ששייכים 

לנקודת האין שהיא למעלה מהזמן(. אלא שע"י נפלאות ענין השם של האדם מתהווה כביכול 

א לעילא ולעילא. והיינו טעמא כנ"ל דהיות ושמו ית' 'משותף בשמנו', 'בית יד' להאחז במה שהו

ע"י שיש ליהודי את ה'כלי' להשראת אלוקותו ית' בו, מתגלה  -לכך ע"י ש"נקרא שמו בישראל" 

בחינת למעלה מהזמן שאין בה  -בו באורח פלא מה שהוא סתום וחתום, המשכה מבחינת אין 

 ופסה.]בשורשה[ שום ציור וגבול ומידה לת

שדיקא מחמת שהיתה לבעטליר העור הבחינה של "ויוסף ישית ידו על עיניך", והיינו ונמצא 

לחיות עם הצירופים  תשל "העבר עיני מראות שוא וגו'" ]שמאפשר בבחינהכנ"ל שלימות 

והשילובים של "שמות בני ישראל" שבאים בכל רגע ורגע מצרימה[. דיקא משום הכי זכה 

שמו בישראל", ולכך התקיים בו באופן היותר נפלא 'שמו משותף לשלימות של "ונקרא 

בשמנו', ובאופן דממילא השיג 'למעלה מן הזמן' וזכר ולא כלום )מה שמבטא כנ"ל את הבחינה 

 .של האין(

 

 שלימות דרגת השם מתייחסת לצדיק

ן, יש כפי ששומר על השם שלו בצביונו הנכו -פירושו כך: דבודאי אצל כל יהודי כפי בחינתו 

בחינה של 'שמו משותף בשמנו', וכפי שהארכנו לעיל שהבירור של "שמות בני ישראל" נוגע 

לעבודתם של כל ישראל )ובפרט של הקשורים לצדיק שיש לו את הכח של "ויוסף ישית וגו'"(. 

ומכל מקום בודאי רבבות בחינות איכא בהכי, דרגות שונות של אמיתת השם וגילויו )דיש הרי 

וכחים את השם, ויש כאלו שיודעים אבל למחצה לשליש ולרביע, ויש שלא משלבים רשעים שש

את שמו ית' וכו'(. דכנ"ל, לא מדובר רק בידיעה אחת של שם קבוע, אלא ביכולת להתעטר לפניו 
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ית' בגוון הנכון של השם )יעקב או ישראל וכדומה(, ענין המתחלף בכל רגע, מלבד השילוב 

לשלימות של השם, לבחינה שאפשר לומר בה באמת "ונקרא שמו  הנכון של שמו ית'. ולכך

 בישראל" )כפי שידוע לפניו ית'(, לא זוכה אל הצדיק המופלג שמתקיים בו "העבר עיני מראות

 שוא וגו'" )"ויוסף ישית וגו'"(.

שאמר בתוך דבריו: "כי כשזה הצדיק נתגלה  (בתורה סז תנינא)]וכן משמע בדברי רבינו ז"ל 

בעולם זה בחינת 'שם', דהיינו שנתפרסם ויש לו שם בעולם, ובתוך זה השם של הצדיק  ונתפרסם

האמת מלובש ומשותף שמו ית', כי 'שמו משותף בשמנו', נמצא כשנתגדל שם הצדיק, נתגדל 

משותף בשמנו  שמו ית', וכל מה שנתגדל יותר שם הצדיק, נתגדל יותר שמו ית' כביכול, כי שמו

 ולהלן נזכיר דבריו שנית ונרחיב קצת יותר[. כנ"ל וכו'", עיי"ש,

למעלה  -ונמצא שהבעטליר העור הוא זה שהיה לו את ה'שם' בשלימות, דלכך כנ"ל זכר 'כלום' 

מן הזמן. והדברים חוברים למה שכתב מוהרנ"ת ז"ל )בסוף ענין הבעטליר העור שהעתקנו 

נים, זקן למעלה מכל הזקנים לעיל(: "ומזה הזקן הקדוש והנורא והנשגב מאד, זקן שבכל הזק

שבקדושה, ממנו אנו ממשיכים הקדושה של הילד הנימול ע"י מצות מילה בשמיני, כי שמונה 

ימי מילה הם כנגד השמונה זקנים הנ"ל שהתפארו בהזכרון שלהם שזוכרים מתחילת הוית הולד 

 שהם במספר שמונה, דו"ק ותשכח".

ראשונים מכוונים כנגד צדיק גדול, ובודאי דבהנ"ל מובן שאם כי כל אחד משמונת הימים ה

בפשטות נתייחס לשם שלו ואף נפליג בשבחו )ובחיות שממשיך דרך אותיות שמו(, מכל מקום 

"ונקרא שמו בישראל" לא אומרים אלא ביום השמיני שבו המילה, היום של הבעטליר העור 

גלות של 'שמו ת ההתשאצלו יש את שורש שלימות "שמו בישראל", הבחינה של תקף אמית

 משותף בשמנו'.

אפשר לומר שאצל רובא דאינשי, ואף אצל הרבה צדיקים, ה'שמו משותף בשמנו'  ]במידת מה

 -נחמה וים, דיש עדיין גלות, אלא שממשיכים מתפרש יותר בענין של השראת שכינה מס

ד ממשיכים השראת אלוקות לתוך המיצרים. אך אצל הבעטליר העור, אצל מי שיש לו את הסו

של "העבר עיני מראות שוא", יש גילוי של "בדרכך חייני", והיינו כנ"ל ערך של גאולה ממש, 

 -התגלות הבלתי גבול )למעלה מהזמן( בתוך הגבול )כביכול 'שמו משותף בשמנו' כפשוטו 

 בהשואה כנ"ל של "ה' אחד ושמו וגו'" ל"גוי אחד", ואכמ"ל([.

 

 יש רל"א -ישראל 

קצת את ענין "ולקחת שני אבני שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל", ובכל זה נתחיל להבין 

א אהרן את שמותם על שתי כתפיו שנזכרן לבני ישראל וואת היות האבנים עם השמות בבחינת "

לזכרן". ונקדים להביא את מה שמצד עצמו מראה בעליל את כל האמור לעיל בענין "שמות בני 
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, והיינו סוד צירוף כל 'יש רל"א'מצטרפות כ 'ישראל' ישראל", והוא דמצינו שאותיות התיבה

אותיות הא' ב' ברל"א שערים שורשיים שכוללים כידוע את כל אופני הצירופים שמשתלשלים 

 .מהם )עיין קהלת יעקב ערך עד, ועיין פירוש הרמ"ק לספר יצירה פרק שני ועוד(

י שמם השורשי )ישראל( ונמצא שהשייכות של "בני ישראל ל'שמות' היא כה מהותית, עד כ

מורה על כל אופני צירופי האותיות שמתקבצים לידי תיבות )בתים( ומהוים את כל "שמות בני 

לתוך מיצר האותיות, בצירוף שם כזה או אחר  -ישראל" שבאים בכל רגע ורגע "מצרימה" 

 )ישראל או יעקב או ראובן וכו'(, ובשילוב שם כזה או אחר, הכל כנ"ל.

 

 נמצאות בחשןכל האותיות 

ומתוך כך מובן שזהו שבאופן מכוון נכתבו על החשן לא רק שמות השבטים, אלא גם שמות 

'אברהם' 'יצחק' ו'יעקב', וכן את המלים 'שבטי ישורון', להמציא ע"י כך את כל אותיות הא' ב' 

השטחית שאין כאן אלא היכי תמצי בלבד, להמציא את כל  מההבנה)עיין יומא עג:(. דלאפוקי 

האפשרויות למקרה שיצטרכו לקבל תשובה שיש בה אותיות כאלו או אחרות, מתיישב בהנ"ל 

שייך במהותו לכל  'נושא' של החשן שמונח על לב אהרן(שהוא ה)שהמושג "שמות בני ישראל" 

 -צירופי האותיות בדיקא, והיינו כנ"ל סוד 'ישראל' שמצטרפים ברל"א שערים לכדי "שמות" 

 .1שלו, כל עת והביאה החדשה שלו "מצרימה" )למעליותא( כל רגע ו'מיצר' השם

 

 כתב שם המפורש ה"משתתף" בצירופים של "שמות בני ישראל"

וזהו שנקרא שמם "אורים ותומים" )שם כח ל( ש"הוא כתב שם המפורש שהיה נותנו בתוך כפלי 

מדובר רק  החשן שעל ידו מאיר דבריו ומתמם את דבריו" )לשון רש"י ז"ל(. דהיות וכנ"ל לא

בחקיקה קבועה של "שמות בני ישראל", אלא בהויית השמות של השבטים וענפיהם 

שמתגלים בצביונם ושמם המדויק כפי הבחינה דהשתא, באופן )המתפשטים לששים רבוא( 

שהבחינה של שמו 'משותף בשמנו' מתגלה בשילוב כזה או אחר של שמו ית' ]הנכון כעת[, לכך 

רש ש"מתמם" את הכל )בהתכללות כביכול של "גוי אחד" ב"ה' עיקר הדבר הוא שמו המפו

 אחד ושמו וגו'"(.

 

 "אבני זכרון"

וזהו שנקראו האבנים "אבני זכרן", ושהיו "על שתי כתפיו )של אהרן( לזכרן". דבבחינת 

למעלה  -השם זכה לזכרון הנפלא ביותר )"כלום"  את שלימותהבעטליר העור שע"י שהיה לו 
                                                           

זכה בו אהרן אלא משום  עי', בחינת החשן שלאבבא לחמנא ר, והיינו סוד 'רל"בעם הכולל הוא  רל"אותראה ש 1

 "וראך ושמח בלבו" )ולהלן ידובר בו קצת(.
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ממילא  עוררו ל"שמות בני ישראל"ות האותיות שן שהיה כל ענינם בהצטרפמהזמן(, אבני הח

את הזכרון, דהא בהא תליא וכנ"ל )ולהלן נגע בשייכות של הזכרון ב"לא כלום" לענינא דהויית 

 השמות(.

 

 לא רק מידות טובות

בחז"ל, דעל הכתוב "וראך ושמח בלבו" בשם ואגב אורחא יומתק בכל זה הא דהביא רש"י ז"ל 

שמות ד יד( פירש: "לא כשאתה סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה. ומשם זכה )

 אהרן לעדי החשן הנתון על הלב".

לב טוב, ובודאי שלגבי אהרן נכון לומר כן.  -טובות שנינו כאן  דהנה בפשטות מבינים שמידות

דיקא ניתן כשכר אלא שיש כאן נקודה פנימית יותר, דסוף סוף הרי צריכים להבין מדוע החשן 

 .על אותה ראיה בשמחת הלב

 

 הקושי לא לחמוד 'שם' של אחר

. דהרי נתבאר כנ"ל שכשמתרגמים את להבין כאן דבר מהובאמת הונחו כבר היסודות 

ה"שימוש" בשמות לדרכי העבודה מתבטא הדבר בגווני גוונים של יחוד הלב והדעת, ואין ספור 

כאשר בכל עת האדם צריך לדעת "מה שמו", ואיזה תנועות נפש ואף דיבורים ומעשים ממש, 

מהו הגוון שלך או מהי  -"מה ה' אלקיך שואל מעמך" )דברים י יב( שם לשלב כעת, הוי אומר 

 העבודה שלך, ברגע הנתון הזה )ומה ברגע הבא(.

"העבר עיני מראות שוא",  בבחינתוכיון שכן, הקושי הגדול הוא שצריכים לשמור על העיניים 

נכון את השם האמיתי ולהמשיך ע"י זה חיות מחי החיים שמשותף בשמנו. והיינו דהנטיה לקיים 

'שם' של אחר, 'שילוב שם' של אחר. דאף אם  -של האדם היא להסתכל ולחמוד מה שאינו שלו 

לא מדובר בקנאה ממש, הרי יכול הדבר להתלבש ברצון למדרגות ברוחניות, וסוף סוף מוצא 

פילו בדקות( לגוון שאינו שלו, למה שנחשב לגביו )כיון שאינו שלו( הוא את עצמו מתאוה )א

 כ"שוא", מה שמחמיץ ממילא את אמיתת השם שלו וכנ"ל.

 

 ראויים השמות להיות מצטרפים על לבו של אהרן

ואם אעפ"כ  יו, ואת טוב לבו ועינו הטובה.והנה משה רבינו ידע בודאי את צדקותו של אהרן אח

ד על כך שהוא עולה לגדולה, בודאי שהמדובר הוא בהרגש של מי שהוא היה סבור שאהרן יקפי

של האדם  ל האופן היותר דק שיצוייר של חמדתקדוש וטהור ומשתוקק לאלוקות, והיינו כנ"

 למדרגה מסוימת ברוחניות שאינה אצלו.
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וממילא דו"ק והבן, שכיון שאמרה תורה "וראך ושמח בלבו", כיון שגילה השי"ת שהראיה של 

הרן )"וראך"( לא רק שלא תחמיץ את שמחתו בחלקו, אלא שתוסיף לו שמחה על טובת השני, א

 איננונתברר שראוי אהרן לשאת על לבו את "עדי החשן הנתון על הלב". והיינו דהחידוש כנ"ל 

במידות טובות בעלמא, דאת זה כבר ידענו וידע משה. אלא החידוש הוא בטהרת אהרן בענין 

קדוק שלו להיות חי בשלימות עם השם והשילוב שלו. והיות וזהו בעצמו סוד הד -ראיית "שוא" 

החשן שמתהוים בו הצירופים של "שמות בני ישראל" בדקדוק ובנקיות ובאמת, ראוי הדבר 

 לבו של אהרן. -להיות דוקא על אותו לב 
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