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  [י]

ִהים ִהּנֵ ) יד-ג, יג( ה ָאֹנִכי ָבא ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהֱא

ֵהי ֲאבוֵֹתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ְוָאְמרּו  ִלי ַמה ְּׁשמוֹ  ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם ֱא

ִהים ֶאל ֹמֶׁשה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוֹּיאֶמר  ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם:  ַוֹּיאֶמר ֱא

  ֵליֶכם:ֹּכה ֹתאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני אֲ 

  מה פירוש הפסוק אהיה כו'

אהיה כו' אהיה  אשר אהיה שמו כו' מה לי ואמרו) יד-ג, יג(

ברכה (דברים לד, יב  בפרשת שכתבתי מה 1יעוין. שלחני אליכם

 שמות כ"א כנגד הן ,כ"א ,פעמים שתי אהיה ששם ד"ה והנה)

                                                 
שמו קדוקים בכתוב: א. כיון ששאל משה מה [י] תוכן דבריו ליישב הד 1

 לישראל אהיה ה' שיאמר מדוע אמר לו ,אשר אהיה היהואמר לו אשל ה', 

, ואם שמו אהיה מהו פעמייםאהיה, ו . ב. לא מצאנו ששם של ה' יהיהבלבד

ג. כל  שמו אהיה אשר אהיה.ה' למשה ש מדוע אמר ,רק פעת אחת אהיה

מדוע חזר ואמר  ,ן שהשיב לו ה' מה שמושכיו ,חצי פסוק יד אין לו ביאור

שאל  ד. מה ".ַוֹּיאֶמר ֹּכה ֹתאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכםלמשה "

שבקשו לדעת מה שמו, הרי האמונה בה' היתה  משה, שישאלו מה שמו, מה

  .וידעו את ה' נחלת בני ישראל

אמר " וז"ל: )א ,עאן (שאמרו חז"ל בקידושימה ומבאר המשך חכמה על פי 

רב יהודה אמר רב: שם בן ארבעים ושתים אותיות, אין מוסרין אותו אלא 

למי שצנוע ועניו, ועומד בחצי ימיו, ואינו כועס, ואינו משתכר, ואינו מעמיד 

על מדותיו; וכל היודעו והזהיר בו והמשמרו בטהרה, אהוב למעלה ונחמד 

שני עולמים, העולם הזה והעולם למטה, ואימתו מוטלת על הבריות, ונוחל 

 ד, יב ד"ה והנה),(ל וביאר המשך חכמה בפרשת וזאת הברכה .ע"כ "הבא

 ארבעים ושתים אותיות שאמרו חז"ל, בןשם רמז ל ,שהשם אהיה אשר אהיה

ושם זה אימתו מוטלת על  שאהיה עולה כ"א, ופעמיים אהיה עולה מ"ב.

  .הבריות

וכן  ,ן של יד יש כ"א פעמים שם הויהשבתפילי ,ולכן שם זה מרומז בתפילין

ולכן בתפילין  ,ויחד הם שם מ"ב ,בתפילין של ראש יש כ"א פעמים שם הויה

" ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶלי ְוָיְראּו ִמֶּמּךָ ) "י ,דברים כח(כתוב 

ז בהם ואמרו חז"ל ברכות (ו, א) אלו תפילין שבראש, כיון ששם מ"ב מרומ

שתים  יהיו עיניך שבין זמן כלחז"ל ולכן אמרו  שאימתו מוטלת על הבריות.

שצריך להיות תמיד שתי התפילין יחד של יד ושל ראש כי  ,(מנחות לו, א)

ואמרו חז"ל בברכות (שם) שבתפילין של ה' יש פרשיות יחד הם שם מ"ב, 

  אהבת ישראל. של

, מ"ב יש ובצירופן, ראש של בתפילין הם וכן, יד של שבתפילין

הבריות (קידושין  על מוטלת אימתו, שהיודעו, הנורא םהש הוא

 ותפילין. שתים (מנחות לו, א) יהיו עיניך שבין זמן וכל. עא, א)

 אם ומעלתו (ברכות ו, א), ישראל אהבת בהן שכתוב עלמא דמרי

 כי הארץ עמי כל וראו ומקויים, בגלוי הוא יתברך השם כבודה

שבראש  תפילין וזה, י)ממך (דברים כח,  ויראו עליך נקראה'  שם

 היא כשההשגחה אבל. בשלמות מ"ב שם שאז, (ברכות, שם)

, לרבים נראה שאינו, יד של תפילין רק נתגלה אז, פנים בהסתרת

 לאות לאחרים ולא לאות לך והיה) ט, יג שמות( שכתוב כמו

השגחת ה' עליהם היא  ,וייםכאשר ישראל רא ,דהנה .ועל פי זה יבואר הכל

, שהם אהבת ישראל ואז כביכול נראה לעין כל תפילין של ה' שבראש ,בגלוי

אבל  ,ויש הנהגה ניסית לישראל ,ואז אימתו מוטלת על הבריות בגלוי בגלוי,

וכביכול יש לו רק  ,אין ה' מגלה את התפילין שבראש ,כשאינם ראויים

 לישראל ואין ,לת על הבריותוחסר שם מ"ב שאימתו מוט ,תפילין שביד

וכמו שאמרו חז"ל (פסחים קיח, ב) על הפסוק  .אלא הנהגה טבעית כביכול

אמר רבי שמעון בן לקיש: מאי , ""מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית) "ט ,תהלים קיג(

דכתיב מושיבי עקרת הבית, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: 

והיינו הנהגה ", ה זו הדרה בעיקרי בתיםרבונו של עולם, שמוני בניך כחולד

  טבעית מוסתר.

באיזה בחינה ה'  ,כלומר ,אם יאמרו לי מה שמו ,וזה אשר שאל משה את ה'

כי אין השגה  ,דכידוע שמו של ה' הוא בחינות התגלותו ,אותנויגאל 

 ,ועל זה ענה לו ה' ששמו הוא בהנהגה ניסית אהיה אשר אהיה ,בעצמותו

שהיא  ,שבראש יליןפומראה לכל ת ,לת על הבריותב שאימתו מוט"שם מ

תהיה להם הנהגה טבעית ללא  ,אבל אם לא יהיו ראויים ,אהבת ה' לישראל

לכן אמר  ת,ב שאימתו מוטלת על הבריו"וללא שם מ ,תפילין של ראש

ַוֹּיאֶמר ֹּכה אבל " ,כלומר זה שמי בהנהגה ניסית ,"ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיהלמשה "

שאם  ,ראלשתאמר לבני י ,כלומר ,"י ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכםֹתאַמר ִלְבנֵ 

ולא  ,ורק אהיה שלחני אליכם ,הנהגה טבעיתלהם תהיה  ,לא יהיו ראויים

[והנה  .[וכפי שהיה באמת כשעלו בבית שני עם עזרא] ,אהיה אשר אהיה

ים בן שתים עשרה ובן ארבע -שם רש"י פירש בקידושין שם, ד"ה שם) "

" עכ"ל. ונראה שמה שכתב המשך חכמה שאהיה אשר ושתים לא פירשו לנו

אלא שהוא מרמז לשם הזה.  ,השםהוא אין הכונה שזה  ,אהיה הוא שם מ"ב

  וזה פשוט]



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ב

 בעקרי הדרה כחולדה בניך שמוני בבחינת הוא ואז). כ, לז מנחות(

 שמי זה, אהיה אשר אהיה אמר, וזה. )ביתך (פסחים קיח, ב

. עליך נקראה'  שם כי הארץ עמי כל וראו שאז, הנסיית בהנהגה

 רק נראית שאין, שלחני כו' אהיה רק אז בגלוי, שאין ובשעה

  .2ק"ודו יד, של תפילין

  

 [יא]

 פניו מריה דאסתיר עמא) ב, ה חגיגה( צדוקי האי שאמר 3מה וזה

 ובצל) טז, נא ישעיה( שנאמר, נטויה ידו דועו ליה כו' אחוי מנייהו

 אינו ראש של שהתפילין פי על שאף לו שהראה, כסיתיך ידי

                                                 
אם יאמרו לי מה שמו, כלומר, תמצית דבריו: משה שאל את ה'  2

באיזה בחינה ה' יגאל אותנו, ועל זה ענה לו ה' ששמו הוא 

ית אהיה אשר אהיה, שם מ"ב שאימתו מוטלת על בהנהגה ניס

הבריות, אבל אם לא יהיו ראויים, תהיה להם הנהגה טבעית. 

", כלומר זה שמי בהנהגה ניסית, אבל ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה"

", כלומר, ַוֹּיאֶמר ֹּכה ֹתאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם"

יו ראויים, תהיה להם הנהגה תאמר לבני ישראל, שאם לא יה

  .טבעית, ורק אהיה שלחני אליכם, ולא אהיה אשר אהיה

 
ואנכי הסתר "וז"ל: ) ב ,המבאר כונת הגמרא בחגיגה ( ,[יא] על פי דרכו 3

, אמר רבא: אמר הקדוש ברוך הוא: (דברים לא, יח) אסתיר פני ביום ההוא

בחלום אדבר בו. רב יוסף אמר: ידו נטויה  -הם אף על פי שהסתרתי פני מ

רבי יהושע בן חנניה הוה  .(ישעיהו נא, טז) עלינו, שנאמר ובצל ידי כסיתיך

ניה. קאי בי קיסר, אחוי ליה ההוא מינא: עמא דאהדרינהו מריה לאפיה מי

[פירוש: רבי יהושע בן חנניה היה אצל  " ע"כ.אחוי ליה: ידו נטויה עלינו

לרבי יהושע, שה' מסתיר פניו מישראל. הראה  מין אחדסימן הראה  .הקיסר

לו רבי יהושע סימן, שאף על פי כן ידו נטויה עלינו, דכתיב ובצל ידי 

  כסיתיך].

 ,ה' הסתיר פניו מהםדהנה הצדוקי אמר שישראל הם עם ש ,ויש לדקדק

אם כן מה השיב לו רבי יהושע מקרא דבצל ידי  ,כדכתיב ואנכי הסתר כו'

מכל מקום לכאורה  ,דמשמע שה' מכסה ומגן על ישראל בצל ידו כסיתיך

ומה תשובה היא זאת למה שאמר  ,צדק הצדוקי שה' מסתיר פניו מישראל

  .לו הצדוקי

אלא  ,ולאור המבואר לעיל שגם בתפילין של יד כתוב אהבת ה' לישראל

 ,דהצדוקי לגלגל על ישראל שה' אינו אוהבם .מתבאר היטב ,שאינה בגלוי

שאף על  ,רבי יהושע שאין זה נכוןלו ועל זה השיב  ,מסתיר פניו מהם ולכן

 שנאמר, איכא לגבן רחימותיה יד של תפילין אבל, פניו שעל נראה

  ק."ודו כסיתיך, ידי ובצל

  

 [יב]

 ַוֹּיאֶמר ה' ֵאָליו ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלְת ְוֶאת) ג ,מלכים א פרק ט(

ְּתִחָּנְת ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנָּתה ְלָפַני ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִנָתה 

  ָלׂשּום ְׁשִמי ָׁשם ַעד עוָֹלם ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּיִמים:

  מה הפירוש והיו עיני ולבי שם כל הימים

, לםבהע היא כשההשגחה, פקודי פרשה בהפטרת בארנו 4והנה

 מקדש מקום על הקדושה אז, הארוך הזה הגלות בזמן כמו

שבתפילין של יד כתוב  ,אבל היא בסתר ,פי שאהבת ה' לישראל אינה בגלוי

והסתרת הפנים  ,ולא השתנה כלום מאהבת ה' לישראל ,אהבת ה' לישראל

  אלא שהיא בסתר ולא בגלוי. ,אינה מפחיתה את אהבת ה' לישראל
לאחר שהתפלל שלמה ש ,(א) :פי דרכו בא לבאר הפסוק במלכים[יב] על  4

ַוֹּיאֶמר ה' ֵאָליו " :אמר לו ה'(שם, פרק ח) שישרה ה' שכינתו בבית המקדש, 

ָׁשַמְעִּתי ֶאת ְּתִפָּלְת ְוֶאת ְּתִחָּנְת ֲאֶׁשר ִהְתַחַּנְנָּתה ְלָפַני ִהְקַּדְׁשִּתי ֶאת ַהַּבִית ַהֶּזה 

 ." ע"כׂשּום ְׁשִמי ָׁשם ַעד עֹוָלם ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּיִמיםֲאֶׁשר ָּבִנָתה לָ 

ושוב  ,דכתיב הקדשתי כו'בתחלה כתיב  ,א. מהו כפל הלשון :וצריך ביאור

כתיב והיו עיני כו'. ב. מהו לשון עיני ולבי, ומדוע לא כתוב עיני ולבי בראש 

והוא  ", דמשמע ולא בלילות,םכל הימי"הכתוב רק לאחר מכן. ג. מהו לשון 

  פלא.

שמקבל  ,שה' אמר לשלמה ,מבאר המשך חכמהעל פי המבואר לעיל ו

בזמן  .אלא שיהיה זה בשני בחינות ,וישרה שכינתו בבית המקדש ,תפילתו

 .ובזמן שישראל יהיו על אדמתם יהיה זה בגלוי ,הגלות יהיה זה בסתר

אפילו בזמן הגלות  ,ועדוהיינו לעולם  ,לפיכך כתיב בתחלה הקדשתי כו'

כיון  ,ית המקדשבאלא שאסור להקריב ב ,קדושת בית המקדש לא בטלה

שיר השירים (כדכתיב  ,ועומדת רק בכותל המערבי ,שהקדושה היא בהעלם

ואמרו חז"ל שמות רבה ב, ב שהוא  ,"נּוִהֵּנה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתלֵ ) "פרק ב, ט

מכל מקום הקדושה קיימת כמו ן שוכיו ,כותל מערבי שלא זזה שכינה ממנו

  .ובזה איירי רישא דקרא לכן הבמות אסורות ,הקדשתי כו'שאמר ה' 

של גילוי  לשוןימים הוא  ,"ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּיִמיםואחרי כן אמר ה' "

 ,יהיה גילוי שכינה בגלויואז  ,ישראל שרויים על אדמתםוהיינו כש ,שכינה

(כא, ואר ביומא , כמבו לישראל מלבד הניסים הקבועיםסים נעשישעשרה נ

 .ורואים גם תפילין של ראש ,ואז ה' כביכול מראה לכל אהבתו לישראל ,ב)

בין עיניך הם תפילין שבראש שצריך להניחן  ",והיו עיני" ,וזה פירוש הכתוב

הם תפילין של יד שצריך שיהא שימה נגד הלב  "ליבי"ו ,יג, טז)(שמות 

בזמן שיהיו ישראל ראויים לגילוי  "כל הימים"וזה יהיה  ,ב) (מנחות לז,
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 ג

 אסור לכן ,(שיר השירים ב, ט) כתלינו אחר ועומד, בהעלם

 נראית אין שבגלות ,(מגילה י, א) מקדש מקום על להקריב

(מגילה י,  אסור כן גם בבמות להקריב אבל ,המקדש על קדושה

 יעויין, ימתק קדושהה עוד ,שבהעלם, א תוס' ד"ה ומאי טעמא)

 שאמר מה דומא מבואר). ובהפטרה, ה, ד פקודי פרשת סוף( שם

כו'  הזה הבית את הקדשתי) ג, ט א מלכים( לשלמה יתברך השם

 בהתגלות רק אמנם, קדוש כן גם הגלות שבזמן, עולם עד שם שמי

 ,שביום), שם( הימים כל שם ולבי עיני והיו .לבד יד של תפילין

 לבד ,במקדש נעשו נסים ועשרה, בארץ שישראל בזמןש

 נקראה'  שם כי הארץ עמי כל ראוי אז ,(יומא כא, ב) הקבועים

, ראש ושל יד של תפילין יהיו ואז, (דברים כח, י) ממך ויראו עליך

 ,עיני זה ,הימים כל שם ולבי עיני והיו וזה ,ב"מ שם הם ששניהם

 תפילין זה ולבי), טז, יג שמות( עיניך בין ,ראש של תפילין הוא

 רק הן, בלילות אבל ,(מנחות לז, ב) הלב כנגד שימה שהן, יד של

 במהרה גואל בוא עד, לזרים מסור מקדשו ומקום, יד של תפילין

  .5אמן בימינו

                                                 

ולכן ויראו  ,יחד הם שם מ"בבש ,ויהיה לה' תפילין של ראש ושל יד ,שכינה

 ממך.
והיינו  ,ה' אמר לשלמה שישרה שכינתו בגלויתמצית דבריו:  5

, ולבי הם תפילין של יד .בין עינךשהם תפילין של ראש  ,עיני

בזמן שמצב של  ,וזה יהיה כל הימים .לבשימה כנגד ה שצריך

אבל בזמן הגלות  אדמתם,על  כיום, והיינו ששרוייםישראל מאיר 

והיינו דכתיב בראש הכתוב הקדשתי  ,יהיה רק קדושה בהעלם

  היינו בבחינת הסתר. ,לעולם ,כו'

  

 ,ה ויום כיפוראת הפיוט לראש השנ ,[יג] על פי דרכו מבאר בדרך נפלאה 6

"וכל מאמינים שהוא דיין אמת. ההגוי באהיה אשר אהיה". והנה לשון 

וכי לא די  ,שה' דיין אמתמדוע כתב הפייט לומר א.  :הפיוט צריך ביאור

. ב. אינו דיין ,דאם אינו דיין אמת ,לומר שהוא דיין, בודאי הוא דיין אמת

וע מזכיר מד ,דנותמדוע נוקט הפייטן שה' הגוי באהיה אשר אהיה ולא בא

  אהיה אשר אהיה. שם זה כאן. ג. מדוע כופל

 .דאהיה אשר אהיה הוא שם מ"ב ,ומבאר המשך חכמה על פי דרכו לעיל

אמר רב יוסף: לא " וז"ל: )ב ,ד(עבודה זרה וקודם יש להקדים מה שאמרו ב

ליצלי איניש צלותא דמוספי בתלת שעי קמייתא דיומא ביומא קמא דריש 

למא כיון דמפקיד דינא, דלמא מעייני בעובדיה ודחפו ליה שתא ביחיד, ד

מידחי. אי הכי, דצבור נמי! דצבור נפישא זכותיה. אי הכי, דיחיד דצפרא 

נמי לא! כיון דאיכא צבורא דקא מצלו לא קא מדחי. והא אמרת: שלש 

  

 [יג]

ההגוי  ,(פיוט בתפלת ר"ה ויוכ"פ) וכל מאמינים שהוא דיין אמת

  באהיה אשר אהיה

  יה"מה כונת הפיוט "שהוא דיין אמת ההגוי באהיה אשר אה

 יחידבוכו'  ןמוספי נישאי צלייל לא) ב, ד( זרה עבודהב 6בגמרא

 ביה דכתיב בתורה עוסקואי בעית אימא משום כו' ד, בג' שעי

 כן .הדין משורת לפניםעביד  ,דין דלא כתיב ביה אמת ,אמת

 אמר לכן .אמת ותורות ישרים משפטים, )יג( ט בנחמיה מפורש

 אינו ואז ,אמת בה דכתיב בתורה ,אמת דיין שהוא מאמינים וכל

 בן שם זה, אהיה אשר באהיה ההגוי, הדין משורת לפנים עושה

 מוסרין ואין, הבריות על מוטלת אימתו שיודעו הנורא השם, מב

תורה דכתיב בה אמת,  כו'ראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה! 

אין הקדוש ברוך הוא עושה  -: אמת קנה ואל תמכור , כג)(משלי כג דכתיב

הקדוש ברוך הוא עושה  -לפנים משורת הדין, דין דלא כתיב ביה אמת 

  ". ע"כ.לפנים משורת הדין

[פירוש: אמר רב יוסף לא יתפלל אדם תפלת מוספין בשלוש שעות ראשון 

. שמא יעיינו במעשיו בשעת התפלה וידחו אותו ,של ראש השנה ביחיד

אם  ,שציבור רב זכותו. ומקשה ,ומתרץ הש"ס ,אם כן בציבור נמי ,ומקשה

כל שתפלת שחרית  ,ומתרץ הש"ס י,דיכן בתפלת שחרית גם לא יתפלל יח

אבל תפלת מוסף שזמנה כל היום יש מתפללין  ,הציבור מתפלל ומגן עליו

יושב ועוסק בתורה בשלוש ומקשה והא אמרת שה'  .בבוקר ויש מאחרין

עוסק בתורה יש  ה'ש דדוקא מפני ,ומתרץ ,אשונות של היום ולא דןשעות ר

אמת : רש"י כיון שכתוב בתורה אמת קנה ואל תמכור [פמהדין, לחשוש 

], בחנם למוד אחרים -ואל תמכור : הוצא הוצאות על תלמוד תורה -קנה 

אבל כשדן הוא עושה  ,אין הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין

  .דין]לפנים משורת ה

ומר לבריות שירעדו מעומק דבא ל ,ועל פי מבואר היטב עומק כוונת הפיוט

 ,ואין בה לפנים משורת הדין ,שכתוב בה אמת שה' דן על פי תורהכיון  ,הדין

היא התורה שכתוב בה אמת. ועל זה מסיים ש ,ולכן אמר "שהוא דיין אמת"

 הנורא השם, מב בן שם זה" ,שהוא אהיה אשר אהיה ,שה' הגוי בשם מ"ב

 על שמעביר למי אלא אותו מוסרין ואין, הבריות על מוטלת אימתו שיודעו

  הדין". מעומק נפחד הלא. מאויביו ינקם פן, מדותיו

 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 נפחד הלא. מאויביו ינקם פן, מדותיו על שמעביר למי אלא אותו

  .7הדין מעומק

  

  [יד]

ִהים ֶאל ֹמֶׁשה אֶ  )טו-דג, י( ְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה ַוֹּיאֶמר ֹּכה ַוֹּיאֶמר ֱא

ִהים ֶאל  ל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם:ֹתאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָראֵ  ַוֹּיאֶמר עוֹד ֱא

                                                 
תמצית דבריו: כונת הפיוט, שהוא דיין אמת, כלומר שאינו  7

עושה לפנים משורת הדין, כיון שדן בתורה שכתוב בה אמת, וה' 

, ששם זה אימתו מוטלת אשר אהיה שהוא אהיה ,ב"הגוי בשם מ

  ולכן יש לרעוד מעומק הדין. על הבריות,

  

שכולו סתום ואין לו ביאור  ,דבא לבאר פשוטו של מקרא ,[יד] תוכן דבריו 8

כפל לשון.  ,א. בפסוק יד, מהו שם אהיה אשר אהיה הפשט: לכאורה בדרך

בפסוק טו, אחרי ק שם אחד אהיה. ג. ראל רשב. מדוע אומר לומר לבני י

חוזר ואומר לו שיאמר להם דוע ה' מ ,שכבר אמר לומר לישראל מה שמו

. ד. מדוע לא מזכיר כאן אהיה אשר שהוא אלוקי אברהם יצחק ויעקב כו'

  אהיה רק זה שמי כו'.

התגלות חדשה בשם הויה,  דבאמת ה' גילה למשה ,ומבאר המשך חכמה

והוא דבר סתום שלא נגלה לאף נברא רק  ,תובלא מפורש בכ וגילוי זה

ששמו אמר ה' שומה  גילוי זה.ם לא זכו לואפילו האבות הקדושי ,למשה

זו  ,שהשגתו החדשה שאמר לו בשם הויה ,למשההכונה שאמר ה'  ,אהיה

ושמותיו אינם אלא  ,שאי אפשר להשיגה כלל ,לא השגה בעצמותו יתברך

ולכן משתנה שמו לפי  ,ראיםומעשיו הם לפי צורך הנב ,לפי מעשיו

הוא  ה שהיהמ יתברך, אבל עצמות מהותו ,תיו לצורך הנבראיםופעול

  .שיהיה

 ,אמר לו ,שעל מה שגילה לו גילוי חדש בשם הויה ש הפסוק יד,וזה פירו

ביום קרב אני אהיה בקריעת יסם סוף כבחור ש ,דע לך שמה שאהיה בעתיד

אלא מה שאהיה  ,ינוי בי חלילהאין זה ש ,וכזקן ויושב בישיבה במתן תורה

והוא שלם  ,ואין שינוי ,כי אין בעצמותו יתברך השגה ,הוא שאני עכשיו

ויהיה בהם מחר מה  ,ורק הנבראים הם שיש בהם שינוי ,בתכלית השלמות

  .שלא היה היום

כשיהיה  ,שלעתיד לבוא ,נתכון לרמוז למשה ,שכפל אהיה אשר אהיהומה 

ויראנו ה' נפלאות שאפילו  ,לגאולה שלמהשיעבוד מלכיות ויזכו ישראל 

עצמותו כי  ,אפילו זה הוא כבר עכשיו בעצמותו ,מלאכי השרת לא יזכו לזה

לא רק מה שאהיה בעתיד ש ,ולזה אמר לו ,ואין בו שינוי ,לא משתנה חלילה

אלא אפילו מה שיהיה  ,שיוכבקריעת ים סוף ומתן תורה וכו' וכו' הוא ע

ֵהי ַאְבָרָהם  ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֱא ֹמֶׁשה ֹּכה ֹתאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה' ֱא

ֵהי ַיֲעֹקב ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה ֵהי ִיְצָחק ֵוא ְּׁשִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי  ֱא

  ְלֹדר ֹּדר: 

  אהיה אשר אהיה אשר אהיה מה פירוש

 ויאמר וכו' אהיה אשר אהיה משה אל אלקים ויאמרטו)  –(ג, יד 

, 8פירושכו'.  אבותיכם אלקיה'  ,ישראל בני אל אמרוכו' כה ת עוד

 קדמון .מושגת ובלתי נצחית ויתוה השגת, שמו יתברך שהבורא

ולזה אמר אהיה  ,גם זה הוא עכשיו כבר ,זמן רבהשלמה עוד  ולהבעתיד בגא

ואהיה השני על  ,אהיה אחד על השינויים עד לשיעבוד מלכויות ,אשר אהיה

אלא כבר עכשיו הוא  ,וכל זה אינו שינוי אצלו ,השינויים בשיעבוד מלכויות

לזה כפל  ,הן מהעבר והן מהעתיד ,במהותו עכשיו מה שיהיה בכל הזמנים

ת שיהיה בעתיד לבוא ורמז למשה שיעבוד מלכיו ,יההלשון אהיה אשר אה

  .קדוק א, ומבואר דלהעד שיזכו לגאו

מה  ,שאמר ה' למשה ,כה תאמר כו'ובזה מתורץ מדוע חזר ואמר בפסוק יד 

למה להזכיר להם  ,לישראלזאת אל תאמר  ,שהזכרתי לך שיעבוד מלכויות

שאהיה דהיינו מה  ,אלא תאמר להם רק אהיה פעם אחת ,צרות חדשות

 ,כי אין בעצמותי שינוי ,בקריעת ים סוף ובמתן תורה וכו' אני כבר עכשיו

ד לבוא השגות חדשות שלא יאבל למשה רבינו ע"ה רמז לו שיזכו אז לעת

  .ומיושב דקדוק ב' ,זכו עד אז

רה כי היא וכיון שהשגה זו בשם הויה שגילה ה' למשה ולא נכתבה בתו

בחיי חיותם [אבל לאחר הקדושים לא גילה ה' לאבות  סתומה מאין כל,

שאני ה' כפי שנגליתי  ,אמר למשה לכן בפסוק טו ,פטירתן זכו להשגה זו]

ותאמר לבני ישראל  ,אני מתגלה לישראל ,ההיא השגהב לאבות הקדושים

שאין שינוי  ישראל,כלומר תאמר ל ,שזה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור

  .ומיושב דקדוק ג' ,בצמותי חלילה

כלהו עשרה  ,רבי אלעזר אמר" וז"ל: יא, א)ויקרא (בזוהר הקדוש ה ולכל ז

דא סתימא עלאה, כמאן  ,ואנן תנינן, קדמאה (ס"ה א) אהיה ,שמהן כתיבי

אנא דזמין  ,ולא אתיידע מאן הוא, לבתר אשר אהיה ,אנא מאן דאנא ,דאמר

דהא בקדמיתא סתים ולבתר שרי  ,לאתגליא באנון כתרין (אחרנין)

 ,וכך כתיב במשה ,ד דמטי לגלויא דשמא (ס"א דשלימו) קדישאע ,לאתגליא

לבתר אשר אהיה אנא  ,אנא הוא מאן דאנא ,אהיה בקדמיתא סתימו דכלא

ודא כד אמא מתעברא ועדיין הוא  ,זמין לאתגליא, לבתר אהיה בתראה

סתים, אימתי אתגליא בזמנא דכתיב (שמות ג) לך ואספת את זקני ישראל 

הי אבותיכם וגו' דא שלימו דכלא, והכא הוא גלויא ואמרת אליהם יי' אל

 " עכ"ל הזוהר הקדוש.וקשורא דשמא קדישא בגין כך קדמאה דכלא אהיה

הנה מבואר בזוהר הקדוש, ששם אהיה אשר אהיה הוא מה שעתיד ה' 

  להתגלות  בעתיד.

זה תוכן דבריו למעיין ומדקדק היטב בדבריו. ועכשיו יובן לך היטב כונתו, 
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 רק, סוף לאין האמיתי בקדמותו מותיהשל יתבתכל ושלם

 ברכהלכרונם ז וכמאמרם, הנבראים השגת לפי בשמותיו משתנה

 ',כו חסד עושה וכשאניוכו'  דין עושה כשאני ,9(שמות רבה ג, ו)

. הנבראים שלימות ולפי הנמצאים צורך לפי המה ופעולותיו

 בזה נתגלה לא אשר, הויה בשם חדשה התגלות למשה לו ואמר

 ידמו לא, חלילה כי ,הקדים ולכן, ארץ עלי בחיים בעודם האבותל

 אני רק, חלילה בשלמות הוספה או השתנות שום אצלו שנהיה

 כהמושגים אינני ,אנכי כי, שאמר וזה ).ו, ג מלאכי( שניתי לאה' 

 מחר בם להיות ויתכן, ושינוי הוספה מקבלים המה אשר ,זולתי

 תהלים( שאמר כמו, תםבריא תכלית וזה ,אתמול היה שלא מה

 כן לא ',ה לפני] למעלה ממעלה תמיד להלוך[ אתהלך 10)ט, קטז

, נויקדש משיח בבוא לעתיד יהיה שהוא מה רק, חלילה, הבורא

כרונם ז וכמאמרם[ המלאכים לשכל ישוער לא נפלאות ויראינו

 השרת שמלאכי צדיקים עתידים (ירושלמי שבת ו, ט) לברכה

. ותמורה שינוי שום בלי הבריאה טרם היה וכן, כעת הוא], 11'כו

 ים בקריעת קרב ביום כבחור להיות עתיד שאנכי מה, שאמר וזה

                                                 

  פיוטית והצחה המשיבת נפש, תובן לך בס"ד.ולשונו ה

ו [ג, יד] ויאמר אלהים אל משה, אמר רבי ) "ו ,שמות גז"ל המדרש רבה ( 9

אבא בר ממל אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה שמי אתה מבקש לידע, לפי 

מעשי אני נקרא פעמים שאני נקרא באל שדי, בצבאות, באלהים, בה', 

אלהים, וכשאני עושה מלחמה ברשעים אני כשאני דן את הבריות אני נקרא 

נקרא צבאות, וכשאני תולה על חטאיו של אדם אני נקרא אל שדי, וכשאני 

מרחם על עולמי אני נקרא ה', שאין ה' אלא מדת רחמים שנאמר (שמות לד) 

ה' ה' אל רחום וחנון, הוי אהיה אשר אהיה אני נקרא לפי מעשי, ר' יצחק 

משה אמור להם אני שהייתי ואני הוא עכשיו אומר א"ל הקדוש ברוך הוא ל

" ע"כ. הנה נרמז ואני הוא לעתיד לבא, לכך כתיב אהיה שלשה פעמים

  בדברי המדרש דברי המשך חכמה.

ֶאְתַהֵּל ) "תהלים קטז טפירוש, בדרך אגב מאיר ענינו בדברי הכתוב ( 10

דהכונה  ,רשדלשון התהלך צריך ביאור. ומפ "ִלְפֵני ה' ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים

 תמיד למעלה למעלה, מדרגה לדרגה.שלפני ה' הולכים 
כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל ) "ט ,תלמוד ירושלמי (שבת וז"ל  11

עתיד הקדוש  ,רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנאכו'  (במדבר כג, כג) אל

 ,ברוך הוא לעשות מחיצתן של צדיקים לפנים ממחיצתן של מלאכי השרת

שואלין אותן ואומרין להן מה פעל אל. מה הורה לכם  ומלאכי השרת

 " ע"כ.הקדוש ברוך הוא
ה' איש ) "מסכתא דשירה פרשה ד(מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ז"ל ה 12

לפי שנגלה על הים כגבור עושה מלחמה שנאמר ה'  ,מלחמה למה נאמר

ויראו את  אמרנגלה בסיני כזקן מלא רחמים שנ ג), ,(שמות טו איש מלחמה

(מכילתא בשלח פרשה ד  תורה במתן בישיבה ויושב כזקן, סוף

 שמה, לנצח אמור הוא וכן. כעת אנכי הנני, ועוד ועוד )12ועוד

 אהיה זהו. הקודם בזמן כן הוא העתיד בזמן הנבראים אצל שיושג

 בו ישיגו כי רמוז ובזה. הבא לזמן שאהיה מה שהנני, אהיה שרא

 שאר בשעבוד אהיה אשר וזה, ונפלאה יחידה השגה עוד

 להם מזכיר אני מה, ולכן. בשלימות השגתו אין שעדיין, מלכויות

 שהנני פירוש ,אהיה, ישראל לבני תאמר כהולכן , אחרת צרה

 אלוקיה'  ישראל לבני תאמר וכה 'כו חלילה שינוי שום בלי תמיד

 ביר) א, יא( ויקרא פרשת הקדוש הרובז ווןכ ולזה ק."ודו ,וכו'

  .13ן כו'יכו' דזמ עילאה סתמתא דא אהיה ,פתח אלעזר

  

  [טו]

  הרי שניהם כתר ,ושם הויה אסור ,מדוע שם אהיה מותר להגות

אם שם אהיה הוא  ,ומצאתי במגיד משרים ,נתקשתי 14מעודי

ושם הויה  ,למה מותר להגות יא, א), (זוהר הקדוש ויקרא כתר

וכעצם השמים  ,וכשנגאלו מה הוא אומר ,י) ,י ישראל (שמות כדאלה

ואומר חזה הוית עד די כרסוון ואומר נהר דינור נגיד ונפיק מן  ,לטוהר

שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר  ,י) -קדמוהי וגו' (דניאל ז ט 

 ,הוא על הים ,הוא במצרים ,אלא ה' איש מלחמה ה' שמו ,שתי רשויות הן

 אמרשנ ,הוא לעולם הבא ,הוא בעולם הזה ,הוא לעתיד לבוא ,עברהוא לש

לט) [וכתיב עד זקנה אני הוא וגו'  ,ראו עתה כי אני אני הוא וגו' (דברים לב

  " ע"כ.(ישעיה מו ד)
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וכן  ,תי משתנותואפילו שמעשי ופעול ,מה שהיה הוא שיהיהו

ואני מה  ,מהותי אינה משתנה אבל ,תי שהם לפי פעולותישמו

שיהיו לכם השגות  ,ד לבואיאפילו מה שאהיה לעת ,ועוד .שאהיה

  שאינני משתנה. ,גם זה אינו שינוי בעצמותי ,חדשות בשמי

  

מדוע  ,דבריו לפרש כןתודבריו כאן הם המשך למה שכתב לעיל. ו[טו]  14

ושם אהיה מותר להגות, והרי נתבאר  ,סנהדרין צ, א)אסור להגות ( שם הויה

בזוהר הקדוש (ויקרא יא, א. מובא לעיל בפיסקא יד) ששם אהיה הוא כתר, 

וקושיה  ת שם אהיה.ומדוע מותר להגו ,שם הויה דרגה שלהוא אותו אם כן 

  .פרשת בראשית)זו כבר הקשה המגיד מישרים (

לנו השגה במהותו יתברך, אין הויה, כי  שהטעם שאסור להגות שםומבאר 

לכן אסור להגות אותו, כי ההוגה נראה שכביכול יש לו השגה בשם זה. 

מתחלף הויה  בשםשהו"ו  ,מהותו ועצמותו יתברךמורה על שם הויה  ,והנה



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

 ,יש מחכמהכי קצת השגה  ,. ונראה פשוט(סנהדרין צ, א) אסור

אם כי השגה גמורה אי אפשר אף לנברא יותר  ,15עיין מגיד שם

הוא סוד  ,בחינת מה ,דע מה 16(אבות ב, א) שלם. וזה שאמרו

 .יעוין ,ושם הויה רמוז כתר בקוצי דיו"ד ,למעלה ממך ,החכמה

(בראשית רבה יז, ד) כמו שאמרו  ,הוא שם שקרא לו אדם ולכך

להיות  ,והוא שלימות ותכלית השגת הנבראים ,ויקרא לו כו'

 ,גותהכהשגת אדם קודם החטא שקרא שמות, ולכן אסור הוא ל

כי השגת הנבראים בהשם יתברך אינו על שלימות האמיתי כפי 

כמו  כי הוא ,נים הפשטולפי מה שכתבו הקדמ ,וזה ,מה שהוא

ועוד הכל כפי מה שמדבר על השגתו  ,וי"ו במקום הי' ,יהי"ה

הוא מה שאנו  ,אבל שם אהיה .ולכן אסור להגות ,בהשם יתברך

                                                 

היה הוה יהיה, הוא כל מהותו ועצמותו  ,והויה הוא כמו היה, דהיינו ,ביו"ד

כשהשיג  ,אדם הראשון לפני החטאלכן ו .ה בושאין לאף נברא השג ,יתברך

אבל ). ד ,בראשית יזקרא לה' שם הויה, ( ,שאין לו השגה במהותו יתברך

שמשיגים שה' יתברך בעצמו משיג  ,הוא השגה של הנבראים ,שם אהיה

הקדוש ) "י ,ב(הלכות יסודי התורה ברמב"ם וכמו שכתב ה ,עצמותו יתברך

, וכיון שהשגה מאריך שםו ,"כמו שהיא ברוך הוא מכיר אמתו ויודע אותה

שהרי משיגים הנבראים  ,מותר להגות שם אהיה לכן זו מבינים הנבראים,

אסור  שה' בעצמו יודע מהותו, ובזה מובן מדוע שם הויה ,השלמים השגה זו

ושם אהיה מותר להגות, כי בשם הויה שמורה על עצמותו יתברך  ,להגות

על ידיעת ה' את אמתו, יש השגה אין לנו השגה, ובשם אהיה שמורה 

  זה תוכן דבריו בקיצור. לשלמים, לכן מותר להגותו.

ונראה פשוט, כי קצת השגה יש מחכמה, עיין מגיד שם, אם [ומה שכתב "

כי השגה גמורה אי אפשר אף לנברא יותר שלם. וזה שאמרו (אבות ב, א) 

כתר  דע מה, בחינת מה הוא סוד החכמה, למעלה ממך, ושם הויה רמוז

  ". לא בארתי כי אין לי עסק בנסתרות]בקוצי דיו"ד, יעוין

אשית מהדורא (ברי מעתיק כל לשון המגיד מישרים נהנ ,לחיבת הקודש 15

וכל בני מתיבתא  ,אור ליום ג' ו' לניסן. הלא הקדוש ברוך הואוז"ל " )קמא

ומתדבק למיהדר  ,ותדיר ,בגין דאת עסיק באורייתא ,דרקיע תבעין בשלמך

ולכן שדרוני לגבך  ,ואת עתיד לאתוקדא על קדושת שמיה דמרך ,בתאבתיו

איהי כללא דכולהו עשר נהורין  ,כיון דמטרוניתא ,לאודעותך מה דקשה לך

איך תאמר אי אפשר  .נהורא חד ראמכל ספי ,דאיתנהרו מעשר ספירין עלאין

ומאי לכי ומעטי עצמך וכו'. עוד  ,שישתמשו בכתר אחד םלשני מלכי

וכיון  ,דלקביל ת"ת קאמר אי אפשר לב' מלכים וכו' ,ת מקובליםשכתבו קצ

דאיהי כלילא מכל ספירה וספירה אמאי קאמר הכי לקביל תפארת יתרי מכל 

דאיהו  ,דהא שמא דהויה ,שאר ספירין. ועוד דאחזי דת"ת עדיפא מכתר

ושמא  ,לית ליה רשות למיקרי ליה כמו שהוא נכתב ,שמא דת"ת

 ,בכתיבתו האית רשות למיקרי לי ,תרדאיהו שמא דכ ,דאהי"ה

יתברך מכיר את עצמותו בתכלית  םכי הש ,משיגים ומבינים

זה  ,אהיה. כביכול ,וזה דבר השם יתברך לעצמו ,השלמות

לכן מותר  ,תעל צד השלימו ,מבינים הנבראים השלמים ,ההשגה

וראה לשון רבינו ביסודי התורה פרק ב הלכה  .והבן היטב ,להגות

 .17י הקב"ה מכיר אמתו כו'

  

בראשית שמות  –כרך א  ".משך חכמה עם ביאור בינת החכמה"זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

מבוא המבאר ו ,תוספות רבות עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,ור כל הגליונות שיצאו לא :םוה במדבר דברים. –ויקרא. כרך ב 

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים   ."בינת החכמה"את כללי ביאור 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

 ,דכתר בטיש ,. הלא לך למינדעאמאי הוי כתר לעילא מן הת"ת ןכם וא

וכיון דמכתר  ת,דאינון ת"ת יסוד ומלכו ,ואפיק תלת נהורין כמו דאוליפתך

ודאי איהו עדיף מיניה. וטעמא דשמא דהויה לא מתקרי ככתיבתו  ,נפק ת"ת

אלא כעין  ,לאו שמא דכתר איהו דאהיה ,דעואהיה מתקרי ככתיבתו. 

אבל שמא  ,ולהכי אית רשות למיקרי יתיה ככתיבתו ,כנויא

כתיבא  ,אלא דבשמא דהויה דיליה ,שמא דהויה איהו ,עיקרא דכתר

 ,דשמא דהוי"ה דתפארת ,וכן בוא"ו יו"ד באמצע ,ההי"ן ביו"ד לבסוף

דמי  דכתר ,וכן בדין .וכן בוא"ו אלף באמצע ,ההי"ן דילה באלף לבסוף

 ,ולהכי אית ביה תלתא יודי"ן ,ליו"ד דאיהו סתימא וכלילין בה תלת כדאמרן

לאחזא דהנך תלת דהוו  ,תלת אלפין הולהכי אית בי ,ות"ת אתגלייא יתיר

ושמא עיקרותא  ,ואיקבעו כל חד בדוכתיה ,הא אתגליאו ,כלילן בכתר

שתיה לא אתיהיב למכתב כלל מרוב קדו ,דאיהו שמא דהוי"ה ביודין ,דכתר

ואיעלמותיה. ואף על גב דבכתיבת שמא דארבע אתוון דהויה בלחודיהון 

 ,לא אתקרי כתר בשמא דהויה ,מ"מ ,לא מינכרי שמא דת"ת משמא דכתר

 " עכ"ל.כו' דכליל תלת יודין ,כי היכי דלא רמוזי בשמא דהויה
הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי ) "א ,ב(אבות במשנה ז"ל ה 16

ומפרש המשך חכמה דכונת חז"ל לומר, תדע  ",למעלה ממך דע מה ,עבירה

   שבחינת "מה", שהוא סוד החכמה, הוא "למעלה ממך".
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שנראה כמי שיש  ,לכן אסור להגות אותו ,ואין לאף נברא השגה בו

 ,מואבל שם אהיה הוא על השגתו יתברך בעצ ,לו השגה בו

לכן מותר  ,שה' בעצמו יודע אמתו כמו שכתב הרמב"ם ,שמשיג

בהשגה זו שה' יודע כי לשלמים יש השגה  ,להגות שם אהיה

  אמתו.

  


