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ישראל"  "אלקי  ד'  נקרא  טעם  מאיזה 
לד' הזה שבח  התואר  הוי  לא  ומתי 

רוח  נחת  לד'  הי'  שלא  מבואר  תתלו)  ואתחנן  (ילקוט  במדרש  הנה 
השמים",  "אלקי  של  התואר  עם  והללהו  שיבחוהו  השמים  כשצבא 
הי'  ישראל"  "אלקי  התואר של  עם  ורק כשהם שיבחוהו  הארץ".  ו"אלקי 
לפניו נחת רוח ונתרצה ד' לשבת על "כסא התהילות". וזהו כוונת הפסוק 
כסא  על  ד'  ישב  "שלא  ישראל',  תהלות  'יושב  באומרו  ד)  כב  (תהלים 
נחת  לו  הי'  ולא  ישראל',  אלקי  ד'  'ברוך  השמים  צבא  שאמרו  עד  התהילות 

המלאכים'". ו'אלקי  וארץ'  'אלקי שמים  לו  כשאמרו  רוח 

והנה  ישראל'.  'אלקי  של  זו  בהגדרה  הביאור  מהו  להבין  צריך  אמנם 
ב  כ  שם  יתבאר,  עוד  ד"ה  א  כ  שמות  ח,  לא  ג,  (לב  האוה"ח  מדברי 
'אלקי  של  הזה  בהתואר  שההסבר  מבואר  אומרם)  ע"ד  ירצה  עוד  ד"ה 
ד'  שאין  ואע"פ  ישראל.  כללות  על  שמו  את  מייחד  שד'  הוא,  ישראל' 
כללות  על  שמו  את  ד'  מייחד  מ"מ  בחייו  הצדיק  על  שמו  את  מייחד 
"כללות  - ס' רבוא מישראל, תוכל  [לפי שרק על כללות ישראל  ישראל. 
המדרש  מדברי  אמנם  ב).  לג  דברים  א,  לג  (במדבר  לשכון  השכינה" 
(הובא באוה"ח שמות שם) האומר, שהטעם שד' לא מייחד את שמו על 
לא  טו),  טו  (איוב  יאמין'  לא  בקדושיו  'הן  משום  הוא  בחייהם  הצדיקים 
כו',  בקדושיו'  'הן  של  הזה  הטעם  שלולי  משמע,  מזה  שהרי  כן.  משמע 
ש'כללות  אע"פ   – בחייהם  הצדיקים  על  שמו  את  ייחד  שד'  שייך  הי' 
על  אלא  לשרות  יכולה  איננה  היא  כי  עליהם  לשרות  תוכל  לא  השכינה' 
איננו  עליהם"  שמו  "ייחד  של  שהענין  מזה  ומבואר  מישראל.  רבוא  ס' 
שד'  זה  ענין  ועומק  בנ"י].  על  השכינה'  'כללות  השראת  של  הזה  הענין 
מייחד את שמו על בנ"י הוא כמוש"כ האוה"ח (שמות כח לח) ש"כללות 
משועבדים"  דבוקים  חשוקים  לד'  הם  ג)  ב  (ירמיה  'קדש'  הנקראים  ישראל 

ד"ה  ד  (ד  דברים  בפרשת  האוה"ח  דברי  מתוך  מתבאר  זה  וכעין  [לד']. 
עזה"ד). ירצה  עוד 

הוא  עליהם,  שמו  את  ייחד  שד'  לזה  בנ"י  זכו  שבאמצעותו  והדבר 
"'ולקחתי  לשונו  וזה  ו)  ו  (שמות  האוה"ח  וכמוש"כ  הקדושה,  התורה 
אתכם לי לעם', שהוא מתן תורה, כי שם נתייחדנו לו לעם 'וייחד שמו עלינו' 

א,  כ  (שמות  האוה"ח  מפרש  ולפיכך  לאלקים'".  לכם  'והייתי  אומרו  והוא 

הי'   - בנ"י  על  ייחד את שמו  - שד'  זה  ענין  התחיל  ועוד) שהזמן שבו  ב 
התורה  את  קיבלו  שבנ"י  זה  דבר  באמצעות  רק  כי  תורה,  מתן  בשעת 

עליהם. את שמו  ייחד  שד'  לזה  ישראל  כלל  זכו  הקדושה, 

תתבטל  לא  בנ"י,  על  שמו  את  ייחד  שד'   – הזה  שהענין  אע"פ  והנה 
מתרפים  שבנ"י  שבשעה  ג)  (לב  האוה"ח  מבאר  מ"מ  לעולם,  מהם 
מלימוד התורה שוב אין לד' נחת רוח מזה שהמלאכים קוראים לו "אלקי 
נעשה  רק  ישראל',  'אלקי  התואר  של  ש'התהוותו'  שכמו  לפי,  ישראל". 
רק  הזה  התואר  של  השבח  כמו"כ  התורה,  את  קיבלו  ישראל  שבני  עי"ז 
'ממשיך להתקיים' בזמן שהם עוסקים בתורה. והסבר הדבר הוא, משום 
באופן  לד'  ישראל  של  דביקותם  על  מורה  ישראל'  'אלקי  של  שהתואר 
התורה  באמצעות  נעשה  רק  הזה  התואר  התהוות  ולפיכך   - מאד  נעלה 
כי  חיים  מים  באר  (עי'  התורה  מלימוד  יותר  גדולה  דביקות  שאין  כיון 
מתרופף  התורה,  מלימוד  מתרפים  שבנ"י  זמן  כל  לכן   - י)  כא  תצא 
ישראל". "אלקי  הוא  ושלום"  שד'  חס  הם מכחישים  ו"הרי  הזה  הדביקות 

שם  כמבואר  התורה  (-לימוד  התורה  העוזב  "כי  הוא,  בזה  והביאור 
בזוה"ק  הוא  הדברים  ומקור  טו).  כח  (דברים  ד'"  כעוזב  האוה"ח)  בדברי 
אתרחיק  נש  בר  "כד  האומר  כב)  ד  החיים  בנפש  מובא  א,  כא  (ויקרא 

מאורייתא רחיק הוא מקודשא בריך הוא" - כשהאדם מתרחק מן התורה 
וכמו  הוא'  וקוב"ה חד  'כי אורייתא  הוא  לזה  והטעם  הוא רחוק מהקב"ה. 
מן  המתרחק  כל  ולכן  יט),  ד  בנפה"ח  (הובא  יתרו  פרשת  בזוהר  שכתוב 
חד  ואורייתא  שקוב"ה  זה  ענין   [והסבר  יתברך.  ד'  מן  מתרחק  התורה 
הוא, הוא משום שהתורה היא "כולה שמו של הקב"ה" (דברים לג ה, וע"ע 
הזוהר  לדברי  בנפה"ח שם שציין  וע"ע  (ח"ב קכד.,  בזוהר  הוא  וכן  ג),  לב 

מקומות)]. הרבה  בעוד 

גדל  הבו  אקרא  ד'  שם  "כי  של  הפסוק  את  האוה"ח  מבאר  זה  ולפי 
לאלקינו" (לב ג). וזה לשון האוה"ח "עוד ירצה אומרו 'כי שם ד'' וגו' נתינת 
שאמרו  מה  דרך  על  והוא  לאלקינו'.  גדל  'הבו  שהוא  כך,  אחר  להנאמר  טעם 
ז"ל (ילקוט ואתחנן תתלו) בפסוק 'יושב תהלות ישראל' (תהלים כב ד), שלא 
ישראל',  אלקי  ד'  'ברוך  השמים  צבא  שאמרו  עד  התהילות  כסא  על  ד'  ישב 

המלאכים'. ו'אלקי  וארץ'  'אלקי שמים  לו  כשאמרו  רוח  נחת  לו  הי'  ולא 

חפץ  שאינו  זה  לדבר  ומעלה  גדל'  'הבו  ואמר  כאן  הטוב  דברו  בא  ולזה 
בתורה  שקוראים  באמצעות  כי  'לאלקינו'.  אומרו  והוא  אלקינו,  אלא  ליקרא 
העליונים  בזה כשמשבחין   - אקרא'  ד'  'כי שם  אומרו  והוא   - ד''  'שם  שהיא 
כן  שאין  מה  ושבח.  גדולה  בו  יש  זה  שבח  ישראל',  אלקי  ד'  'ברוך  ואומרים 
ישראל',  אלקי  ד'  'ברוך  המלאכים  ואומרים  בתורה  עוסקים  ישראל  כשאין 
מכחישים,  [-בנ"י]  הם  הדבר, שהרי  וישתקע  מטה,  מאד מטה  גרוע  זה  שבח 

עלינו". אלקותו  ייחס  בתורתו – שבאמצעותה  עוסקים  כשאין  ושלום,  חס 

אקרא']  ה'  שם  [-'כי  בתורה  עוסק  ישראל  שכלל  בשעה  שרק  והיינו 
'אלקי  לו  קוראים  השמים  שצבא  הזה  מהשבח  רוח  נחת  לד'  שיש  הוא 
ישראל' [-'אלקינו' בייחוד]. לפי שעי"ז שבנ"י עוסקים בתורה הם נעשים 
החשוב  בהתואר  ד'  ויתואר  בייחוד,  ד'  שם  עליהם  שיחול  לזה  ראויים 
הם  הרי  התורה  מן  מתרחקים  כשהם  אמנם  ישראל'.  'אלקי  של  הזה 
באופן  עליהם  ד'  שם  שיחול  לזה  עוד  ראויים  אינם  ושוב  מד'  מתרחקים 
במעשיהם  מכחישים  שהם  ונמצא  ישראל'.  'אלקי  ד'  שייקרא  כזה  נעלה 
כשהם  ד'  את  בו  משבחים  שהמלאכים  הגדול  השבח  אמיתות  את 

ודו"ק. ישראל'.  'אלקי  לו  קוראים 

הוא  ח"ו  יתברך  רצונו  על  עובר  כשהאדם 
לד'  המלאכים שטענו  טענת  את  מחזק 

האדם את  לברוא  לו שלא  שעדיף 

"יתבאר  האוה"ח  וכתב  יח).  (לב  מחללך"  קל  ותשכח  תשי  ילדך  "צור 
האדם,  את  לברוא  הקב"ה  שרצה  בשעה  לח:):  (סנהדרין  ז"ל  אומרם  דרך  על 
נתעצם  ו[אעפ"כ]  וגו'  אנוש'  'מה  ה)  ח  (תהלים  לפני  ואמרו  במלאכים  נמלך 
מנוגדים  שהיו  [-המלאכים  המנגדים  והעניש  ובראו,  המלאכים  דבר  נגד  ד' 
לידתו  טעם  מחלישים  רצונו,  עוברים  כשישראל  ולזה  ע"כ.  האדם].  לבריאת 

תשי'". 'ילדך  אומרו  והוא  אדם,  של 

האדם.  את  יברא  לא  שהוא  לו  שעדיף  לד'  טענו  שהמלאכים  דהיינו 
הפלגה  ודור  המבול  דור  כשאנשי   - ואומרת  הגמ'  ממשיכה   - ולכן 
לפניך"  ראשונים  אמרו  יפה  "לא  לד'  המלאכים  טענו  לפניו,  חטאו 
אומר  ולכן  האדם.  את  לברוא  שלא  הי'  שעדיף   – תמיהה]  [בלשון 
הם  יתברך,  רצונו  על  ועוברים  לד'  חוטאים  שבנ"י  שבשעה  הפסוק, 
ויצירתך,  ללידתך  הסיבה  דהיינו  [-'ילדך',  לידתם  סיבת  את  מחלישים 
כנגד   - האדם  את  לברוא  בחר  שד'  לפי  חטאך].  בסיבת  נחלש  'תשי', 
יכול  התורה,  וכח  נשמתו  קדושת  כח  שע"י  כיון   - המלאכים  של  דעתם 
בראשית  אוה"ח  (עי'  יתברך  רצונו  את  ולעשות  יצרו  על  להתגבר  האדם 
דברי  שצדקו  מזה  נראה  רצונו,  על  עובר  כשהאדם  ולכן  כ).  אופן  א  א 



המלאכים שמיאנו בבריאת האדם, ונחלש טענתו של ד' – שהאדם יכול 
יתברך. רצונו  את  ולעשות  יצרו  על  להתגבר 

גופו  של  העכור  החומר  על  מתגבר  שהאדם  שבשעה  להיפך  הוא  וכן 
בעולמי"  שבראתי  ברי'  "ראו  להם  ואומר  המלאכים  את  ד'  מקבץ  ויצרו, 
ד'  מוכיח  הצדיק  מעשה  שמכח  דהיינו  מקומות).  בכמה  בזוהר  (כמבואר 

יצרו. על  להתגבר  האדם  ויכול  דבריו  שצדקו 

בו  מוטבע  מישראל  איש  של  הגשמי  הגוף  גם 
עמו עושה  שד'  החסד  את  להכיר  הטבע 

יבינו  זאת  ישכילו  חכמו  לו  תבונה,  בהם  ואין  המה  עצות  אבד  גוי  "כי 
שאין  פירוש  עצות.  אבד  גוי  "כי  האוה"ח  ומבאר  כח-כט).  (לב  לאחריתם" 
מה  ראה  מעט  על שהכעיסו  אלו  ומה  ויאמר,  מוסר,  ויקח  יראה  שהגוי  חשש 
אין  פירוש  עצות',  אבד  גוי  'כי  אומרו  והוא  מעשיו.  וייטיב  וכו',  בידם  עלתה 
'ואין בהם תבונה', להבין דבר מתוך  הוא מעצות כאלו.  ואבוד  זה,  דבר  בטבעו 
ישראל  על  הבא  האף  חרי  פירוש,  זאת',  ישכילו  חכמו  'לו  כמו שאמרנו.  דבר, 

מעלם". על  תהי'  מה  לאחריתם'  'יבינו  ומזה 

וזהו שאמר  דהיינו שאין בטבעו של הגוי לחשוב מחשבות של מוסר, 
הפסוק שהגויים לא יקחו מוסר להטיב את דרכיהם מזה שד' מעניש כל 
ד'  כך מעניש  הגויים חשבון פשוט: שאם  יעשו  ולא  ישראל.  כלל  כך את 
יעניש בעונש חמור את  לבנ"י, שרק הכעיסוהו מעט, א"כ כל שכן שהוא 
להתבונן  מתחכמים  הם  היו  ואילו  מאד.  הרבה  אותו  המכעיסים  הגויים 
לאחר  להם  הצפוי  הגדול  העונש  את   – לאחריתם  מבינים  היו  הם  בזה, 

מיתתם.

מחשבות  לחשוב  טבעם  אין  הגויים  שרק  האוה"ח,  מדברי  ומשמע 
להתבונן  "בטבעם"  בהם  שמוטבע  בוודאי  ישראל  כלל  אבל  כאלו  מוסר 
הנביא  דברי  יבוארו  זה  פי  ועל  דבר.  מתוך  דבר  להבין  כאלו  במחשבות 
לא  עמי  ידע  לא  ישראל  בעליו  אבוס  וחמור  קנהו  שור  "ידע  האומר 
גרועים  עוד  שהם  בנ"י  את  מוכיח  שהנביא  דהיינו  ג).  א  (ישעי'  התבונן" 
המאכיל  האדם  את  מכירים  הללו  הבהמות  שהרי  והחמור,  מהשור  יותר 
אותם, אבל כלל ישראל לא הכיר את ד' הזן ומפרנס אותם. אמנם הדמיון 
הזה צריך ביאור שהרי השור והחמור מכירים את האדם המאכילם בגלל 
החלטה  שום  איזה  בגלל  זה  ואין   – שלהם  הבהמי  הטבע  הוא  שכן 
שיש  הרי  ישראל  כלל  משא"כ  בעליהם,  את  להכיר  בחרו  שהם  בחיריית 
מצד  כן  העושים  והשור  להחמור  דומים  ואינם  ברע  לבחור  בחירה  להם 

בהם. המוטבע  הטבע 

מוטבע  בבנ"י  שגם  הוא,  בזה  שהביאור  לומר  יש  האוה"ח  ולפי"ד 
שד'   – דבר  מתוך  דבר  ולהבין  מוסר  של  מחשבות  לחשוב  הזה  הטבע 
רק  שלא  והיינו  צרכיהם.  כל  את  להם  ונותן  אותם  ומפרנס  שזן  זה  הוא 
זה שנשמתם מכירה את אלקיה (עי' אוה"ח שמות כ ב ועוד) אלא אפילו 
להכיר  וההבחנה  ההכרה  בטבעה  בה  מוטבע  מישראל,  איש  כל  של  הגוף 
בשערי  מבואר  [וכן  לאדם.  ומפרנס  זן  שהוא  ד',  של  הגשמי  בחסדו 
מקודש  הוא  מישראל  איש  של  הגוף  שאפילו  ספה"ק,  ובעוד  קדושה 
של  מזוכך  היותר  מהחלק  נעשה  שהוא  לפי  העכו"ם,  של  מהגוף  יותר 
עוד  ד"ה  ב  כ  (שמות  האוה"ח  בדברי  ועיין  ואכמ"ל.  יסודות.  הארבעה 

היטיב)]. ודו"ק  הנפש.  עם  לדבר  ירצה 

בנ"י  אל  השירה  את  לימד  יהושע  גם  האם 
בנ"י אל  אותו  הוא שלימד  רק משה  או 

והושע  וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא  "ויבא משה 

של  יחיד  לשון  הפסוק  כתב  למה  האוה"ח  ושואל  מד).  (לב  נון"  בן 
אל  השירה  את  דיבר  יהושע  שגם  הוא  הכתוב  שמשמעות  כיון  'וידבר' 
(שם)  רש"י  כתבו  כן  האמת  (ולפי  נון",  בן  והושע  "הוא  וכמוש"כ  בנ"י 
והרמב"ן (לא יט) שגם יהושע דיבר את דברי השירה הזאת), ואדרבה הי' 

'וידברו'. של  רבים  לשון  לומר  להפסוק  לו 

בנ"י  אל  השירה  את  שדיבר  הוא  משה  רק  שבאמת  האוה"ח  ומבאר 
ולכך אמר הפסוק לשון יחיד של 'וידבר'. ומה שאמר הפסוק 'הוא והושע 
דיבר  לא  הדיבור  אבל  עמו,  עומד  "הי'  שיהושע  הוא,  בזה  הכוונה  נון',  בן 
וילך  בפרשת  ד'  של  הצווי  הי'  כן  שבאמת  האוה"ח  ומבאר  משה".  אלא 

בני ישראל שימה בפיהם", דהיינו שהפסוק  "ולמדה את  יט), דכתיב  (לא 
רבינו  משה  אל  רק  מכוון  הי'  שהצווי  לפי  'ולמדה'  של  יחיד  לשון  אומר 

יהושע. אל  ולא 

יהושע  יט) הסוברים שגם  (לא  וברמב"ן  (לב מד)  בחזקוני  עיין  [אולם 
של  הפסוק  דברי  את  מפרשים  הללו  הראשונים  ולכן  זו.  במצוה  נצטווה 
ולימד את השירה הזאת  דיבר  יהושע  נון', כפשוטו, שגם  בן  והושע  'הוא 
יחיד,  בלשון  בנ"י'  את  'ולמדה  אומר  שהפסוק  והטעם  ישראל.  בני  אל 
הפסוק  אמר  לפיכך  העיקר  הוא  שמשה  משום  שהוא  הרמב"ן,  מבאר 
אמר  גם  מד)  (לב  הפסוק  הזה  שמהטעם  לומר  יש  זה  ולפי  יחיד.  לשון 
הוא  שמשה  כיון  עמו,  דיבר  יהושע  שגם  אע"פ  יחיד,  בלשון  'וידבר' 

יחיד]. בלשון  'וידבר'  הכתוב  אמר  לפיכך  העיקר 

בידיו של משה הנמצא  לגרזן  יהושע  נמשל  למה 

והושע  וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא  "ויבא משה 
כמו  ויהושע  אמר  ולא  'והושע'  "ואומרו  האוה"ח  וכתב  מד).  (לב  נון"  בן 
'ויקרא  וגדולה כרמוז במאמר  שקרא לו משה, לפי שתוספת היו"ד היא ליקר 
משה להושע' וגו' (במדבר יג טז) וכשהשוום הכתוב ואמר 'הוא והושע בן נון' 
הסיר היו"ד על דרך אומרו (ישעי' י טו) 'היתפאר הגרזן [על החוצב בו'] וגו'".

יו"ד  האות  את  הכתוב  שהשמיט  שהטעם  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
 – וגדולה  יקר  על  מורה  הזאת  שהאות  משום  הוא  יהושע  של  משמו 
היקר  שכל  ולפי  שמו.  אל  הזאת  האות  הוספת  ע"י  ליהושע  שניתוספה 
ביחד  יהושע  את  הכתוב  כשכלל  לכן  רבו,  ממשה  לו  באה  הזאת  וגדולה 
להתהדר  לו  אין  כי  משמו,  הזה  האות  את  התורה  השמיטה  משה,  עם 

רבו. אלא משל  איננה משלו  הזאת  שהיקר  כיון  זו  בתוספת  רבו  לפני 

פנחס  בפרשת  האוה"ח  מש"כ  פי  על  יבוארו  הללו  האוה"ח  ודברי 
בן  יהושע  את  לך  קח  משה  אל  ד'  "ויאמר  כתיב  דהנה  יח).  כז  (במדבר 
למען  עליו  מהודך  ונתת  כו'.  עליו  ידך  את  וסמכת  בו  רוח  אשר  איש  נון 
עליו"  ידיו  את  ויסמך  כו'.  משה  ויעשה  ישראל.  בני  עדת  כל  ישמעו 
כל  שורש  הי'  שיהושע  האוה"ח  ומבאר  כב-כג).  כ,  יח,  כז  (במדבר  כו' 
'רוח'  אשר  [-"איש  ישראל  בני  של  שבנר"ן)  ה'רוח'  (-בחינת  ה"רוחות" 

בנ"י. הנשמות של  כל  שורש  הי'  ומשה  בו"] 

שעי"ז  כדי  שבו,  הנשמה  מהוד  יהושע  אל  להאיר  למשה  ד'  צוה  ולכן 
ידי  ועל  ישראל.  בני  "נשמות"  כל  של  השורש  להיות  ג"כ  יהושע  יתהפך 
לפי  ישראל'  בני  עדת  'כל  של  המנהיג  להיות  יהושע  יוכל  זה  כח  הוספת 
הצדיקים  גם  אליו  ישמעו  הזאת,  הנשמה  כח שורש  הוספת  שבאמצעות 
האוה"ח  דברי  מבוארים  זה  ולפי  (שבנר"ן).  ה"נשמה"  בחינת  בעלי  שהם 
יהושע  של  התעלותו  שכל  כיון  החוצב',  ביד  ל'גרזן  יהושע  את  שהמשיל 
ישראל,  כלל  של  המנהיג  להיות  ראוי  יהא  הוא  שבו  הזאת,  להדרגה 

רבינו. קיבל ממשה  הנשמה שהוא  כח  הוספת  מצד  ורק  אך  נעשית 
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