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מה-ׁשהיה הּוא ׁשיהיה
מה-ׁשנעׂשה הּוא ׁשיעׂשה

ואין כל-חדׁש תחת הׁשמׁש
קהלת א', ט'

לסדר פרשת וארא

גילוי האלוקות בעולם מצד 
האמת - שם הוי"ה

)חוק ההמשכה וההשפעה(
פרשתינו מתחילה בתיאור הפניה של 
הקב"ה אל משה רבינו לאחר שמשה 
עם  מרע  שהקב"ה  כך  על  מתלונן 
ישראל, שהרי מאז שפנה אל פרעה, 
רק נהיה להם רע יותר, הקב"ה אומר 
התגלה  הוא  האבות  שאֶל  למשה 
א-ל  שם  הנקראת  אחת  בתכונה 
הנקראת  אחרת  בתכונה  ולא  שד-י 
אֶל  "וָאֵָרא  ג'(  ו',  )שמות  הוי"ה  שם 
אֵ-ל  בְּ יַעֲֹקב  וְאֶל  יִצְָחק  אֶל  אַבְָרהָם 

י לָהֶם:" ַׁשדָּ-י ּוְׁשִמי יְֹדוָד ֹלא נֹוַדעְִתּ
אלה:  שמות  שני  על  רש"י  מסביר 
"בא-ל שד-י - הבטחתים הבטחות 
א-ל  אני  להם  אמרתי  ובכולן 
להם  נודעתי  לא  ה'  ושמי  שד-י". 
אלא  כאן  כתיב  אין  הודעתי  לא   -
במדת  להם  נכרתי  לא  נודעתי,  לא 
ה'  שמי  נקרא  שעליה  שלי  אמתית 
הבטחתים  שהרי  דברי  לאמת  נאמן 

ולא קיימתי"
רש"י:  את  מסביר  חכמים  השפתי 
בפרשת  כתיב  והלא  לרש"י  "דקשה 
לך לך )בראשית טו, ז( אני ה' אשר 
הוצאתיך מאור כשדים ועל זה פירש 

לא הודעתי וכו':
רש"י עצמו מפרש מה הפרש יש בין 
ה' ובין אל שדי ועל זה פירש שהרי 
עדיין  ר"ל  קיימתי  ולא  הבטחתים 
שעדיין  משום  הבטחתי  קיימתי  לא 
לא זכו מצד מעשיהם א"כ יש הפרש 
תנאי  בלא  הוא  ה'  בשם  דההבטחה 

אפילו אם יחטאו כדפרישית"
ולא  נודעתי  אמר  הקב"ה  כלומר 
נגלה  הקב"ה  אם  שגם  הודעתי, 
לא  הוא  הרי  הוי"ה,  בשם  לאברהם 
נגלה אליו אלא בשם זה ולא במידה 
א-ל  בשם  ועוד,  הזה.  השם  של 
שד-י, התכונה היא יחסית למעשיו 
של האדם, אם חוטא - ההבטחה של 

הקב"ה אינה מתקיימת, לעומת שם 
ההבטחה  חוטאים  אם  שגם  הוי"ה, 

בעינה עומדת.
עמוקים  לדברים  נכנס  עזרא,  האבן 
קטן  קטע  אך  השמות,  בענין  מאוד 
כי  ספק  "ואין  להלן:  נביא  חשוב 
שם  שהוא  השם  זה  ידעו  האבות 
לא  הוא התֹאר  זה השם  רק  העצם. 
אל  סוד  לך קצת  אגלה  ועתה  ידעו. 
שד-י. ידענו כי השם ברא ג' עולמות 
כח  יקבל  השפל  והעולם  שהזכרתי. 
מעולם התיכון. כל א' מהפרטים כפי 
נשמת  כי  ובעבור  העליונה.  מערכת 
האדם גבוה מן העולם האמצעי. אם 
מעשה  והכירה  חכמה  הנפש  היתה 
ידי  ועל  אמצעי,  בלא  שהם  השם 
אמצעי. והניחה תאות העולם השפל 
והתבודדה לדבקה בשם הנכבד. אם 
ההריון  בעת  הכוכבים  במערכת  יש 
השם  ידוע.  ביום  עליו  שתבא  רעה 
שדבק בו יסבב סבות להצילו מרעתו. 
עקר.  שיהיה  במערכה  יש  אם  וככה 
השם יתקן לו כח תולדתו ויוליד. על 
כן אמרו חז"ל שהשם אמר לאברהם 
מזה  וקרוב  שלך.  מאצטגנינות  צא 

הטעם אין מזל לישראל."
מתבודד  אדם  כאשר  דבריו,  פי  על 
ומידבק בה', ומניח את החטא, הוא 

הטבע  שישתנה  לכך  להביא  מוסגל 
יסובב  והקב"ה  האדם,  כלפי  עצמו 

סיבות שיביאו לטובתו.
ע"ה  המלך  דוד  אומר  בעצם  כך 
יֹדוָד  בַּ ַטח  "בְּ ג'-ה'(  )ל"ז,  בתהילים 
אֱמּונָה:  ּוְרעֵה  אֶֶרץ  ְׁשכָן  טֹוב  וַעֲֵׁשה 
ִמְׁשאֲֹלת  לְָך  ן  וְיִֶתּ יְֹדוָד  עַל  ַּג  וְִהְתעַנ
עָלָיו  ּובְַטח  ָך  ַּדְרכֶּ יְֹדוָד  עַל  ּגֹול  ָך:  ֶּ לִב

וְהּוא יַעֲֶׂשה".
אומר על כך המצודת דוד: "והתענג 
על ה' - תהיה מעונג בתפנוקים על 
משענת ה' והוא יתן לך מה שישאל 
לבך, רצונו לומר יספיק לך מחסורך 

אף בדבר התפנוקים.
"גול על ה' - גלגל צרכך על ה' ובטח 

עליו והוא יעשה צרכך"
רש"י: "גול על ה' דרכך - גלגל עליו 

כל צרכיך".
סוב  משקל  על   - "גול  עזרא:  אבן 
כדרך השלך על ה' יהבך ודרכך כמו 

צרכך וכמוהו לב אדם יחשב דרכו"
 מלבי"ם: "גול - הבלתי בוטח אינו 
יודע האמצעים והדרכים שע"י ימצא 
טרפו וצריך לבקש דרכים רבים, אבל 
אתה תגול אל ה' - גם דרכך, ותבטח 
עליו כי הוא יעשה - ויכין גם הדרך 

שבו תגיע אל מחוז חפצך"
לפי הסברים אלה ניתן להבין, שעל 

ידי השלכת הבקשות והרצונות כלפי 
ובהתמסרות  באמונה  יתברך  שמו 
שיושלם  כך  יסובב  הקב"ה  לקב"ה, 
אם  אפילו  אדם,  אותו  של  מחסורו 

מדובר ב"מותרות".
בספר ליקוטי תפילות מובאת תפילה 

מיוחדת לכך:
משאלותינו  מלא  עולם,  של  "רבונו 
שלמה  לאמונה  וזכנו  ברחמים 
על  שנזכה  עד  שלם,  ובלבב  באמת 
כל המאכלים  ידי האמונה שיתבררו 
שבעולם, מפגם עץ הדעת טוב ורע, 
וסעודתנו  אכילתנו  כל  שיהיו  עד 
הרע  מן  לגמרי  שנתבררו  ממאכלים 
והקלפות, מאכלים שהם כולם טוב. 
מועטת.  באכילה  להסתפק  ונזכה 
ובטהרה  בקדושה  אכילתנו  ותהיה 
ידי  על  נעשה  שיהיה  עד  גדולה, 
הוא  בריך  קודשא  יחוד  אכילתנו 
ושכינתיה אפין באפין, ויקוים מקרא 
שכתוב: "בטח בה' ועשה טוב, שכן 
ארץ ורעה אמונה, והתענג על ה' ויתן 
דרכך,  ה'  על  גול  לבך.  משאלות  לך 
ובטח עליו והוא יעשה. האירה פניך 
על עבדך הושיעני בחסדך. פניך האר 
אלקים  חוקיך.  את  ולמדני  בעבדך 
סלה.  אתנו  פניו  יאר  ויברכנו  יחננו 
ה' אלקים צבאות, השיבנו, האר פניך 
ונושעה, יהיו לרצון אמרי פי, והגיון 
אמן  וגואלי".  צורי  ה'  לפניך  לבי 

ואמן".
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מובא בהמשך תהילים )נ"ה, כ"ג( "הְַׁשלְֵך 
ן  יִֵתּ לֶָך ֹלא  ְּ יְכַלְכ וְהּוא  יְהָבְָך  יְֹדוָד  עַל 
יונתן  בתרגום  ִּדיק"  לַצַּ מֹוט  לְעֹולָם 
יתך  יזון  והוא  י-י סברך  "טלוק על 
לצדיקיא"  חוסרנא  לעלמא  יתן  לא 
- שלא יהיה מחסור לצדיק אם הוא 
מוסר עצמו לה', ולא בהכרח הכתוב 
אלא,  מלכתחילה  צדיק  על  מדבר 
ב', ד'(,  )חבקוק  יְִחיֶה"  אֱמּונָתֹו  בֶּ "וְצִַּדיק 
קיומו  את  מצדיק  שהאדם  ידי  על 
)חייו( באמונתו בקב"ה ובהתמסרות 
למדרגת  עצמו  מעלה  הוא  אליו, 
צדיק, בעל אמונה, וזוכה לחיים, גם 

גשמיים.
הדרך  מובא  צדק,  שערי  בספר 
ואותה  מקום  אותו  אל  להתחבר 
להשיג  מנת  על  ה',  שבשמות  כוונה 
את מחסורו, להלן קטע קצר: "...לפי 
והבן שאעפ"כ שאנו  דרכים אלו דע 
יכווין  חפצו  לכוין  אומרים שהרוצה 
הידועים  שמות  מעשרה  אחד  לשם 
לומר  כוונתינו  אין  ספירות  לעשר 
שיגיע כוונתו עד אותו השם ויעמוד 
המקור  עד  כוונתו  שימשיך  אלא 
העליון אותו המקום אשר ממנו נולד 
שיגיע  עד  חפץ  שהוא  הדבר  אותו 
מתכוין  שהוא  מקום  לאותו  השפע 
את  מייחד  המתפלל  נמצא  ואז  בו 

הספירות ומקרב אותן זו לזו... ",
על  יהבך  "השלך  שכתוב  כוונתו 
גם  "על",  אלא  "אל"  נאמר  לא  ה'" 
בתפילת חנה כתוב "ותתפלל חנה על 
ה'" ולא "אל", כלומר שצריך להגיע 
יתברך,  ברצונו  שם  אותו  מקור  עד 

ולא רק אל כוונת השם עצמו.
במסכת  הקדוש  השל"ה  מביא  כך 
"כשהולך  כ'(:  אור  תורה  ב'  )פרק  חולין 
לישא  הולך  אני  יאמר,  ומתן  למשא 
קב"ה  יחוד  לשם  באמונה  וליתן 
ושכינתיה על ידי ההוא טמיר ונעלם. 
אמת,  אלקים  ה'  זו,  תפילה  ויתפלל 
מעשי  בכל  והצלחה  ברכה  לי  תן 
עסק  ידי  בך שעל  בטחתי  ואני  ידי, 
זה תשלח לי ברכה ויקוים בי מקרא 
והוא  יהבך  ידו"ד  על  השלך  שכתוב 
יצייר  השם  וכשיזכיר  יכלכלך. 
בנקודת  נקוד  יהו"ה  שם  במחשבתו 
כי  ע"ב,  עולין  נקודות  ואלו  יְהָבְָך, 
כל נקודה היא י' וכל שטח ו', נמצא 
עולה  הכל  נמצא  י"ו,  עושה  קמץ 
'הי'  'יוד'  במילואו  השם  כמנין  ע"ב 
'ויו' 'הי'. ויחשוב יכלכלך עולה ק"ל, 

כמנין מילוי דמילוי כזה, 'י' 'יו' 'יוד' 
'ה' 'הי' 'ו' 'וי' 'ויו' 'ה' 'הי', וזהו רמז 
הפסוק הנה יהו"ה רוכב על 'עב' 'קל' 
ובא מצרים )ישעיהו יט, א(, וארז"ל, 
קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים 
סוף, על כן טוב להזכיר זה להמציא 
של  הנקודות  יחשוב  גם  מזונותיו. 
של  שם  והוא  קי"ב,  עולים  יכלכלך 
ידו"ד  שמות  ג'  כמנין  העולה  יב"ק 
בפסוק  נרמז  והוא  אהי"ה,  אדנ"י 
ימלא ה' כל משאלותיך עתה ידעתי 
כ,  )תהלים  קראינו  ביום  יעננו  וגו' 
יהו"ה  וכן  יב"ק.  של  שם  נרשם  י(, 
יהו"ה  וכתיב  יב"ק,  עולה  אלהים 
אלהים אמת, ומשא ומתן באמת אז 

קרוב ה' לקוראיו באמת".
על מנת להשלים את התמונה, שהרי 
גלויים  ניסים  רואים  איננו  בימינו 
ממש, אלא הכל פועל בדרך הטבע. 

ויתרה מכך, אין לנו הכלים והיכולת 
לא  גם  להתחבר לשמות האלוקיים, 
ברמה של "אל" וביחוד לא ברמה של 
"על", בא שלמה המלך וכותב בקהלת 
י  יִם כִּ נֵי הַמָּ )י"א, א'(: "ַׁשלַּח לְַחמְָך עַל פְּ

מְצָאֶּנּו", ומסביר רש"י:  בְֹרב הַיִָּמים ִתּ
עוד   - תמצאנו  הימים  ברוב  "כי 
ימים באים ותקבל תשלומך ראה מה 
נאמר ביתרו )שמות כ( "קראן לו ויאכל 
לחם" וסבור שהוא )משה( מצרי ולא 
יראנו עוד, מה היה סופו נעשה חתנו 
ומלך על ישראל והכניסו תחת כנפי 
לישב  בניו  ובני  בניו  וזכו  השכינה 

בלשכת הגזית".
ניתן להסביר זאת ע"י תופעה טבעית 

לחלוטין. 
מים  לתוך  צרור  זורק  אדם  כאשר 
כלפי  עגולים  גלים  נוצרים  בבריכה, 
הצדדים,  לכל  שווה  באופן  חוץ, 
דופן  אל  מגיע  הגלים  אחד  כאשר 

הבריכה, ופוגע בו, חוזר הגל, חזרה.
כלומר על ידי שמשפיע בר)י(כה הוא 

מקבל בר)י(כה.
שעושה  אדם  כל  אומרת  זאת 
מעשה של השפעה, ע"י מעשה טוב 
שעושה לאחר, הוא בעצם מחבר את 
המשפיע  שהוא  הקב"ה  עם  עצמו 
)המאציל(, וזה נקרא, להדמות לקונו, 
ומאחר שהאדם נברא בצלם אלוקים, 
בכך שהוא גם פועל בדרך של רצונו 
יתברך, שהוא רק להשפיע, הרי הוא 

בעצם לכאורה, מתחבר אליו.
אך להבדיל מהאלוקות שאינו מקבל, 

שהסברתי  וכפי  לקבל,  יכול  האדם 
זך,  הכלי  כאשר  שעבר,  בשבוע 
ופנוי, על ידי המעשים, לראות טוב, 
ולהשפיע טוב, הרי האדם מרחיב את 
הכלי ואז יכול גם לקבל שפע "אור" 

מה שלא היה מיועד לו מתחילה.
זהו בעצם "הסוד" )בשנים האחרונות 
שמגדיר  כך  על  ספר/סרט  יצא 
המשיכה/ההמשכה(,  כחוק  זאת 
אמנם  האדם.  של  ההצלחה  של 
"מחובר"  שאינו  מי  או  הגויים  אצל 
מתרכז  הזה  השפע  כל  לאלוקות, 
למעשיו  קשר  ללא  הזה  בעולם 

האחרים.
אך אצל יהודי מאמין, לא רק שהוא 
גם  הוא  לפירות,  הזה  בעולם  זוכה 

זוכה לעולם הבא.
)א', פאה  במסכת  שמובא   כפי 
ִׁשעּור.  לָהֶם  ֶׁשאֵין  ְדבִָרים  "אֵּלּו  א'( 
ּוגְִמילּות  וְהֵָראָיֹון,  ּכּוִרים,  וְהַבִּ אָה,  הַפֵּ
ְדבִָרים  אֵּלּו  ּתֹוָרה.  וְַתלְמּוד  חֲָסִדים, 
הַזֶּה  עֹולָם  בָּ רֹוֵתיהֶן  פֵּ אֹוכֵל  ֶׁשאָדָם 
ּבּוד  כִּ א.  הַבָּ לָעֹולָם  לֹו  ַקיֶּמֶת  וְהֶַּקֶרן 
וַהֲבָאַת  חֲָסִדים,  ּוגְִמילּות  וָאֵם,  אָב 
ין אָדָם לַחֲבֵרֹו וְַתלְמּוד ּתֹוָרה  ָׁשלֹום בֵּ

לָּם" נֶגֶד כֻּ כְּ
)חלק  קדושה  כתוב בשערי  כך  על 
ובקור  "גמילות חסדים  ז'(:  ב' שער 
והכנסת  שלום,  והבאת  חולים, 
שאדם  דברים  מאלו  הן  אורחים, 
והקרן  הזה  בעולם  פרותיהם  אוכל 
קימת לו לעולם הבא, והעוסק בתורה 
ובגמילות חסדים אומר הקדוש ברוך 
הוא מעלה אני עליו כאלו פדאני לי 
ולבני מבין האומות, והיא מדתו של 
אברהם כמו שכתוב )מיכה ז' כ'( תתן 
וכתיב  לאברהם,  חסד  ליעקב  אמת 
)משלי כ"א כ"א( רודף צדקה וחסד 

ימצא חיים צדקה וכבוד".
כ'  פרק  את  היטב  להבין  ניתן  עתה 
ַח ִמזְמֹור לְדָוִד: יַעַנְָך  בתהילים: "לַמְנַצֵּ
אֱֹלהֵי  ֵׁשם  ֶּבְָך  יְַׂשג צָָרה  יֹום  בְּ יְֹדוָד 
ּיֹון  ּוִמצִּ ִמֹּקֶדׁש  עֶזְְרָך  יְִׁשלַח  יַעֲֹקב: 
וְעֹולְָתָך  ִמנְחֶֹתָך  ל  כָּ ר  יִזְכֹּ יְִסעֶָדָּך: 
ן לְָך כִלְבָבֶָך וְכָל עֲצְָתָך  נֶה ֶסלָה: יִֶתּ יְַדְׁשּ
יׁשּועֶָתָך ּובְֵׁשם אֱֹלֵקינּו  ְּנָה בִּ א: נְַרנ ֵּ יְמַל
ה  ל ִמְׁשאֲלֹוֶתיָך: עַָתּ א יְֹדוָד כָּ ֵּ נְִדגֹּל יְמַל
יַעֲנֵהּו  יְֹדוָד מְִׁשיחֹו  י הֹוִׁשיעַ  כִּ י  יַָדעְִתּ
ה  ֶּ גְבֻרֹות יֵַׁשע יְִמינֹו: אֵל מֵי ָקְדׁשֹו בִּ ִמְׁשּ
ֵׁשם  בְּ וַאֲנְַחנּו  בַּסּוִסים  ה  ֶּ וְאֵל בֶָרכֶב 
ה כְָּרעּו וְנָפָלּו  יר: הֵמָּ יְֹדוָד אֱֹלֵקינּו נַזְכִּ
ְִּתעֹודָד: יְֹדוָד הֹוִׁשיעָה  וַאֲנְַחנּו ַּקמְנּו וַנ

לְֶך יַעֲנֵנּו בְיֹום ָקְראֵנּו" הַמֶּ
שם הוי"ה הוא שם של אמת, כאשר 
היציאה  זה,  בשם  מבטיח  הקב"ה 
תלות  בלא  מובטחת  ממצרים 
במעשינו. כמובן שאם נגלה רצון, לא 
נזדקק לנס גלוי כמו יציאת מצריים, 

אלא גם בתוך הטבע עצמו.
הטובים,  מעשינו  ידי  על  לסיכום, 
ראיית  מביעים,  שאנו  הרצונות 
טובה,  והשפעה  ומחשבה  הטוב, 
שעם  חיוביים,  גלים  יוצרים  אנו 
הזמן, "נפגשים" באחרים, שמקבלים 
תודעה תת-הכרתית של אותו שפע, 
כמו  דומה  בהשפעה  אלינו  וחוזרים 
טובו  וברוב  בהשגחתו  והכל  מגנט, 

של רצונו יתברך.
ותן  עולם...  של  "ריבונו 
וזכנו  בתורתך,  חלקנו 
שכינתך  שתשרה  כדי 
משאלות  מלא  עלינו. 
רצוני  והפק  לטובה  ליבי 
של  ריבונו  שאלתי,  ותן 

עולם.
מלפניך,  רצון  יהיה  ובכן, 
ואלקוי  אלוקינו  ה' 
אבותינו, שתזכנו לעשות 
בעיניך  טובים  מעשים 
ישרים  בדרכי  וללכת 
לפניך וקדשינו בקדושתך, 
כדי שנזכה לחיים טובים 
העולם  ולחיי  וארוכים 

הבא." אמן
שבת שלום
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נא לשמור על
קדושת העלון.

יש לדאוג שלא יזרק לפח אלא
יאסף לגניזה.

נא להמנע מקריאת העלון בשעת
 התפילה וקריאת התורה.

לקבלת העלון יש לשלוח
דואר אלקטרוני ל-

 aepropp@smile.net.il
ובעז"ה העלון הבא יגיע

ישירות לתיבה.
ניתן להוריד את העלונים הקודמים 

מהאינטרנט בכתובת הבאה:
http://www.adamsmac.com/apd


