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 ז'התשע טבת                                       בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

     "ושמי ה' לא נודעתי להם" 
  ואראת לפרש

 
 ט':-'ו' בשמות  .1

ר ה', ֶאל ָליו, ֲאִני ה'-ַוְיַדבֵּ ָרא, ֶאל ג ֹמֶשה; ַויֹאֶמר אֵּ -ָואֵּ
ל ַשָדי; ּוְשִמי ה' לֹא --ַיֲעֹקב-ִיְצָחק ְוֶאל-ַאְבָרָהם ֶאל ְבאֵּ

ת ָלֶהם -ְוַגם ֲהִקֹמִתי ֶאת ד.  נֹוַדְעִתי ָלֶהם ְבִריִתי ִאָתם, ָלתֵּ
יֶהם, ֲאֶשר--ֶאֶרץ ְכָנַען-ֶאת ת ֶאֶרץ ְמֻגרֵּ ְוַגם  ה.  ָגרּו ָבּה-אֵּ

ל, ֲאֶשר ִמְצַרִים, -ֲאִני ָשַמְעִתי, ֶאת י ִיְשָראֵּ ַנֲאַקת ְבנֵּ
י ו.  ְבִריִתי-ַמֲעִבִדים ֹאָתם; ָוֶאְזֹכר, ֶאת ן ֱאֹמר ִלְבנֵּ -ָלכֵּ

אִתי ֶאְתֶכם ִמַתַחת ִסְבֹלת ִמְצַרִים,  ל, ֲאִני ה', ְוהֹוצֵּ ִיְשָראֵּ
ֲעֹבָדָתם; ְוָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ִבְזרֹוַע ְנטּוָיה,  ְוִהַצְלִתי ֶאְתֶכם מֵּ

ְוָלַקְחִתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם, ְוָהִייִתי ָלֶכם  ז.  ּוִבְשָפִטים ְגֹדִלים
א יֶכם, ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם, -ִני ה' אֹלִהים; ִויַדְעֶתם, ִכי אֲ -לֵּ ֱֹלהֵּ

אִתי ֶאְתֶכם, ֶאל ח.  ִמַתַחת ִסְבלֹות ִמְצָרִים בֵּ ָהָאֶרץ, -ְוהֵּ
ת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק -ֲאֶשר ָנָשאִתי ֶאת ָיִדי, ָלתֵּ

ר ֹמֶשה  ט.  ּוְלַיֲעֹקב; ְוָנַתִתי ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרָשה, ֲאִני ה' ַוְיַדבֵּ
ן, ֶא  ל; ְולֹא ָשְמעּו, ֶאל-לכֵּ י ִיְשָראֵּ ֹמֶשה, ִמֹקֶצר רּוַח, -ְבנֵּ

ֲעֹבָדה ָקָשה.    ּומֵּ
 :י'-ט' שמות ג' .2
ראיתי, -ישראל באה אליי; וגם-ועתה, הנה צעקת בני ט

ועתה לכה,  י.  הלחץ, אשר מצריים, לוחצים אותם-את
ישראל, -עמי בני-פרעה; והוצא את-ואשלחך אל

 .ממצרים
         :שמות ה .3
 "ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה"
 :ג' י"ג שמות .4

בני -האלקים, הנה אנכי בא אל-"ויאמר משה אל
ישראל, ואמרתי להם, אלקי אבותיכם שלחני אליכם; 

ים ֶאל ִק ֱֹל-שמו, מה אמר אלהם?  ַויֹאֶמר א-לי מה-ואמרו
ל  ֹמֶשה ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיה ַויֹאֶמר ֹכה תֹאַמר י ִיְשָראֵּ ִלְבנֵּ

יֶכם  ". .ֶאְהֶיה ְשָלַחִני ֲאלֵּ
 כ"ב יד: בראשית  .5

ם ר -"ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם שֵּ ַהָּמקֹום ַההּוא ה' ִיְרֶאה ֲאֶשר יֵָּאמֵּ
ָרֶאה"  ַהיֹום ְבַהר ה' יֵּ

 
 

 כ"ד ג:בראשית  .6
י ָהָאֶרץ ֲאֶשר  אֹלהֵּ י ַהָשַמִים וֵּ -לֹא"ְוַאְשִביֲעָך ַבה' ֱאֹלהֵּ

ב ְבִקְרבֹו"   ִתַקח ִאָשה ִלְבִני ִמְבנֹות ַהְכַנֲעִני ֲאֶשר ָאֹנִכי יֹושֵּ
 כ"ז: בראשית כ"ז .7
הּו; ַויֹאֶמר, -לֹו, ַוָיַרח ֶאת-ַוִיַגש, ַוִיַשק" יַח ְבָגָדיו, ַוְיָבְרכֵּ רֵּ

ְרכֹו ה' יַח ָשֶדה, ֲאֶשר בֵּ יַח ְבִני, ְכרֵּ ה רֵּ  " ְראֵּ
 :האברבנאל .8

הנה הכתובים מעידים שדיבר השם עם האבות פעמים 
רבות בשם ה', אם במעמד בין הבתרים לאברהם: "אני 
ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים", ואם בפרשת המילה: 
"וירא ה' אל אברהם". ואם כן איך אמר בכאן ושמי ה' 

 לא נודעתי להם?
 :על וארא רש"י .9
נכרתי לא הודעתי אין כתיב כאן , אלא לא נודעתי לא "

להם במידת אמתות שלי שעליה נקרא שמי ה' נאמן 
 לאמת דברי, שהרי הבטחתים ולא קיימתי". 

 מ"ו ד: בראשית .10
ד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְלָך ַגם רֵּ ף -"ָאֹנִכי אֵּ ָעֹלה ְויֹוסֵּ

יֶניָך"-ַעלָיִשית ָידֹו   עֵּ
 : ג על ואראהרלב" .11

י, -ל שד-באוהנה נראיתי לאברהם ליצחק וליעקב   
בכוחי זה  וייעדתי להם לתת את ארץ כנען לבניהם

השליט על הנמצאות. והנה שמי ה' לא היה נודע 
 - לישראל. וגם הייתי משתדל עם זה להקים בריתי אתם

ר"ל שכבר נמשך מההשגחה לישראל מפני מה שייעדתי 
ששמי ה' לא היה נודע  לאבותיהם לתת לזרעם, אע"פ

היו ראויים מצד עצמם שתדבק לישראל עדיין ולזה לא 
השגחתי בהם, ועם כל זה התעוררתי להקים בריתי אתם 

 ... אשר גרו בה האבות לתת להם ארץ כנען
והנה קראה 'ארץ מגוריהם' מפני האבות שגרו בה, כמו 
שאמר על יצחק: 'רק את בני לא תשב שמה בעבור 

 אברהם שיצא משם
 בפירושו הקצר בענין המילה 'לכם'(:)אב"ע ר .12

  "כי זרעם כהם יחשבו".
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 רבי יצחק עראמה בפירושו עקידת יצחק  )כח ע"ב(:  .13
י ושמי ה' -ל שד-וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא

בני ישראל,   ומלת להם חוזרת אל, לא נודעתי להם
המוזכרים בכינוייהם בפסוקים הסמוכים למעלה, 
כשאמר ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם. והכוונה 

ראה אל האבות והתידע אליהם, לא הודעת שמו שכבר נ
המורה על מציאותו לבד, אבל שכבר השיגו מעניין תאריו 

י שהוא העיקרי משמות -ל שד-עד שידעו כי הוא א
התארים. ומדרך התארים שיודיעו דבר נוסף על מה 
שיודיע שם העצם מצד מה שירשם בו עצם הנקרא 

חכם או רופא  להורות מציאותו לבד. כי מי שיודע שראובן
או נגר כבר הוסיף בו הכרה וידיעה ממי שידע שהוא 
ראובן. ולזה אמר: הנה אל אבות נראיתי עד שהשיגו 

 וידעו בענייני תארי;
ואפילו שמי שהוא מורה על מציאותי לא הודעתי להם 
לבנים, בשלא נמצאתי להם ולא הורגלתי עימהם בשום 

שאוודע  עניין מצוין; והנה יחויב מצד הטוב והראוי
רצוני עם האבות  -להם... וגם הקימותי את בריתי אתם 

לתת להם לבנים את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר  -
 גרו בה

 רבי יעקב צבי מקלנבורג בפירושו 'הכתב והקבלה': .14
להסב מלת להם על ישראל ולא על האבות  מלבד דקשה"

שהמדבר מהם במקרא, גם פי' מוכחש מעדות הנביא 
)יחזקאל כ( ואוודע להם בארץ מצרים, שכבר נודע 
לישראל שם הוי' ב"ה ע"י אהרן קודם בוא משה למצרים 

 " 'באומרו אליהם איש שקוצי עיניו וגו' כי אני ה
 :ז-כ ביחזקאל  .15

דם דבר את זקני ישראל יהי דבר ה' אלי לאמר. בן א
להים הלדרש אתי אתם -ואמרת אליהם כה אמר ה' א

להים. התשפוט -באים, חי אני אם אדרש לכם נאם ה' א
אתם התשפוט בן אדם את תועבת אבותם הודיעם. 

להים ביום בחרי בישראל -ואמרת אליהם כה אמר ה' א
ואשא ידי לזרע בית יעקב ואוודע להם בארץ מצרים 

להיכם. ביום ההוא -לאמר אני ה' אואשא ידי להם 
נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל ארץ אשר 
תרתי להם זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. ואמר 
אליהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל 

 להיכם-תטמאו אני ה' א
  :הרד"ק .16

"והנה האבות לא הגיעה מעלתם לדבקה בשם כמשה 
היה יכול משה לשנות   פנים בפנים, ע"כאשר ידעו השם 

תולדות עולם השפל ולחדש אותות ומופתים שלא יכלו 
 האבות לחדשם."

 דברים ה' ד': .17
 "פנים בפנים דבר ה' עמכם".

 
 

 רבינו בחיי: .18
ע"ד הפשט בלא אמצעי, וכענין שכתוב )שמות לג( "

 ".אמצעי ביניהם  כאשר ידבר איש אל רעהו, שאין
 ל"ג י"א : שמות .19
ר -מֶשה ָפִנים ֶאל-ָה ֶאל-ו-ה-ְוִדֶבר יְ " ָפִנים ַכֲאֶשר ְיַדבֵּ

הו-ִאיש ֶאל עֵּ  ּ"רֵּ
 במדבר י"ב: .20
יִתי ֶנֱאָמן הּוא: ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדֶבר " ן ַעְבִדי מֶשה ְבָכל בֵּ לא כֵּ

ה ַיִביט ּוַמדּוַע לא -וָ -ה-בֹו ּוַמְרֶאה ְולא ְבִחידת ּוְתֻמַנת יְ 
אֶתם ְלדַ  ר ְבַעְבִדי ְבמֶשהְירֵּ  ".בֵּ

 שמות ג', ט"ו: .21
בני ישראל, -תאמר אל-משה, כה-ויאמר עוד אלקים אל"
ה אלקי אבתיכם, אלקי אברהם אלקי יצחק -ֹו-ה-יְ 

שמי לעלם, וזה זכרי לדר -ואלקי יעקב שלחני אליכם; זה
 "דר:

 


