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 תשע"ט טבת                                    בס"ד 

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

                          להםה' לא נודעתי ושמי 

        הרב יהודה ראק( וארא )על פי שיעורים של הרב גד אלדד ופרשת ל
 
 :ו', ח' –שמות ה', כ"ב  .1

ב ה אֶׁ  "ַויָּשָּ ה -ַויֹאַמר א   ל ה'ֹמשֶׁ ם ַהזֶׁ עָּ ה לָּ ֵרֹעתָּ ה ה  מָּ י לָּ ֹדנָּ
אִתי  ז בָּ ִני: ּוֵמאָּ תָּ ַלחְׁ ה שְׁ ה זֶׁ מָּ ללָּ ָך  אֶׁ מֶׁ ַדֵבר ִבשְׁ ֹעה לְׁ ַפרְׁ

ם ַהזֶׁ  עָּ ָך: ַויֹאֵהַרע לָּ ת ַעמֶׁ תָּ אֶׁ ַהֵצל לֹא ִהַצלְׁ ל ה וְׁ ר ה' אֶׁ מֶׁ
ַפרְׁ  ה לְׁ ֱעשֶׁ ר אֶׁ שֶׁ ה א  אֶׁ ה ִתרְׁ ה ַעתָּ יָּד ֹמשֶׁ ה ֹעה ִכי בְׁ קָּ זָּ ח 

צֹו:  ֵשם ֵמַארְׁ רְׁ גָּ ה יְׁ קָּ זָּ יָּד ח  ֵחם ּובְׁ ַשלְׁ  יְׁ
ִני ה':)ב( וַ  יו א  ר ֵאלָּ ה ַויֹאמֶׁ ל ֹמשֶׁ ַדֵבר אלוקים אֶׁ א  יְׁ ֵארָּ )ג( וָּ

ֵאל שד ל ַיע ֹקב בְׁ אֶׁ ק וְׁ חָּ ל ִיצְׁ ם אֶׁ הָּ רָּ ל ַאבְׁ ִמי ה' לֹא -אֶׁ י ּושְׁ
ִת  ם:נֹוַדעְׁ הֶׁ ת י לָּ ִקֹמִתי אֶׁ ַגם ה  ֵתת )ד( וְׁ ם לָּ ִריִתי ִאתָּ ם  בְׁ הֶׁ לָּ

ר גָּ  שֶׁ ם א  גֵֻריהֶׁ ץ מְׁ רֶׁ ַען ֵאת אֶׁ נָּ ץ כְׁ רֶׁ ת אֶׁ ּה:אֶׁ ַגם  רּו בָּ )ה( וְׁ
ִבִדים  ַרִים ַמע  ר ִמצְׁ שֶׁ ֵאל א  רָּ ֵני ִישְׁ ַקת בְׁ ת ַנא  ִתי אֶׁ ַמעְׁ ִני שָּ א 

ִריִתי: ת בְׁ ֹכר אֶׁ זְׁ אֶׁ ם וָּ   ֹאתָּ
ֵכן ֱאֹמר רָּ  )ו( לָּ ֵני ִישְׁ הִלבְׁ ִני ה' וְׁ ם ֵאל א  כֶׁ תְׁ ִמַתַחת ֹוֵצאִתי אֶׁ

גָּ  ם וְׁ תָּ ֹבדָּ ם ֵמע  כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ִהַצלְׁ ַרִים וְׁ ֹלת ִמצְׁ ם ִסבְׁ כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ַאלְׁ
ֹדִלים: ִטים גְׁ פָּ טּויָּה ּוִבשְׁ רֹוַע נְׁ ם ִלי  ִבזְׁ כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ַקחְׁ לָּ )ז( וְׁ

ִני ה' אלוקיכם  ם ִכי א  תֶׁ ם ֵלאלוקים ִויַדעְׁ כֶׁ ִייִתי לָּ הָּ ם וְׁ עָּ לְׁ
כֶׁ  תְׁ ִים:ַהמֹוִציא אֶׁ רָּ לֹות ִמצְׁ ֵהֵבאִתי  ם ִמַתַחת ִסבְׁ )ח( וְׁ

אִת  שָּ ר נָּ שֶׁ ץ א  רֶׁ אָּ ל הָּ ם אֶׁ כֶׁ תְׁ ּה אֶׁ ֵתת ֹאתָּ ִדי לָּ ת יָּ י אֶׁ
נָּ  ֹקב וְׁ ַיע  ק ּולְׁ חָּ ִיצְׁ ם לְׁ הָּ רָּ ַאבְׁ ִני לְׁ ה א  שָּ ם מֹורָּ כֶׁ ּה לָּ ַתִתי ֹאתָּ

 ה':
 :ט"ז-ג', ד'מות ש .2

ר  א ה' ִכי סָּ יו אֱ "ַוַירְׁ א ֵאלָּ רָּ אֹות ַוִיקְׁ ה ֹלִה -ִלרְׁ נֶׁ ים ִמתֹוְך ַהסְׁ
ר מֹ  ֹ ַויֹאמֶׁ ר ִהֵנִני... ַוי ה ַויֹאמֶׁ ה ֹמשֶׁ ִאיִתי שֶׁ ֹאה רָּ ר ה' רָּ אמֶׁ

ֵני  ִתי ִמפְׁ ַמעְׁ ם שָּ תָּ ת ַצע קָּ אֶׁ ִים וְׁ רָּ ִמצְׁ ר בְׁ שֶׁ ת ֳעִני ַעִמי א  אֶׁ
שָּ  הֹנגְׁ ַעתָּ יו.... וְׁ ֹאבָּ ת ַמכְׁ ִתי אֶׁ ַדעְׁ ל  יו ִכי יָּ ָך אֶׁ ח  לָּ שְׁ אֶׁ ה וְׁ כָּ לְׁ

ֹעה רָּ  ַפרְׁ ֵני ִישְׁ ת ַעִמי בְׁ הֹוֵצא אֶׁ ה וְׁ ר ֹמשֶׁ ִים: ַויֹאמֶׁ רָּ ֵאל ִמִמצְׁ
ל אֱ  אֶׁ ת -הָּ ִכי אֹוִציא אֶׁ ֹעה וְׁ ל ַפרְׁ ֹנִכי ִכי ֵאֵלְך אֶׁ ֹלִהים ִמי אָּ

 ֹ ִים: ַוי רָּ ֵאל ִמִמצְׁ רָּ ֵני ִישְׁ אֹות בְׁ ָך הָּ ה לְׁ זֶׁ ְך וְׁ יֶׁה ִעמָּ הְׁ ר ִכי אֶׁ אמֶׁ
הֹוצִ כִ  ִתיָך בְׁ ַלחְׁ ֹנִכי שְׁ ַרִים ַת י אָּ ם ִמִמצְׁ עָּ ת הָּ ָך אֶׁ ת יא  דּון אֶׁ ַעבְׁ

אֱ  ר ַהזֶׁ -הָּ הָּ  ה: ֹלִהים ַעל הָּ
אֱ  ל הָּ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ֵאל -ַויֹאמֶׁ רָּ ֵני ִישְׁ ל בְׁ א אֶׁ ֹנִכי בָּ ֹלִהים ִהֵנה אָּ

ם אֱ  הֶׁ ִתי לָּ ַמרְׁ אָּ רּו לִ -וְׁ מְׁ אָּ ם וְׁ ֵליכֶׁ ַחִני א  לָּ ם שְׁ בֹוֵתיכֶׁ י ֹלֵהי א 
ם ֵלהֶׁ ה ֹאַמר א  מֹו מָּ ר א: ַמה שְׁ ה -ַויֹאמֶׁ ל ֹמשֶׁ להים אֶׁ

יֶׁה הְׁ ר אֶׁ שֶׁ יֶׁה א  הְׁ ר ֹכה תֹאַמר אֶׁ ֵאל  ַויֹאמֶׁ רָּ ֵני ִישְׁ יֶׁה ִלבְׁ הְׁ אֶׁ

ַחִני לָּ ר עֹוד אֱ  שְׁ ם: ַויֹאמֶׁ ֵליכֶׁ ה ֹכה תֹאַמר -א  ל ֹמשֶׁ ֹלִהים אֶׁ
ֵאל  רָּ ֵני ִישְׁ ל בְׁ ם-ה' אֱ אֶׁ ֹבֵתיכֶׁ ם אֱ ֹלֵהי -אֱ  ֹלֵהי א  הָּ רָּ ֹלֵהי -ַאבְׁ

ק ֵוא חָּ ם זֶׁ ֹל-ִיצְׁ ֵליכֶׁ ַחִני א  לָּ ה ֵהי ַיע ֹקב שְׁ זֶׁ ם וְׁ ֹעלָּ ִמי לְׁ ה שְׁ
ֹדר  ִרי לְׁ ם ִזכְׁ ֵלהֶׁ תָּ א  ַמרְׁ אָּ ֵאל וְׁ רָּ ֵני ִישְׁ ת ִזקְׁ תָּ אֶׁ ַספְׁ אָּ ֹדר: ֵלְך וְׁ

ה ֵאַלי-ה' אֱ  אָּ ם ִנרְׁ ֹבֵתיכֶׁ ק -ֱאל ֹלֵהי א  חָּ ם ִיצְׁ הָּ רָּ ֵֹהי ַאבְׁ
קֹ  ַיע ֹקב ֵלאֹמר פָּ עָּ וְׁ ת הֶׁ אֶׁ ם וְׁ כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ַקדְׁ ם ד פָּ כֶׁ שּוי לָּ

ִים" רָּ ִמצְׁ   בְׁ
  :ג', י"דשמות  -חזקוני  .3

הראשון שם, והשני פירוש השם,  -"אהיה אשר אהיה 
עולמים כלומר שמי אהיה, לפי שאהיה ואעמוד לעולמי 

בלי תכלה, ושאהיה עמהם שאגאלם מסבלות מצרים, 
כדכתיב והיה ה'  לבניומסר יעקב  ושם זה של הויה

י שיבשר לכם גאולת עמכם והשיב אתכם וגו' כל מ
שון הויה עם בשורת הפקידה תאמינו לדבריו. מצרים בל

שם זה של וכן עשו, כיון שבאו משה ואהרן והזכירו להם 
  י פקד"מיד ויאמן העם כ הויה

 :ג', י"דשמות  - רשב"ם .4
אומר לך כי שמי 'אהיה לעולם'  אני"אם אינך יודע שמי 

רתי לך ויכול אני לקיים מה שאני מבטיח, ומעתה שאמ
 יה' " כי שמי 'אה

 : בראשית ל"ב, ל' .5
ה  ה זֶׁ מָּ ר לָּ ָך ַויֹאמֶׁ מֶׁ א שְׁ ה נָּ ר ַהִגידָּ ֹקב ַויֹאמֶׁ ַאל ַיע  "ַוִישְׁ

רֶׁ  בָּ ִמי ַויְׁ ַאל ִלשְׁ   ם"ְך ֹאתֹו שָּ ִתשְׁ
 : י"ח-שופטים י"ג, י"ז .6

ַאְך ה' ִמי  ל ַמלְׁ נֹוַח אֶׁ ר מָּ ָך "ַויֹאמֶׁ רְׁ בָּ ָך ִכי יָּבֹא דְׁ מֶׁ שְׁ
ִכבַ  ַאְך ה' וְׁ ר לֹו ַמלְׁ נּוָך. ַויֹאמֶׁ הּוא דְׁ ִמי וְׁ ַאל ִלשְׁ ה ִתשְׁ ה זֶׁ מָּ לָּ

ִלאי"   פֶׁ
 :ט"ו-שמות ג', י"ב .7

אֱ  ל הָּ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ֹעה -"ַויֹאמֶׁ ל ַפרְׁ ֹנִכי ִכי ֵאֵלְך אֶׁ ֹלִהים ִמי אָּ
ר  ִים: ַויֹאמֶׁ רָּ ֵאל ִמִמצְׁ רָּ ֵני ִישְׁ ת בְׁ ִכי אֹוִציא אֶׁ ְךוְׁ יֶׁה ִעמָּ הְׁ  ִכי אֶׁ

זֶׁ  אֹות ה לְׁ וְׁ ֹנִכי ִכיָך הָּ ַלחְׁ  אָּ ם שְׁ עָּ ת הָּ ָך אֶׁ הֹוִציא  ִתיָך בְׁ
ַרִים  אֱ ִמִמצְׁ ת הָּ דּון אֶׁ ר -ַתַעבְׁ ה: ַויֹאמֶׁ ר ַהזֶׁ הָּ ֹלִהים ַעל הָּ

א ל הָּ ה אֶׁ ִתי -ֹמשֶׁ ַמרְׁ אָּ ֵאל וְׁ רָּ ֵני ִישְׁ ל בְׁ א אֶׁ ֹנִכי בָּ להים ִהֵנה אָּ
ם א הֶׁ מֹו -לָּ רּו ִלי ַמה שְׁ מְׁ אָּ ם וְׁ ֵליכֶׁ ַחִני א  לָּ ם שְׁ בֹוֵתיכֶׁ להי א 
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ה  םמָּ ֵלהֶׁ ר אֹאַמר א  יֶׁה א  -: ַויֹאמֶׁ הְׁ ה אֶׁ ל ֹמשֶׁ ר להים אֶׁ שֶׁ
יֶׁה הְׁ ֵאל  אֶׁ רָּ ֵני ִישְׁ ר ֹכה תֹאַמר ִלבְׁ ַחִניַויֹאמֶׁ לָּ יֶׁה שְׁ הְׁ  אֶׁ

ם" ֵליכֶׁ   א 
 : י"ד ,ג'שמות  יך רבי משה אלש .8

"ואמר הוא יתברך, הנה עד כה דברתי לך בהנחת 
שאמרת שבדברך אל ישראל לא תזכיר שום הקדמתך, 

להי אבותיכם. והשבתי לך לפי -שם, רק סתם א
לך מה שמו שתאמר אהיה שלחני.  שיטתך, שאם יאמרו

אך אעיקרא דדינא פירכא, מי הכניסך בתגר זה, למה 
ן פה שישאלו מה שמו. ולא טובה תשים בפניהם פתחו

ם. להי אבותיכ-עצתך, רק כה תאמר אל בני ישראל ה' א
 ובזה לא יאמרו מה שמו, כי כבר הזכרתו אתה"

 :שמות ג', ו' .9
ר  ֹנִכי אֱ "ַויֹאמֶׁ ִביָך-אָּ ם אֱ -אֱ  ֹלֵהי אָּ הָּ רָּ ק -ֹלֵהי ַאבְׁ חָּ ֹלֵהי ִיצְׁ

ֹקב-ֵוא ֵתר ֹלֵהי ַיע  אֱ  ַוַיסְׁ ל הָּ ֵרא ֵמַהִביט אֶׁ יו ִכי יָּ נָּ ה פָּ -ֹמשֶׁ
   ֹלִהים"

 :שמות ג' יג .10
אֱ  ל הָּ ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ֵאל -"ַויֹאמֶׁ רָּ ֵני ִישְׁ ל בְׁ א אֶׁ ֹנִכי בָּ ֹלִהים ִהֵנה אָּ

ם אֱ  הֶׁ ִתי לָּ ַמרְׁ אָּ חַ -וְׁ לָּ ם שְׁ בֹוֵתיכֶׁ רּו לִ ֹלֵהי א  מְׁ אָּ ם וְׁ ֵליכֶׁ י ִני א 
ם ֵלהֶׁ ה ֹאַמר א  מֹו מָּ   "ַמה שְׁ

 :ל"א-ד', כ"ט מותש .11
ֹרן  ַאה  ה וְׁ ְך ֹמשֶׁ ֵאל: "ַוֵילֶׁ רָּ ֵני ִישְׁ ֵני בְׁ ל ִזקְׁ ת כָּ פּו אֶׁ ַוַיַאסְׁ

ה ַוַיַעש  ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ר ִדבֶׁ שֶׁ ִרים א  בָּ ל ַהדְׁ ֹרן ֵאת כָּ ַדֵבר ַאה  ַויְׁ
ם עָּ ֵעיֵני הָּ ֹאֹתת לְׁ ם: הָּ עָּ ֵמן הָּ ת  ַוַיא  ַקד ה' אֶׁ עּו ִכי פָּ מְׁ ַוִישְׁ

ֵאל  רָּ ֵני ִישְׁ דּו וַ  יכִ וְׁ בְׁ יָּם ַוִיקְׁ נְׁ ת עָּ ה אֶׁ אָּ וּו"רָּ ַתח   ִישְׁ
 :ג'-ה', א'שמות  .12

אּו מֹ  ַאַחר בָּ ֹרן וַ "וְׁ ַאה  ה וְׁ ַמר שֶׁ ֹעה ֹכה אָּ ל ַפרְׁ רּו אֶׁ -ה' איֹאמְׁ
ֵאל רָּ ֹחגּו להי ִישְׁ יָּ ת ַעִמי וְׁ ֹעה  ַשַלח אֶׁ ר ַפרְׁ ר: ַויֹאמֶׁ בָּ ִלי ַבִמדְׁ

ת יִ הִמי  ַשַלח אֶׁ ֹקלֹו לְׁ ַמע בְׁ שְׁ ר אֶׁ שֶׁ ֵאל ' א  רָּ ת שְׁ ִתי אֶׁ ַדעְׁ לֹא יָּ
ַשֵלַח: וַ  ה' ֵאל לֹא א  רָּ ת ִישְׁ ַגם אֶׁ רּו וְׁ ִרים -אֱ יֹאמְׁ ִעבְׁ ֹלֵהי הָּ

ר וְׁ  בָּ ִמים ַבִמדְׁ ת יָּ ֹלשֶׁ ְך שְׁ רֶׁ א דֶׁ ה נָּ ֵלינּו ֵנל כָּ א עָּ רָּ ה ִנקְׁ חָּ בְׁ ִנזְׁ
ב"-ַלה' א רֶׁ חָּ ר אֹו בֶׁ בֶׁ ֵענּו ַבדֶׁ גָּ ן ִיפְׁ   להינּו פֶׁ

 :פורנוס .13
לא ידעתי שום נמצא מהוה אחר  -"לא ידעתי את ה'
  אפיסות מוחלט"

 :ט'-ה', ו'ות שמ .14
יו  רָּ ת ֹשטְׁ אֶׁ ם וְׁ עָּ ִשים בָּ ת ַהֹנגְׁ ֹעה ַביֹום ַההּוא אֶׁ ַצו ַפרְׁ "ַויְׁ

ֵתת תֶׁ  מֹול ֵלאֹמר: לֹא תֹאִספּון לָּ ֵבִנים ִכתְׁ ֹבן ַהלְׁ ם ִללְׁ עָּ ן לָּ בֶׁ
ש ֹקשְׁ כּו וְׁ ֹשם ֵהם ֵילְׁ ֵבִנים ִשלְׁ ת ַהלְׁ ֹכנֶׁ ת ַמתְׁ אֶׁ ן:וְׁ בֶׁ ם תֶׁ הֶׁ ּו לָּ

ר ֵהם ֹעִשים  שֶׁ עּו א  רְׁ ם לֹא ִתגְׁ ֵליהֶׁ ִשימּו ע  ֹשם תָּ מֹול ִשלְׁ תְׁ
נּו כִ  ה נִ ִממֶׁ כָּ ִפים ֵהם ַעל ֵכן ֵהם ֹצע ִקים ֵלאֹמר ֵנלְׁ ה י ִנרְׁ חָּ בְׁ זְׁ

ּה-ֵלא ַיע שּו בָּ ִשים וְׁ נָּ א  ה ַעל הָּ ֹבדָּ ע  ַבד הָּ ַאל  להינּו: ִתכְׁ וְׁ
ר" קֶׁ ֵרי שָּ ִדבְׁ עּו בְׁ    ִישְׁ

 :כ"א-כ' מות ה'ש .15
ם  ֵצאתָּ ם בְׁ אתָּ רָּ ִבים ִלקְׁ ֹרן ִנצָּ ת ַאה  אֶׁ ה וְׁ ת ֹמשֶׁ עּו אֶׁ גְׁ "ַוִיפְׁ

רּו  ֹעה: ַויֹאמְׁ םֵמֵאת ַפרְׁ ֵלהֶׁ ִישְׁ ֵירֶׁ  א  ם וְׁ ֵליכֶׁ ר א ה' ע  שֶׁ ֹפט א 

ת ֵריֵחנּו בְׁ  ם אֶׁ תֶׁ ַאשְׁ ב ִהבְׁ רֶׁ ת חֶׁ תֶׁ יו לָּ דָּ בָּ ֵעיֵני ע  ֹעה ּובְׁ ֵעיֵני ַפרְׁ
רְׁ  הָּ ם לְׁ יָּדָּ  ֵגנּו"בְׁ

 : כ"ג-כ"ב מות ה'ש .16
ל ה' ַויֹאַמר א   ה אֶׁ ב ֹמשֶׁ ה -"ַויָּשָּ ם ַהזֶׁ עָּ ה לָּ ֵרֹעתָּ ה ה  מָּ י לָּ ֹדנָּ

תָּ  ַלחְׁ ה שְׁ ה זֶׁ מָּ זִני: לָּ עֹ  ּוֵמאָּ ל ַפרְׁ אִתי אֶׁ ָך ה בָּ מֶׁ ַדֵבר ִבשְׁ לְׁ
ָך" ת ַעמֶׁ תָּ אֶׁ ַהֵצל לֹא ִהַצלְׁ ה וְׁ ם ַהזֶׁ עָּ  ֵהַרע לָּ

 ח:-שמות ו' ב .17
א  ֵארָּ ִני ה': )ג( וָּ יו א  ר ֵאלָּ ה ַויֹאמֶׁ ל ֹמשֶׁ ַדֵבר אלוקים אֶׁ )ב( ַויְׁ

ֵאל שד ל ַיע ֹקב בְׁ אֶׁ ק וְׁ חָּ ל ִיצְׁ ם אֶׁ הָּ רָּ ל ַאבְׁ ִמי ה' לֹא -אֶׁ י ּושְׁ
ִריִתי  ת בְׁ ִקֹמִתי אֶׁ ַגם ה  ם: )ד( וְׁ הֶׁ ִתי לָּ ם נֹוַדעְׁ הֶׁ ֵתת לָּ ם לָּ ִאתָּ

ּה: רּו בָּ ר גָּ שֶׁ ם א  גֵֻריהֶׁ ץ מְׁ רֶׁ ַען ֵאת אֶׁ נָּ ץ כְׁ רֶׁ ת אֶׁ ַגם  אֶׁ )ה( וְׁ
ִבִדים  ַרִים ַמע  ר ִמצְׁ שֶׁ ֵאל א  רָּ ֵני ִישְׁ ַקת בְׁ ת ַנא  ִתי אֶׁ ַמעְׁ ִני שָּ א 

ִריִתי:  ת בְׁ ֹכר אֶׁ זְׁ אֶׁ ם וָּ  ֹאתָּ
הֹוֵצאִתי אֶׁ  ִני ה' וְׁ ֵאל א  רָּ ֵני ִישְׁ ֵכן ֱאֹמר ִלבְׁ ם ִמַתַחת )ו( לָּ כֶׁ תְׁ

ם  כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ַאלְׁ גָּ ם וְׁ תָּ ֹבדָּ ם ֵמע  כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ִהַצלְׁ ַרִים וְׁ ֹלת ִמצְׁ ִסבְׁ
ם ִלי  כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ַקחְׁ לָּ ֹדִלים: )ז( וְׁ ִטים גְׁ פָּ טּויָּה ּוִבשְׁ רֹוַע נְׁ ִבזְׁ
ִני ה' אלוקיכם  ם ִכי א  תֶׁ ם ֵלאלוקים ִויַדעְׁ כֶׁ ִייִתי לָּ הָּ ם וְׁ עָּ לְׁ

ם ִמַתַחת  כֶׁ תְׁ ֵהֵבאִתי ַהמֹוִציא אֶׁ ִים: )ח( וְׁ רָּ לֹות ִמצְׁ ִסבְׁ
ּה  ֵתת ֹאתָּ ִדי לָּ ת יָּ אִתי אֶׁ שָּ ר נָּ שֶׁ ץ א  רֶׁ אָּ ל הָּ ם אֶׁ כֶׁ תְׁ אֶׁ
ִני  ה א  שָּ ם מֹורָּ כֶׁ ּה לָּ ַתִתי ֹאתָּ נָּ ֹקב וְׁ ַיע  ק ּולְׁ חָּ ִיצְׁ ם לְׁ הָּ רָּ ַאבְׁ לְׁ

   ה':
 :בראשית, פרק י"ז .18

יו  ר ֵאלָּ ם ַויֹאמֶׁ רָּ ל ַאבְׁ א ה' אֶׁ י)א(...ַוֵירָּ דַׁ ַהֵלְך  ֲאִני ֵאל שַׁ ִהתְׁ
ִמים: ֵיה תָּ הְׁ ַני וֶׁ פָּ ָך...  לְׁ ִריִתי ֵביִני ּוֵבינֶׁ ה בְׁ נָּ תְׁ אֶׁ ִני )ב( וְׁ )ד( א 

ְך...ִה  ִריִתי ִאתָּ ִריִתי ֵביִני ּובֵ  ֵנה בְׁ ת בְׁ ִקֹמִתי אֶׁ ָך ּוֵבין )ז( ַוה  ינֶׁ
ם  ִרית עֹולָּ ם ִלבְׁ ֹדֹרתָּ יָך לְׁ רֶׁ ע ָך ַאח   ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלוקיםַזרְׁ

ע ָך ַא  ַזרְׁ יָך:ּולְׁ רֶׁ ץ  ח  רֶׁ יָך ֵאת אֶׁ רֶׁ ע ָך ַאח  ַזרְׁ ָך ּולְׁ ַתִתי לְׁ נָּ )ח( וְׁ
ַנעַ  ץ כְׁ רֶׁ ל אֶׁ יָך ֵאת כָּ גֻרֶׁ ֻחַזת מְׁ עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם ן ַלא 

 :ֵלאלוקים
 :וו' בראשית רבה, ל"ח, ח' .19

 )ח( תני רבי ישמעאל: אין "ֵשם" אלא עבודת כוכבים.
וליתן לנו את העליונים אמרו לא כל הימנו לבור לו את 

התחתונים, אלא בואו ונעשה לנו מגדל ונעשה עבודת 
כאילו כוכבים בראשו וניתן חרב בידה ותהא נראית 

 )ו( עושה עמו מלחמה.
 : רמב"ן, בראשית, פרק י"א, פסוק ב' .20

יבין כוונתם ממה שאמרו פירוש ֵשם ...אבל היודע 
ונעשה לנו שם, וידע כמה השיעור שיזמו במגדל לעשותו 

 ויבין כל הענין כי חשבו מחשבה רעה...


