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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
 

 הקושי בפסוקי הפתיחה לפרשה 
ה' על -בעיצומו של ויכוח בין משה ל נפתחת פרשתנו

 .יעילות המשימה שהוטלה עליו
 :ו', ח' –שמות ה', כ"ב  .1

ל ה' ה אֶׁ ב ֹמשֶׁ ה -ַויֹאַמר א   "ַויָּשָּ 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
יָּד  ֹעה ִכי בְׁ ַפרְׁ ה לְׁ ֱעשֶׁ ר אֶׁ שֶׁ ה א  אֶׁ ה ִתרְׁ ה ַעתָּ ה ֹמשֶׁ קָּ זָּ ח 

צֹו:  ֵשם ֵמַארְׁ רְׁ גָּ ה יְׁ קָּ זָּ יָּד ח  ֵחם ּובְׁ ַשלְׁ  יְׁ
ַדֵבר א ל -ַויְׁ א אֶׁ ֵארָּ ִני ה': וָּ יו א  ר ֵאלָּ ה ַויֹאמֶׁ ל ֹמשֶׁ להים אֶׁ

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

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

ִני ה'  ֵאל א  רָּ ֵני ִישְׁ ֵכן ֱאֹמר ִלבְׁ ִריִתי: לָּ ת בְׁ ֹכר אֶׁ זְׁ אֶׁ ם וָּ ֹאתָּ
ֹלת ם ִמַתַחת ִסבְׁ כֶׁ תְׁ הֹוֵצאִתי אֶׁ ם  וְׁ כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ִהַצלְׁ ַרִים וְׁ ִמצְׁ

ִטים  פָּ טּויָּה ּוִבשְׁ רֹוַע נְׁ ם ִבזְׁ כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ַאלְׁ גָּ ם וְׁ תָּ ֹבדָּ ֵמע 
ֹדִלים.... "    גְׁ

ונתו ים כדי להבין את עצם כוכבר נשתברו קולמוסים רב
די לשם הוויה, את -של ה' בחילוף השמות בין השם ש

ה או אחר בתקופת האבות, ועל הנכונות לשימוש בשם ז
. פסקה זו מעלה קושי נוסף ביחס משמעות הדבר

לתוכנה, שהרי הדברים כבר נאמרו למשה במעמד הסנה, 
 ומה התחדש בה כעת?

תמקדות הבורא אך מעבר לכך, מתבקש הסבר לעצם ה
תו של משה כלל לא התייחסה לכך. בשמותיו, בעוד טענ

לחתה של משימתו התלונה של משה כוונה כלפי חוסר הצ
להוציא את ישראל ממצרים. מה היה חסר בתשובתו של 

 ה' אם לא הייתה כוללת את הדיון בשמותיו?
לשפוך מעט אור על פסוק זה, שבוע ננסה שיעור הה

 רו הרחב יותר.באופן מקומי וגם בהקש
 
 
 

 ואמרו לי מה שמו 
לחזור מציע הרב גד אלדד, לצורך מענה על שאלה זו, 

 .ה', במעמד הסנה-דיון בין משה לל
 :ט"ז-ג', ד'מות ש .2

ר  א ה' ִכי סָּ יו אֱ "ַוַירְׁ א ֵאלָּ רָּ אֹות ַוִיקְׁ ה -ִלרְׁ נֶׁ ֹלִהים ִמתֹוְך ַהסְׁ
 ֹ ר ִהֵנִני... ַוי ה ַויֹאמֶׁ ה ֹמשֶׁ ר ֹמשֶׁ ִאיִתי ַויֹאמֶׁ ֹ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

ה  ר ֹמשֶׁ ִים: ַויֹאמֶׁ רָּ ֵאל ִמִמצְׁ רָּ ֵני ִישְׁ ת ַעִמי בְׁ הֹוֵצא אֶׁ ֹעה וְׁ ַפרְׁ
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
ת כִ  דּון אֶׁ ַרִים ַתַעבְׁ ם ִמִמצְׁ עָּ ת הָּ ָך אֶׁ הֹוִציא  ִתיָך בְׁ ַלחְׁ ֹנִכי שְׁ י אָּ

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 אַמה 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 ה -ִיצְׁ זֶׁ ם וְׁ ֹעלָּ ִמי לְׁ ה שְׁ ם זֶׁ ֵליכֶׁ ַחִני א  לָּ ֹלֵהי ַיע ֹקב 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 ם וְׁ כֶׁ שּוי לָּ עָּ ת הֶׁ אֶׁ ם וְׁ כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ַקדְׁ ד פָּ

ִים" רָּ ִמצְׁ   בְׁ
במרוצת דבריו מעלה משה טיעונים שונים, ומקבל 

ובה על כל אחד מהם. ברם, המענה שקיבל בדבר שמו תש
לוהים עמום, ואף איננו עומד במבחן המציאות. -של א

, ראשית, ה' עונה לו בשם חדש "אהיה אשר אהיה"
שמשמעותו איננה ברורה. שנית, מיד לאחר מכן ה' 
מכתיב למשה את מילות הנאום לבני ישראל, תוך שהוא 

למה שאמר רגע לפני  מזדהה במהלכו בשם הוויה, בניגוד
 כן.  

 
 



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

2 

 אהיה אשר אהיה
במפרשים מצאנו שתי גישות ביחס לביאור השם "אהיה 

א אשר אהיה". יש שטענו שאין הוא שם בפני עצמו אל
 .בעצם רומז לשם הוויה

  :חזקוני ג', י"ד .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
עמכם והשיב אתכם וגו' כל מי שיבשר לכם גאולת 

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
לגישה זו, הזדהותו המידית של ה' בשם הוויה בפסוקים 
העוקבים, חדלה מלהוות קושייה והופכת להוכחת 

יה" משמעו שם הטענה. ההוכחה לכך ש"אהיה אשר אה
 הוויה, היא שימושו של ה' בו מיד אחר כך. 

 
מאידך, ישנם שקיבלו את הדברים במשמעותם הפשוטה 

אהיה" הוא שם בפני של הפסוקים, שהשם "אהיה אשר 
 .עצמו

 שמות ג', י"ד: ,ב"םרש .4
אומר לך כי שמי 'אהיה לעולם'  אני"אם אינך יודע שמי 

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

אך הבנה זו קשה מכמה סיבות. ראשית, כאמור,  
מהטעם שכבר הזכרנו, והוא שימוש ה' בשם הוויה מיד 

, בהמשך הסיפור מעולם לא שמענו אחר כך. יתירה מזו
למעשה, שמשה מציג לבני ישראל את ה' בשם "אהיה". 

משה ממשיך להעלות חששות נוספים בדבר יעילות 
מא לא יאמינו לו והעלאת מוגבלותו שליחותו )ש

הרטורית(. נראה, שהוא קיבל תשובה על קושייתו, אך 
 לקורא היא כלל לא ברורה.

  
 למה זה תשאל לשמי

פגש מלאך, זדמנויות אחרות, בהם אדם בשתי המצאנו 
 את בקשתו לדעת את שמו, בקשות שנענו בשלילה.

בסיום מאבקו של יעקב באיש המסתורי, שהתייצב א. 
 ,מולו, נאמר

 : 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
 
 
 
 

לוהים, שהתברר -בסיום השיחה בין מנוח לאיש האב. 
 ,כמלאך, נאמר

 :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

הּוא  ִמי וְׁ ַאל ִלשְׁ ה ִתשְׁ ה זֶׁ מָּ ַאְך ה' לָּ ר לֹו ַמלְׁ נּוָך. ַויֹאמֶׁ ִכַבדְׁ וְׁ
ִלאי"   פֶׁ
נחנו עדים לכך שהמלאכים מסרבים למסור את ן, אאם כ

שמם. אמנם מדובר רק במלאכים, אך יתכן שמכאן נוכל 
 לקדם את דיוננו. 

השנייה, מנוח מנמק את בקשתו. הוא נזקק בדוגמה 
לשמו של האיש העומד מולו כדי שיוכל להודות לו עם 
התגשמות דבריו. לאחר פרידתם הוא ייעלם בתוך שלל 

שנראים דומים לו. מנוח זקוק לשמו כדי  האנשים בארץ,
לזהותו, שידע שהיה זה דווקא הוא שבישר להם על לידת 

 בנם ולא אחר.
ב בדיוק בגלל סיבה זו. הוא רק יתכן שהמלאך מסר

אמצעי, שליח אחד מני רבים. אין הכוח בידו, ולכן אין 
להודות לו. כיוון שכך, ראוי שהמלאך יישאר אנונימי, 

 ה בשמו. ואין טעם בקריא
 

שעצם הבקשה את מציע הרב גד אלדד, לאור הבנה ז
ה' היא פסולה. דווקא מכיוון שהשם  לדעת את שמו של

לוהים כבורא יחיד -נועד לזיהוי בעליו, הרי שהכרזת א
של היצירה, מייתרת את הצורך לזיהויו. אין צורך 
לזהותו מבין מבחר אלילי תבל, כיוון שהוא היחיד 

 שקיים.
 

ו להרחיב את המבט לפסוקים שקדממציע  הרב אלדד,
 .לשאלתו זו של משה

 :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
אֹות  ָך הָּ ה לְׁ זֶׁ ֹנִכי ִכיוְׁ ַ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 
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 

שם "אהיה" איננו המצאה הרב אלדד, מצביע על כך שה
יש מאין אלא ציטוט מתשובתו של ה' למשה, על ניסיון 

בקש מעל רקע זה, ותו. ההתחמקות הראשון שלו משליח
ה' אודות השם לפרש את תשובתו הבאה של הרב אלדד 

הפעם דווקא ה' הוא זה עתו, לד "אהיה" בצורה אחרת.
ש'מתחמק' מתשובה. ה' עונה בצורה סתמית, תוך ציון 
ברור לדבריו הקודמים. תשובתו משדרת שהשאלה 
איננה רלוונטית או לגיטימית. אם וכאשר אכן ישאלו בני 
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ל לשמו, אין להם צורך לדעת יותר מאשר כבר ישרא
כלומר, לדעת הרב אלדד, איתם".  יהיה"הוא נאמר, ש

מעולם לא התכוון ה' להזדהות בשם 'אהיה", אלא 
לרמוז למשה כי שאלתו אינה במקום. ממילא מובן, 
מדוע משה אכן לא משתמש בשם זה בשום הזדמנות 

 .בהמשך
 

 .יא זוברוח זו תירץ אף רבי משה אלשיך קוש
 : אלשיך ג', י"דמשה רבי  .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
שיטתך, שאם יאמרו לך מה שמו שתאמר אהיה שלחני. 
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"
 

 ואמרו לי מה שמו
נשים לב, שבעת התגלותו הראשונה של ה' למשה, 

ת שמו של האל במעמד הסנה, משה לא ביקש לדעת א
 .בותיולוהי א-המתגלה אליו, שהציג את עצמו כא

 :שמות ג', ו' .9
ר  ֹנִכי אֱ "ַויֹאמֶׁ ִביָך אֱ -אָּ ם 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"

בקשת שמו של בורא לפי מה שביארנו, אכן אין מקום ל
יש את ההכרח עולם יחידי. אמנם בהמשך, משה מדג

יו הוא לבקשה כדי לקדם טענה שכזו מצד העם, אל
 .נשלח

 :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 רּו לִ -וְׁ מְׁ אָּ ם וְׁ ֵליכֶׁ ַחִני א  לָּ ם שְׁ בֹוֵתיכֶׁ י ֹלֵהי א 
ם ֵלהֶׁ ה ֹאַמר א  מֹו מָּ   "ַמה שְׁ

יתכן, שמשה חש שלאחר מאות שנים ב אלדד מציע, שרה
של עבדות בקרב החברה המצרית, יהיה נכון לטכס 
תכסיסים המשתלבים בתרבות המצרית, שהעם חי 
בקרבה. כיוון שהתרבות האלילית משופעת באלים, יש 
לנהל מאבק בשפה המובנת לתרבות המקומית. כך, יגדלו 

שהעם חי י ההצלחה לחלחל לתודעה המצרית סיכוי
לשם חזק את אמונתו בתהליך. בתוכה, ומתוך כך העם י

לוהים, שמטעמו בני ישראל -כך, סבר משה, דרוש שם לא
 ניגשים לתבוע את שחרורם. 

אך ה' ממאן לתמוך בגישתו של משה, ופוטר אותו 
בתשובה של מה בכך. הקו שעולה מתשובתו של ה' 

שהעם צריך להתרכז באמונתם בו  כ"אהיה", הינה
היות וכך, ה' מכוון את לדבוק בה, וכך הדברים יסתדרו. ו

. אפיון שכזה, משה לזהות אותו כבורא הכל ומהווה הכל
 הינו זר לתרבות המצרית.

  
 לא ידעתי את ה'

חששו של משה מתבדה. העם מאמין לדבריו, המבשרים 
על הגאולה הצפויה, כמות שהם, ומסתפק בעצם הצגתו 

 .בשם הוויה
 :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 םהָּ 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

 
חיזוק לטענתו של משה מתקבל ממקור לא צפוי. אלא ש

מעודדים מהצלחתם ניגשים משה ואהרן לדבר אל פרעה. 
בתו אינה אוהדת, אך לניסוח כפי שהיה ניתן להניח, תגו
 .תגובתו יש חשיבות לדיוננו

 :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 ֹעה  להי ִישְׁ ר ַפרְׁ ר: ַויֹאמֶׁ בָּ ֹחגּו ִלי ַבִמדְׁ יָּ ת ַעִמי וְׁ ַשַלח אֶׁ

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

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

. מהותו של ף את בקשת השחרור מעיקרהפרעה תוק
ו האל שמטעמו באים נציגי ישראל אינו נהיר לו, ואינ

 .מכיר בו
 :ספורנו .13

לא ידעתי שום נמצא מהוה אחר  -"לא ידעתי את ה'
  אפיסות מוחלט"

אנו שמים לב, שמיד לאחר דברי פרעה משה ואהרן 
להי -נכנסים למגננה, ומציגים את ה' מחדש כ"א

בכל זאת, הנושא כבר תפס כיוון שלילי בעיני  העברים".
 .פרעה, והתוצאות הרות אסון לבני ישראל

 :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
מֹול  ֵבִנים ִכתְׁ ֹבן ַהלְׁ ם ִללְׁ עָּ ן לָּ בֶׁ ֵתת תֶׁ ֵלאֹמר: לֹא תֹאִספּון לָּ

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 ִממֶׁ חָּ בְׁ ה ִנזְׁ כָּ ִפים ֵהם ַעל ֵכן ֵהם ֹצע ִקים ֵלאֹמר ֵנלְׁ י ִנרְׁ
ּ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
שה בקרב ישראל כתגובת שרשרת, ההצלחה שנחל מ

והוא מוצא את עצמו מותקף בידי בני  נמחתה אף היא,
 .עמו
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 :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 ר ֵירֶׁ  א  שֶׁ ֹפט א  ִישְׁ ם וְׁ ֵליכֶׁ א ה' ע 
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
ה' ומתלונן על השתלשלות הדברים. -בצר לו, משה פונה ל

 .כעת נשים לב למילותיו
 : 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 ֹעה  ּוֵמאָּ ל ַפרְׁ אִתי אֶׁ ָך בָּ מֶׁ ַדֵבר ִבשְׁ לְׁ

ָך" ת ַעמֶׁ תָּ אֶׁ ַהֵצל לֹא ִהַצלְׁ ה וְׁ ם ַהזֶׁ עָּ    ֵהַרע לָּ
ה'. משה -בינו לבדבריו, רומז משה לוויכוח שנותר פתוח 

ה' שיזדהה בשם, שיהיה מובן לאלו החיים -ביקש מ
בקרב התרבות המצרית, אך בקשתו זו זכתה לסירוב. 

זו של ה' אמנם עברה את משוכת בני ישראל, אך  גישה
בסופו של דבר, תקלה זו טרפה את נפלה אל מול פרעה. 

הקלפים וגרמה לאיבוד האמון גם בקרב העם. כעת, מובן 
מתייחס לשמותיו במענהו, שכן ברצונו  מדוע ה'

 'להצדיק' את התנהלותו.
 

ה', שעל אף  מבהירלמשה בתחילת הפרשה, בנאומו 
וא נגלה בשם אחר, לגאולה זו הוא מבכר שלאבות ה

בכוונה תחילה להשתמש בשם הוויה. כך יהיה גם 
יתכן, ומציע הרב אלדד, שבהמשך, עד לסופה הטוב. 

ע שם זה, ביטאה יותר שדווקא פליאתו של פרעה לשמ
. בשם זה ישנה בשורה ך בהפצתו בעולםמכל את הצור

ראל לוהים עם ברואיו. כשעם יש-חדשה אודות יחסי הא
עושה את צעדיו הראשונים, מבקש ה' לנצל את 

ו במערכת יחסים ההזדמנות על מנת לכוון את עולמ
  מיוחדת זו

 
 שמו של הקב"ה כמניע ליציאת מצרים: 

גנו לענות על השאלה שהצמציע  יהודה ראק, הרב
בפרשייה הפותחת את , לאור עיון בתחילת השיעור

 .הפרשה, בדברי ה' למשה
 :ח-ב 'שמות ו .17
ִ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 ם  י לָּ הֶׁ ֵתת לָּ ם לָּ ִריִתי ִאתָּ ת בְׁ ִקֹמִתי אֶׁ ַגם ה  )ד( וְׁ

שֶׁ  ם א  גֵֻריהֶׁ ץ מְׁ רֶׁ ַען ֵאת אֶׁ נָּ ץ כְׁ רֶׁ ת אֶׁ ּה:ר גָּ 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 ם ִמַתַחת ִלבְׁ כֶׁ תְׁ הֹוֵצאִתי אֶׁ ִני ה' וְׁ ֵאל א 

תָּ  ֹבדָּ ם ֵמע  כֶׁ תְׁ ִתי אֶׁ ִהַצלְׁ ַרִים וְׁ ֹלת ִמצְׁ גָּ ִסבְׁ ם ם וְׁ 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
ִים: רָּ לֹות ִמצְׁ ם ִמַתַחת ִסבְׁ כֶׁ תְׁ ֵהֵבאִתי  ַהמֹוִציא אֶׁ )ח( וְׁ

ר נָּ  שֶׁ ץ א  רֶׁ אָּ ל הָּ ם אֶׁ כֶׁ תְׁ אִת אֶׁ ּה שָּ ֵ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':
את דברי ה' ניתן לחלק לשתי חטיבות מרכזיות, כאשר 
המעבר ביניהם מצויין במילה "לכן" )פסוק ו'(. החלק 

את התכנית של יציאת מצרים ואת יעדיה;  השני מתאר
ראשון מסביר את המניעים לתכנית. מלבד החלק ה

, לחטיבה התכנים המרכזיים של שתי חטיבות אלה
השנייה יש פתיחה וחתימה זהות: "אני ה'" )פסוקים ו' 

 ְוח'(, ולשון זו מופיעה גם בפתיחת הדיבור כולו )ב'(.
המניעים ליציאת בחלוקה זו שייכנו את פסוק ג' לחטיבת 

קומית בתכני הפסוק מצרים. בעצם, מתוך התבוננות מ
אין הכרח לראות אותו כמניע לתכנית של יציאת מצרים. 

ה' מופיעה פעמיים המילה "וגם",  -לם, בפסוקים ג' או
כאשר ההופעה השנייה של המילה )ה'( באופן ברור 
מהווה חוליה המקשרת בין שני מניעים עצמאיים 

ם: הבטחתי לאבות לתת להם את ארץ ליציאת מצרי
גם שמעתי עכשיו את נאקת בני ישראל כנען )ד'(, ו

מצרים  בעבודתם )ה'(, ולכן אוציאם מתחת עבודת
להביאם אל הארץ )ו'(. משום כך מסתבר שגם ה'וגם' 
הראשון )ד'( בא לרבות מניעים נוספים על המניע 

 הראשון, המתואר בפסוק ג'. 
אר את פסוק ג', וכיצד המתואר בו ועדיין, אנו צריכים לב

 צמאי ליציאת מצרים.מהווה מניע ע
 

 ידיעת שם הויה כמניע ליציאת מצרים
כך שפסוק ג' מתאר מניע ליציאת סימוכין נוספים ל

מצרים ניתן להביא מהמשך דברי ה'. לשונות הגאולה 
בחטיבה השנייה של הדיבור, בתיאור תכנית יציאת 

ים לתיאורי המניעים. כך, מצרים ויעדיה, חוזרים ורומז
תם" )ו'( מהווה תגובה ל"וגם אני "והצלתי אתכם מעבוד

אל הכואבים שמעתי את נאקת בני ישראל" )ה'(: בני ישר
וסובלים צריכים הצלה מהעבודה. כמו כן, "והבאתי 
אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה 
לאברהם ליצחק וליעקב" )ח'( משלים את "וגם הקמותי 

 בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען... ואזכור אתאת 
 ה'(.  -בריתי" )ד' 

'( אלוקיכם" )ז ה'כי אני  וידעתםכיוצא באלה, נראה כי "
להם" )ג'(.  נודעתילא  ה'משלים את החסרון של "ושמי 

חסרון זה מהווה מניע ליציאת מצרים: כיוון ששם הוויה 
אולת לא נודע לאבות, עתה הגיעה השעה לכך שעל ידי ג

 זה. מצרים יבואו בני ישראל לדעת את ה' בשמו
נמצא, שרצונו של ה' שבני ישראל ֵידעו אותו, את 

מהווה מניע עצמאי ליציאת  אלוהותו, בשם הוויה,
 מצרים. ועדיין הדברים טעונים ביאור.
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 יציאת מצרים כקיום ברית מילה 
תגלות של ברית המילה. הפסוקים אצלנו רומזים לה

י", -כאשר ה' אומר אצלנו "וארא אל אברהם... באל שד
ה היא לדברי ה' לאברהם בברית המילה )ולחזרה הכוונ

 ,(, בהם נאמרעל חלק מתכניה, ליצחק וליעקב
 :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... ִריִתי ִאתָּ ִריִתי ֵביִני ּובֵ  ִהֵנה 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

נַ  ץ כְׁ רֶׁ ל אֶׁ יָך ֵאת כָּ גֻרֶׁ ֻחַזת מְׁ עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם ַען ַלא 
 :ֵלאלוקים

אלה מתארים את הברית על  מלבד העובדה שפסוקים
נתינת ארץ כנען לאבות, כפי שנזכר אצלנו בפסוק ד', 

ית המילה ה' מתאר את התוכן והמגמה העיקריים בבר
של ברית המילה: היותו לנו לאלוקים. מגמה זו נתגלתה 

שבהתגלות ה' הציג את עצמו כבר לאברהם, אך כיוון 
גמה י", ולא בשם הוויה, אברהם לא ידע מ-"אני אל שד

זו בשם הוויה. רק על ידי מצרים יושלם חסרון זה כאשר 
 וויה, הוא אלוהיהם.ידעו ישראל שה', בשם ה

על פי דברים אלה, מסתבר שיש לקרוא אצלנו בפסוק ז' 
 -את המשפט הטפל "אני ה' אלוקיכם" כך: "אני ה' 

אלוקיכם". שם הוויה במשפט זה הוא חלק מנושא 
; שא( ולא מנשואוהמשפט )ליתר דיוק: תמורת הנו

 -המשפט איננו בא לקבוע שהקב"ה הוא ה' אלוקינו 
ובדת היותו לנו לאלוהים ידועה לנו כבר מימי אברהם, ע

י, -אבל לא כלפי שמו, שם הוויה, אלא רק כלפי אל שד
שמו, שם הוויה, הוא ומעתה יהיה ידוע גם שהקב"ה, ב

 האלוקים.
חסים מגמת ברית המילה היא, אם כן, יצירת מערכת י

אלוקים. אולם, קיום המגמה בימי האבות היה -ָעם
בא על שלמותו רק ביציאת מצרים, עם כנראה חלקי, ו

העלאת רמת מערכת היחסים באופן שתכלול את 
השרשת המודעות למערכת יחסים הכוללת את שם 

ננסה להסביר את שתי הרמות האלה,  בהמשך, הוויה.
ר משם ומהו השינוי במערכת היחסים המתבטא במעב

 י לשם הוויה.-אל שד
 

משמעות המונח  -ביאור "ושמי ה' לא נודעתי להם" 
 "ֵשם" במקרא 

כדי להבין את החשיבות של ידיעת ה' בשמו הפרטי, נעיין 
בספר דברים מקום . במשמעות המונח "ֵשם" במקרא

שר יבחר ה' אלוקיכם בו לשכן נה "המקום אהמקדש מכו
עוד(; 'שמו' של ה' הוא שמו שם" )פרק י"ב, פסוק י"א, ו
השכינה. שם העצם  -מה שה' 'משכן' בו, כלומר 

"שכינה", שמקורו בלשון חז"ל, איננו קיים במקרא; 

השורש ש.כ.נ. קיים במקרא בעיקר כפועל, בעוד שם 
 הוא "שם".העצם המשמש בלשון מקרא עבור השכינה 

ם כן, למילה "ֵשם" יש, מעבר למשמעות הראשונית של א
(, ולמשמעות המושאלת של פרסום דבר name)כנוי דבר 

(fame גם משמעות ספציפית, מושאלת אף היא, של ,)
נוכחות אלוהית, כבודה וגדלותה. ההסבר לשימוש זה 
הוא שמשמעות השכינה היא מקום גילוי ופרסום רצונו 

 ויוצא שמו.משם הולך  -וכבודו של ה' 
ל משמעות זו של המילה "ֵשם" הייתה ידועה לחז"ל. ע

דברי אנשי בבל שבבניית העיר והמגדל אמרו "ונעשה לנו 
 ,שם" )בראשית, פרק י"א, פסוק ד'( פירשו חז"ל כך

 :וו' בראשית רבה, ל"ח, ח' .19
 )ח( תני רבי ישמעאל: אין "ֵשם" אלא עבודת כוכבים.

וליתן לנו את העליונים לבור לו את אמרו לא כל הימנו 
התחתונים, אלא בואו ונעשה לנו מגדל ונעשה עבודת 
כוכבים בראשו וניתן חרב בידה ותהא נראית כאילו 

 )ו( עושה עמו מלחמה.
חז"ל הבינו שהמילה "ֵשם" מציינת נוכחות אלוהית: 
כאשר מדובר בשמו של הקב"ה, הכוונה היא לשכינה, 

 לית. לי, בנוכחות אובמקרים אחרים, להבדיל
 .עמד על כך גם הרמב"ן, אף הוא בעניין מגדל בבל

 : 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...

. 
 ל עם ישראלגילוי שם ה' אצל האבות ואצ

ה, ניתן להבין שגם אצלנו, כאשר ה' אומר "ושמי ה' מעת
לא נודעתי להם", כוונתו היא שהברית עם האבות לא 
הגיעה לרמה כזו שתיצור נוכחות ה' בגילוי רצונו וכבודו 
בעולם. רק עם יציאת מצרים תוכל הברית בין ה' 

ידיעת שם הוויה,  לישראל לקבוע נוכחות ה' בעולם.
פרטי, מבטאת את נוכחות ה' ו הדיעת ה' בשמכלומר, י

וכבודו המתגלים בעולם על ידי מעשי ישראל בהקשר 
 בריתם עם הקב"ה.

ההסבר להבדל בין ברית האבות לבין ברית יציאת 
מצרים טמון, כמובן, בהבדל שבין היחיד לציבור: לא 

פעיל  -הרי נוכחות ה' בעולם המתבטאת על ידי היחיד 
וא מסוגל ליצור, שה והפרסום -' ככל שיהיה בעבודת ה

 כהרי נוכחות ה' בקרב הציבור והפרסום שלו בעולם. 


