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1340 מספר, פ"תש, בראשית פרשת   
 

 מי נקרא בשם בספר בראשית?
מעוז-יונה בר

לבריאת העולם על פי הכלי העיקרי 
הפועל ו ,הוא הדיבור 'בראשית פרק א

הבולט ביותר בשלבים הראשונים הוא 
, נזכרת פעולת הקריאה כמו כן 1."ויאמר"

נוצרה כך  2.של הנקרא מהות לציון יצירת
הארץ  ,םימהות היום ומהות הלילה, השמי

  3.והימים
שהאדם  ,פרק ב מתבררבראשית ב

לקרוא שמות ים את היכולת קחולק עם אלו
, ואולי יש לו חלק ובכך לזהות את המהות

 ,ההבדל העקרוני ביניהם הוא 4בייצובה.
 :שהבורא קורא את הדבר המסומן עצמו

" ָלְיָלה ָקָרא ְוַלֹחֶׁשְך יֹום ָלאֹור יםִק ֱאֹל ַוִּיְקָרא"
האדם קורא רק את השם  ילואו, )בר' א:ה(

                                                      
מעוז לימדה במחלקה לתנ"ך ובמחלקה -בריונה * 

ללימודי יסוד ביהדות. היא עובדת בכירה במפעל 
"מקראות גדולות הכתר", שם היא עוסקת בהתקנת 

 .פירושי המפרשים
, רפאל בן דויד ודבורה מנצר, לכבוד הנער הנעים **

שהגיע לגיל מצוות וזוכה לעלות לתורה בשבת 
בתורה יהי רצון שיוסיף ויתעלה ". בראשית"

והמשפחה תרווה ממנו נחת מלוא , וביראת שמים
 .חופניים

 ".בעשרה מאמרות נברא העולם: "א, משנה אבות ה  1

 .cהרחיב את הדיון על הבריאה בכוח הדיבור 

Westermann, Genesis 1-11, translated by J. 

Scullion, Minneapolis 1984, p.38 ff  
הצביע על , בראשיתבפירושו לספר , ד קאסוטו"מ   2

קריאת "שגם מסיפור היצירה הבבלי משתמע ש ,כך
 .לדבר פירושה יצירתו של דבר" שם

", לילה"ו" יום"רבו הפירושים על משמעות קריאת  3
, ולהפך. אך הם אינם מתאימים לנקראים האחרים

אינו מתאים " ארץ"פירוש שמסביר את קריאת 
לי נראה . וכיוצא בזה, או לשמש, ליום וללילה

שהקריאה מבטאת את קביעת החוקיות של 
: ם הנוגעים לעולמו של האדםיהדברים המרכזי

ושלושת מרחבי היקום , הזמן שקוצב את חייו
 .שבהם חייו תלויים

ד , בבראשית רבה יזהמדרש , כנראה ,לכך מכוון   4
 . שמצביע על נחיתות המלאכים בתחום זה

ַהְּבֵהָמה  ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות ְלָכל" 5:המסמן
חלקו של  6".ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֹכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה

 ַוִּיֶבן"שה: יהאדם קטן אף מזה ביצירת הא
ָהָאָדם  ָלַקח ִמן ַהֵּצָלע ֲאֶׁשר ים ֶאתִק ה' ֱאֹל

ַוֹּיאֶמר ָהָאָדם ֹזאת  .ָהָאָדם ְלִאָּׁשה ַוְיִבֶאָה ֶאל
ַהַּפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי ְלֹזאת 

-כגבר' ב:) "ֹּזאת ִאָּׁשה ִּכי ֵמִאיׁש ֻלֳקָחהִיָּקֵרא 
שה, יים יוצר את מהותה כאקאלו. היינו, כד(

והאדם מזהה מהות זאת, ומאשר את 
התאמת השם לה, אך לא נאמר שהוא זה 

  7.לה בשם שקרא
בסיפורי תולדה ש ,מכאן ואילך נראה

רבים מציינים קריאת שמו של אדם רק 
על קריאת השם . כשהוא בעל ערך מיוחד

באחד משלושה אופנים: ידי אדם נעשית 
קריאת שם ללא כל הנמקה, קריאת שם 
ומתן הנמקה לשם, מתן הנמקה לשם 

   8שם.הוקריאת 
 ,התופעה הראשונה הבולטת לעין היא

ששני הנולדים הראשונים לאדם אמנם 
 ִאְׁשּתֹו ַחָּוה ֶאת ָיַדע "ְוָהָאָדם: ידועים בשמם

 ֶאת ִאיׁש ָקִניִתי ַוֹּתאֶמר ַקִין ֶאת ַוֵּתֶלד ַוַּתַהר
ָהֶבל" )בר'  ָאִחיו ֶאת ַוֹּתֶסף ָלֶלֶדת ֶאת .ה'

                                                      
אך  ,קורא שם' אמנם בפסוקים המובאים להלן ה  5

 ָאָדם ּתֹוְלֹדת ֵסֶפר ֶזה: "אין בכך סתירה למה שאמרנו
 .ֹאתֹו ָעָׂשה יםקֹלאֱ  ִּבְדמּות ָאָדם יםקֹלאֱ  ְּבֹרא ְּביֹום
 ָאָדם ְׁשָמם ֶאת ַוִּיְקָרא ֹאָתם ַוְיָבֶרְך ְּבָרָאם ּוְנֵקָבה ָזָכר

מדובר בקביעת מהות (. ב-א:ה' בר" )ִהָּבְרָאם ְּביֹום
מהקשר שבין שהוא שונה , הקשר שבין איש ואישה
מבטא " אדם"שהרי שמם , זכר לנקבה בבעלי החיים

 .את השוויון ביניהם מחד ואת איחודם מאידך
בפסוק הקודם נאמר שאדם יכול רק לקרוא . כ:ב  6

ר גמים מביאו מוקשמות ולא את הדבר עצמו שאלו
לֹו ְוֹכל  ִּיְקָרא ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה ַוָּיֵבא ֶאל" :לפניו

 ."ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה הּוא ְׁשמֹו לֹו ֲאֶׁשר ִיְקָרא
, אי אפשר כלל להבין את העניין, אם לא נפרש כך  7

, לפני כן' איש'שהרי לא נזכר שקראו לגבר שם 
 ?ואיך יקרא אדם לאישה על שם האיש

אם נוכל למצוא ראויה לדיון נפרד היא שאלה   8
ומה קובע  ,בכלל קרון מסדר מתי תינתן הנמקהיע

  .הקריאה או אחריה אם היא תינתן לפני
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ב(, אך למרות שיש הנמקה לשמו של -ד:א
 9הראשון, וגורלו של השני מנמק את שמו,

הניגוד  .לא נאמר שהם נקראו בשמות
הברור להם הוא שת, הבן השלישי של אדם 
וחוה, שיש הנמקה לשמו, והוא נקרא 

, הן על ידי אימו והן על ידי פעמיים בשם
 ָׁשת ִּכי ֵׁשת ְׁשמֹו ֶאת ַוִּתְקָרא ֵּבן "ַוֵּתֶלדאביו: 

ָקִין"  ֲהָרגֹו ִּכי ֶהֶבל ַּתַחת ַאֵחר ֶזַרע יםִק ֱאֹל ִלי
 ַוִּיְקָרא ֶאתַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו ; ":כד(בר' ד)

 " )בר' ה:ג(.ְׁשמֹו ֵׁשת
 שהיעדר קריאת שם לקין ולהבלנראה 

שלשני הנולדים הראשונים  כיוןמקרי,  ואינ
ומהותם לא הטביעה חותם  ,לא היה המשך

הדבר נכון במיוחד  .בהיסטוריה האנושית
 בלימן העולם  "התנדף"להבל, שהרי באשר 

שם ושארית, ממש כהבל אחריו ר יהשאל
 פה. 

נמחו במבול, אמנם אשר לקין, צאצאיו 
שכן נח ובניו הם מצאצאי אחיו שת, אך יש 

הרמז  10משכיות סמויה.לה רמזיםשלושה 
מנמקת את שמו, והרי  ההראשון הוא שחו

שם. הרמז השני הוא בזה כאילו קראה לו 
נקרא בעקיפין בשם,  ,קיןבנו של  ,חנוךש

, ועל ידי זה על שמוקורא עיר  בעת שאביו
חותם כלשהו  העיטבממהותו של חנוך 

ששמות צאצאיו  בעולם. הרמז השלישי הוא
צאצאי שת,  של קין דומים מאד לשמות

ויתרה מזאת, שני שמות בשושלתו זהים 
מיוחדים בשושלת שת:  לשמות צאצאים

, חנוך שגורלו שונה מכל בני האדם –האחד 
ים קים ואלוקהוא מתהלך את האלו כי

השני הוא למך  ;מוילוקחו כידיד להיות ע
המוליד את נח הצדיק שהתהלך אף הוא עם 

ל וזכה לחסות בצל כנפיו ולהינצ ,יםקהאלו
ומנמק  ,קורא שם לנחאף מן המבול. למך 

. את השם שמביע מהות מיוחדת
ראייתו החודרת ההיסטוריה הוכיחה את 

נח אכן ניחם את האנושות, , כי של למך
 .כמו בנו שת לאדם שם ושארית והשאירב

ְׁשמֹו  ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת הּוא יַֻּלד ּוְלֵׁשת ַּגם"
 .)בר' ד:כו( ֱאנֹוׁש ָאז הּוַחל ִלְקֹרא ְּבֵׁשם ה'"

                                                      
מדרש שם , בעקבות קאסוטו, רואה בזה גרסיאל' מ  9

, ח"רמת גן תשמ ,מדרשי שמות במקרא :ראו .סמוי

 .147' ע
ג הופך את  ,בבראשית רבה כגל "ואכן מדרש חז 10

ובכך משלב , לאשת נח, צאצאיתו של קין, נעמה
 . האנושית את קין בהמשך ההיסטוריה

איננו יכולים לדעת בוודאות איזו מהפכה 
אך המהפכה  11רעה בימי אנוש,ירוחנית א

ת עד שהצדיקה שמעותיהזאת הייתה מ
הפכה אותו לאדם ובכך  ,קריאת שם לאנוש

בהטבעת חותם מהותי על בני  מספר שניים
". בני אנוש"מכאן ואילך גם יקראו האדם, ש

נראה אך , 'אנוש'אין הסבר לשם אמנם 
שמשמעו  12שהוא נדרש משורש 'אנש',

עשרות היקרויותיו של  ,להיות חלש. ואכן
או  ,כמייצג את כל האנושות "אנוש"השם 

את אחד מנציגיה, מבטאים בדרך כלל מצב 
ת או חסרון מוסרי. בכך נוצרה של פגיעּו

"ָאז הּוַחל כתוב מקראית ל-פרשנות פנים
את מדרדר הכמשהו שלילי , ִלְקֹרא ְּבֵׁשם ה'"

  13.המין האנושי
כאשר נולד אברם, שנבחר אחרי נח 

אין קוראים לו שם,  ,יםקלהתהלך לפני אלו
ים בשתי קלואך את החסר הזה ימלא א

צורות: הוא ימיר את שמו לאברהם, ושלוש 
שמו החדש כאשר ברמה את  פעמים יהדהד

 14.בסיפור העקדהיקרא לו 
בניגוד  15,בני אברהם, יצחק וישמעאל

קראו בשם, ובכך יובטח כי יי ,לבניו מקטורה
מחה בהיסטוריה. בני ייטביעו חותם בל י

 ,יצחק, עשו ויעקב, יזכו באותו כבוד
בנה יוכמוהם שנים עשר בני יעקב, שמהם י

אף בני יוסף, שנולדו במנותק  עם ישראל.
מסבם ומדודיהם, נקראים בשם, כי הם 
 עתידים להתחבר שוב עם המשפחה ואף

 יהפכו לשניים משבטי ישראל.

                                                      
שמבטאת הערצה לאל  האם זו מהפכה חיובית 11

כמו שמשתמע מן הביטוי הדומה , ועבודה לו
ועבודת ' או שמא מדובר בחילון שם ה, ט:בצפניה ג

 ,ל בבראשית רבה כג"כמו שפירשו חז ,תחליפים לו
 ?ז

לא ציין מדרש ( 8נזכר לעיל בהערה )גרסיאל ' מ 12

על הירידה במעמד ( 92' בע)סמוי זה אף שעמד 
  .האדם

נפתלי צבי ' עובדיה ספורנו ור' כרלכן פרשנים  13
בדור זה ' שפירשו את הקריאה בשם ה, ברלין

מסבירים זאת כתיקון נצרך לתופעה , באורח חיובי
 .שלילית שהחלה אז

שאמנם נקרא בשם עם , דבר דומה יקרה ליעקב 14
שם ' אך בשל המאבק עם עשו יוסיף לו ה, לידתו

חדש ויקרא בשמו במחזה הנבואה לפני הירידה 
ושמא לא , כי היא איום על עתיד זרעו, למצרים

 .יטביע חותם בהיסטוריה
אצל שניהם יש הרחבה סיפורית שמנמקת את  15

  .השם
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רק שמות בני יהודה הראשונים, ער 
ואונן, נראים כמערערים את התמונה 
שהוצגה כאן, שהרי הם מתו ערירים ולא 
הטביעו את חותמם בהיסטוריה של עם 
ישראל, אלא שקריאתם בשם חושפת 
בפנינו את הרובד הנסתר של מצוות 
הייבום, שעליה מסרה תמר את נפשה. שכן, 

ז יודגש, שמטרת הייבום היא -ברים כה:ובד
 ֵׁשם ַעל קּוםיָ "לשמר את שמו של המת: 

 ֵמֵאן ...ִמִּיְׂשָרֵאל ְׁשמֹו ִיָּמֶחה ֹאְול ַהֵּמת ָאִחיו
על כן . "ְּבִיְׂשָרֵאל ֵׁשם ְלָאִחיו ְלָהִקים ְיָבִמי

ספר בראשית מזכיר שער ואונן נקראו 
 בשם, ובכך שימר את זכרם. 

, הבן המובחר ֵׁשםיוצא דופן נוסף הוא 
של נח, שממנו צמח עם ישראל, ואף על פי 
כן אין כל רמז בלידתו על תפקידו המרכזי 
בהיסטוריה, ואביו אינו קורא לו בשם. 
חיסרון זה מתוקן למעשה בשמו, כיוון שכל 
קורא בתורה או מספר את סיפוריה, קורא 

בכל פעם שמסופר עליו. כלומר,  ֵׁשםל ֵׁשם
ציין את יש כאן תחכום סיפורי שמ

בדרך סמויה, ומרכזיות זו  ֵׁשםמרכזיותו של 
מתחזקת על ידי שתי אמירות מפורשות 

י קֵ ָּברּוְך ה' ֱאֹלַוֹּיאֶמר : "ֵׁשםבברכתו של נח ל

" ֵׁשם ְוִיְׁשֹּכן ְּבָאֳהֵליים ְלֶיֶפת ִק ַיְפְּת ֱאֹל ...ֵׁשם
 כז(. -)בר' ט:כו

את ( פירש 1600-1507משה אלשיך ) ר'
  ברכת נח:מרכזיותו של שם באמצעות 

אחשוב כי ברכתו גדולה מאד ומפורש 
' כו "ברוך ה'"בכתוב. והוא באמור אליו 

כי מה שיאמר  ?ומה ברכו י שם(.ק)=אל
י קאל'או  'י יפתקאל'בעולם לא יאמר 

בייחוד. כענין  'י שםקאל' כי אם. 'חם
ברוך אתה ה' "ו "ברוך ה' אלהי ישראל"

כי לבד  ,וכיוצא כו' "י אברהםקאל
בישראל יזכיר שמו יתברך אשר הם 

 .םמשֵ 
יהיה  ֵׁשםנוסיף על דברי ר' משה אלשיך, כי 

הראשון שאנשים יזהו בו את הראוי להיות 
ה' ומקרב אותם לעבודתו,  ֵׁשםהנושא את 

בהיותו דוגמה ומופת להתנהגות מוסרית 
ן נעלה. התנהגות זאת נתבעת מן המי

שהוא  האנושי שנוצר בצלמו של אלוקָ 
מקור המוסר, בניגוד לציור שציירו להם 
עובדי האלילים, והעברת המסר הזה היא 
הטבעת חותם משמעותית מאד בהיסטוריה 

האנושית.

 

 

 

 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת

 לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. ניתן
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף

 לשמור על קדושת העלון יש
 
 
 

 ד"ר צבי שמעוןעורך: 

רחל הכהן שיף: עורכת לשון  
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