
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1503מספר , גפ"תש, שמות תרשפ

 

מֹות ָהֶאָחד ּוִמָכל ָרִמים ַנֲעִלים   ַרּבּו שְׁ
אפרים חזן 

הפותחת בתורה  פרשות  ה המילה  שם  על  נקראות 

הברכה'.  'וזאת  עד  מ'בראשית'  כך  המשמעותית, 

זהו שם טכני, העולה באופן מקרי, ואולם אנו    לכאורה

הוא   הפרשה  שם  כי  את חשים  הכוללת  כותרת  מעין 

הנושא המרכזי. פרשת שמות והחומש כולו קרויים על  

' הם  שמות',  'ואלה  בפרשה  השנייה  המילה  מֹותפי   שְׁ

ֵני ָרֵאל  ּבְׁ ָמה  ַהָּבִאים  ִישְׁ ַריְׁ א:א(  ' ִמצְׁ כדרכו   ,רש"י.  )שמ' 

מוצא   השונים,  בחומשים  הפתיחה  שמות  בבפסוקי 

 ציון חיבתן של ישראל:שנקבעו את 

אֵ '" אף על פי   ," )שמ' א:א(ָרֵאלשְׁ יִ   ֵניּבְׁ   תֹומשְׁ   הּלֶ וְׁ

במיתתן  ומנאן  חזר  בשמותן,  בחייהן  שמנאן 

מיתתן) לכוכבים, (אחר  להודיע חבתן שנמשלו   ,

שנאמר ובשמותם,  במספר  ומכניסן   :שמוציאן 

ִמסְׁ   ִציאּמֹוהַ " כ    רּפָ בְׁ לְׁ ָבָאם  שֵ   םּלָ צְׁ ָרא  םּבְׁ   ')יש"  ִיקְׁ

 .כו(:מ

ניין השמות מרכזי  אם נתבונן לאורך הפרשה נראה שע

ה   .בה את  דווקא  שציינו  פרשנים  השמות  ייש  עדר 

  ַוַתַהר   ֵלִוי   ַּבת  ֶאת  ַוִיַקח  ֵלִוי  ִמֵּבית  ִאיש  ַוֵיֶלך "בפסוק  

ב:א  ו'גו  "ֵּבן  ַוֵתֶלד  ָהִאָשה כביכול,  ב(-)שמ'  בכך,  וראו   ,

טשטוש הפרט לקראת בניית העם. מאידך הכתוב מציין  

ָרה   ָהַאַחת  ֵשם  ֲאֶשר"בריות  את שמות המיילדות הע   ִשפְׁ

ֵשם א:טו(  "ּפּוָעה  ַהֵשִנית   וְׁ שמו  )שמ'  מכך  ויותר   ,

ִשיִתהּו ַהַּמִים ִמן ִכי"המנומק של משה   .  )שמ' ב:י( "מְׁ

של   בשאלתו  שוב  עולה  בפרשה  השמות  עניין 

רּו"  :משה ָאמְׁ מוֹ   ַמה   ִלי  וְׁ , )שמ' ג:יג(  "?ֲאֵלֶהם  ֹאַמר  ָמה  שְׁ

ה ֶיה "':  ותשובת  ֶיה  ֲאֶשר  ֶאהְׁ ִמי  ֶזה ...  ֶאהְׁ ֹעָלם  שְׁ ֶזה   לְׁ   וְׁ

ִרי ֹדר  ִזכְׁ . עניין שמו של הקב"ה מקשר  טו(-)שם:יד  "ֹדר  לְׁ

ָרָהם ֶאל  "  :לפרשת וארא  נוהיטב בין פרשת ָוֵאָרא ֶאל ַאבְׁ

אֵ  ַיֲעֹקב ּבְׁ ֶאל  וְׁ ָחק  ִמי  -ל שַ -ִיצְׁ ִתי ָלֶהםה'  ָדי ּושְׁ  " ֹלא נֹוַדעְׁ

זאת היטב רבי אברהם אבן עזרא  שביטא כפי, ג(:ו 'שמ)

 באחד מפיוטיו: 

ך א   ֵלב ֶאָחד מּוָנתְׁ כֹוֵננּו, יֹוִדיעּו, / ּבְׁ  יְׁ

ַשֵננּו, ִלי ָלשֹון יְׁ ֵני ֵאִלים ָיִריעּו, / ּבְׁ  ּבְׁ

ַרֵננּו. ך יְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ך ַיִּביעּו / וְׁ  ַרב טּובְׁ

ֹפָרש ֲארֹוֵמם, ּבְׁ  גּוף ָנִקי ֵשם ַהּמְׁ  ֵלב ָטהֹור וְׁ

ַתִים ֲעֵלי ָכל ֵשם ַאֲעִציֵמם, ִעים ּושְׁ סֹוד ִשבְׁ  וְׁ

וא"ו  מ"ם  ִריָתם  ַאחְׁ וְׁ וא"ו  ה"א  וא"ו  ָראֵשיֶהם 

 –מ"ם 

תֹוַרת אֵ  סּוִקים / ּבְׁ ֹלָשה פְׁ ָרא שְׁ  ל ַיֲעֵננּו. -ּוִמקְׁ

מֹות ָהֶאָחד ּוִמָכל ָרִמים ַנֲעִלים,רַ   ּבּו שְׁ

מוֹ  מֹות ַהָּמקֹום ּוֵמֶהם שְׁ ָעִלים,ֵמֶהם שְׁ  ת ַהּפְׁ

ָעָניו  סֹוד אל"ף ה"א ָגָלה לְׁ ִלים,  –וְׁ  ּוִמֹכל ֶהע 

סֹוד שי"ן ד"ל יו"ד  ֹאוֲהבֹו ַאב ֲהמֹוֵננּו.  –וְׁ  / לְׁ

רֹוֶהה, הַ  ֵלב ָיֵרא וְׁ כֹוָרה ּבְׁ  ֵשם ָהָרם ֶאזְׁ

ֵהי אּו ָגבְׁ רְׁ אּו בֹו, ִכי ִנבְׁ רְׁ ֵני עֹוָלִמים ִנבְׁ  שְׁ

עוֹ  יו"ד ה"א וְׁ וא"ו ה"א עֹוָלם ַנֲעֶלה ּבְׁ ִתית ּבְׁ  ָלם ַתחְׁ

ִביֵננּו. ָשָמה תְׁ ַהנְׁ ָפֵרש / וְׁ  ֲאָבל ֹלא נּוַכל לְׁ
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ָלאֹות,מִ  עּו פְׁ ִתיבֹות נֹודְׁ ַתִים נְׁ ֹלִשים ּושְׁ  שְׁ

ָמה ָחַקק ֵמָאז יָ   ָבאֹות, -ֹלֵהי צְׁ -ּה א  -ָחכְׁ

ָצאֹות,  ִסּפּור ֲאג ָדָתם ִנמְׁ ָפר וְׁ ֵסֶפר ּוסְׁ  ּבְׁ

ֶאמְׁ  ִרית ָיִחיד ּבְׁ שֹוֵננּו.ּובְׁ ָצא ּוִבלְׁ  ַצע / ִנמְׁ

 ביאורים ומקורות 

יודיעו:.  1 פט  אמונתך  תה'  פי  ך  "ג:  :על  מּוָנתְׁ א  אֹוִדיַע 

ִפי ראב"ע"ּבְׁ ופירש  אשיר"  :,  עולם  עד  ואמונתו  .  "ה' 

ֲאך  ָנכֹון"  על דרך  יכוננו:כל הנבראים כולם.    יודיעו:  ִכסְׁ

צג)  "ֵמָאז אלים:.  2.  (ב:תה'  צבא  בני  וכל  ם, השמים 

על    יריעו:  בני אליםז.  :פט  א; :וכפירוש ראב"ע לתה' כט

לח איוב  ֵביכֹו  ַיַחד  ָרןּבְׁ "ז  :פי  וַ   כְׁ   ֵני ּבְׁ   לכָ   ּוִריע יָ ֹבֶקר 

ֹלִהים שם"א  ראב"ע  ופירש   רנתם  היא  םתנועת"  :, 

לשון:.  "ותרועתם ותנועתם,    בלי  הופעתם  בעצם  אלא 

יט תה'  דרך  על    ישננו:ד.  -ב:על  ויספרו,  ויחזרו  יספרו 

ָתם"  דרך: ִשַננְׁ ָבֶניך  וְׁ תָ   לְׁ ִדַּברְׁ ו)  "ָּבם  וְׁ רב...  .  3.  (ז:דב' 

קמה   ירננו: תה'  פי  ארומם:  . 4ז.  :על  אני   בלב...  אף 

בשמותיו   המשתקפת  ה'  גדולת  ואספר  חובתי  אמלא 

טהור:הקדושים.   נא  בלב  תה'  פי  נקי:יב.  :על    וגוף 

שבקדושה.   דבר  לכל  ושתיים .  5כנדרש  הן  וסוד...   :

ושת העולה  שבעים  המפורש,  השם  של  האותיות  יים 

כא, שבכל אחד מהם  -יט:יד  מ'משלושת הפסוקים שבש

פירוש ראב"ע לפסוקים   וורא  .שבעים ושתיים אותיות

הנזכרים:    ראשיהם:.  6אלה.   הפסוקים  שלושת  של 

שפירש   כפי  'ויט',  'ויבא'  ע  סוכה,  רש"י'ויסעו'    : א"מה 

והו   ועוד: משבעים  –אני  ה',  אנא  ושתים    בגימטריא: 

בפרשת   הסמוכין  מקראות  בשלש  הנקובים  הן,  שמות 

בין מחנה ויט משה את ידו,    ויהי בשלח: ויסע וגו' ויבא

שם   ומהן  אותיות,  ושתים  שבעים  בני  ושלשתן 

פסוקים:  .7  "המפורש הנזכרים.    ומקרא...  הפסוקים 

  רבו... נעלים:.  8ילמדנו על סוד שמו של הקב"ה.    יעננו:

רבי הקב"ה  של  ונעלה.  שמותיו  רם  מכל  ונעלים  ם 

ו  האחד: דב'  פי  על  אחד,  ושמו  אחד  שהוא  זכ'  :ה'  ד; 

המקום:  . 9ט.  :יד שם    שמות  על  נקרא  שהקב"ה 

, (ה:תה' סח)  "ֹרֵכב ָּבֲעָרבֹות"   :המקומות בהם הוא שוכן

ִבים  ֹיֵשב" ר  ד)  "ַהכְׁ הכינוי  (ד:שמ"א  והשוו    " מקום", 

חז"ל.   הפעלים:בלשון  על    שמות  נקרא  שם  שהקב"ה 

כגון:  פועל,  שהוא    " ֹחֶשך  ּובֹוֵרא  אֹור  יֹוֵצר"  הפעולות 

  : ג:על פי שמות ו   וסוד...המוננו:.  11-10וכד'.    ( ז:יש' מה)

ֵאל שַ " ֶאל ַיֲעֹקב ּבְׁ ָחק וְׁ ָרָהם ֶאל ִיצְׁ ִמי  -ָוֵאָרא ֶאל ַאבְׁ ָדי ּושְׁ

ָלֶהם  ה' ִתי  נֹוַדעְׁ ה"א:.  "ֹלא  שגילה    אל"ף  'אהיה'  השם 

  לעניו:יד( הקשור לשם הויה.  :ו שמ' גהקב"ה למשה )רא

השם ש'ד'י   שי"ן ד"ל יו"ד:. 11ג. :הוא משה, על פי במ' י

כינוי לאברהם,   לאוהבו:)ד"ל = דל"ת על פי הערבית(.  

פי:   ָרָהם  ֶזַרע "על  מא)  " ֹאֲהִבי  ַאבְׁ לו:  (ח:יש'  שנאמר   .

יז  "ַדי-שַ   ל-אֵ   ֲאִני" המוננו:א(.  :)בר'  עליו    אב  אברהם, 

ָהִייתָ "נאמר:   ַאב  וְׁ השם הרם:  .  12  ד(.:)שם  "גֹוִים  ֲהמֹון   לְׁ

ֲחדּו  ַאל"מפחד, על דרך:  ורוהה:  הוא שם הויה.   ַאל   ִתפְׁ   וְׁ

הּו מד)  "ִתרְׁ עולמים:.  13.  (ח:יש'  שלמעלה   שני  עולם 

שלמטה.   )ראו    בו:ועולם  הויה  יצירה"בשם  א,   "ספר 

ה"א:.  14יג(.   פי    עולם...  יב  "רברעל  פרשה   בראשית 

ברוך  ביה  " עולמים בשתי אותיות ברא הקדוש  צור  ה' 

שהיא חלק אלוה ממעל.   והנשמה:.  15.  "הוא את עולמו

פי:    תביננו:  והנשמה  ַמת"על  ִנשְׁ ִביֵנם  ַשַדי  וְׁ אי"תְׁ  וב, 

נתיבות:.  16  ח.:לב ושתיים    משלשים...  שלושים 

עליהן   ההוויה  נבראה  בהן  האלוהית  החכמה  נתיבות 

ב יצירה"מדובר  וספור:  .17  ."ספר  דרך:    חכמה...  על 

בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה ה'...  "

 "בשלשה ספרים: בספר וספר וספור...  וברא את עולמ

ָפר:היא ההוויה עצמה.    בֵסֶפר:א, א(.    "ספר יצירה")   וסְׁ

פירוש   )ראו  ב'ספר'  ב'כתב'  שנתגלה  הבורא  רעיון 

יט לתה'  ש'נוספור:  ג(.  -ב:ראב"ע  רשמה' המשמעות 

לח מתגלה  והיא  הבריאה  האדם ובמעשה  כמת 

של    אג דתם:המתבונן.   המחובר,  המאוגד,  המבנה 

ָסָדּה  ֶאֶרץ  ַעל  ַוֲאג ָדתוֹ "  העולמות, על דרך:   .(ו:ט  'עמ),  "יְׁ

 יסוד האחדות בעולם. וברית... ובלשוננו:.  19

הא  ימי  -שמות  ותאריו העסיקו מאוד את חכמי  ל 

משמ  .הביניים  לפרש  ביקשו  משמות  הם  שם  כל  עות 

לעומת  זה  שם  מייחד  ומה  במקרא,  הנזכרים  הבורא 

השמות האחרים, כפי שניתן ללמוד מן המאמר הרביעי 

ראב"ע    ".הכוזרי"בספר   למקרא  עושה  כך  בפירושו 

ב בעיקר  השונים,  השם" ובספריו  הוגי  "ספר  עשו  וכך   ,

ראב"ע  זאת  שביטא  וכפי  ואחריהם.  לפניהם    הדעות 

 1בשירתו: 

 
עם    * לספרות  במחלקה  אמריטוס  פרופסור  חזן,  אפרים 

נֹוף   וְׁ "ֵחן  ספרו  העברית,  ללשון  האקדמיה  וחבר  ישראל 
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ֶזה / ֵשם אֵ  ַאֲחֵלי / ָראּו-ִלִּבי ֶשֶיח   ל ּבְׁ

אוֹ  שּו ָרֵזי / ַהֵשם ּוִפלְׁ  ַּבֲעֵלי / ֵלב ִּבקְׁ

ֶיה ָקָראוֹ  ַיֲעֶלה / ַעל ִניב ִאיש חֹוֶזה /  ֶאהְׁ

מוֹ  ֶזה שְׁ רֹו וְׁ ה / ִזכְׁ ָתב זְׁ  ַוֲעֵלי / ָדתֹו ִנכְׁ

ועניינו: מאחל אני ומייחל ללבי, משכן החכמה, כי יזכה  

את   ולהבין  הם  להכיר  הלב,  בעלי  שכן  הבורא,  שמות 

ופלאיו,   השם  סוד  את  להכיר  שואפים  החכמה,  אנשי 

שנאמר למשה   "אהיה"ובתוך כך עולה במחשבה השם  

ֶזה  'ועליו נאמר במפורש בתורה    ,בסנה ֹעָלם וְׁ ִמי לְׁ ֶזה שְׁ

ֹדר  ֹדר  לְׁ ִרי  ג:טו(  'ִזכְׁ זה  )שמ'  כי עניין  ייפלא אפוא  . לא 

וביותר    קודש הספרדית,עולה בשירים שונים בשירת ה

בשירי רבי אברהם אבן עזרא שהקדיש שירים מיוחדים  

  לעניין זה. נקודת המוצא לנושא זה הם פסוקי פרשתנו, 

ג בפיוטנו    טו,-יד:שמות  המרכזית  המחרוזת  ואכן, 

 מדגישה התגלות זו: 

מֹות ָהֶאָחד ּוִמָכל ָרִמים ַנֲעִלים,  ַרּבּו שְׁ

מֹות ַהָּמקֹום ּוֵמהֶ  ָעִלים,ֵמֶהם שְׁ מֹות ַהּפְׁ  ם שְׁ

ָעָניו  סֹוד אל"ף ה"א ָגָלה לְׁ ִלים,  –וְׁ  ּוִמֹכל ֶהע 

סֹוד שי"ן ד"ל יו"ד  ֹאוֲהבֹו ַאב ֲהמֹוֵננּו  –וְׁ  / לְׁ

כלול  בסנה,  למשה  ה'  נתגלה  שבו  ה"א  אל"ף  שם 

ֶיה"באמירה   ֶאהְׁ ֲאֶשר  ֶיה  ג:יד(  " ֶאהְׁ ומאליה עולה    , )שמ' 

הסנה   חיזיון  בין  קשר  היש  לבין  השאלה:  הבוער 

תשובות   ישראל?  של  מצבם  או  השליחות  ההתגלות, 

בעניין,   ניתנו  האומרושונות  רש"י  בעקבות  נלך    :אנו 

ָצָרה"מתוך הסנה: ולא אילן אחר משום  "  "ִעּמֹו ָאֹנִכי בְׁ

 טו(.  :)תה' צא

ההבטחה  אל  אותנו  מחזירים  רש"י  של  דבריו 

ָהאֵ "   :ליעקב אבינוהגדולה   ָאֹנִכי  א  -ַוֹיאֶמר  ָאִביך  -ל  ֹלֵהי 

ך ָשם גֹוי ָגדֹול ֲאִשימְׁ ָמה ִכי לְׁ ַריְׁ ָדה ִמצְׁ ָאֹנִכי    .ַאל ִתיָרא ֵמרְׁ

ָעֹלה ַגם  ך  ַאַעלְׁ ָאֹנִכי  וְׁ ָמה  ַריְׁ ִמצְׁ ך  ִעּמְׁ מו:)  "ֵאֵרד   .ד(-גבר' 
 

אור   ראה  זמרה"  אבי  אברהם  בן  מנדיל  ר'  שירת  יֹוִפי 
 . בהוצאת מכון בן צבי 

נה בת יסמינה, אחי יקירי יהודה ** לע"נ: אמי מורתי פורטו
גיטלובן פורטונה     . זכר כולם לברכה  חמי מורי מאיר בן 

 הזיכרון של כולם בחודש טבת.  מי י 
  שירי הקודש של אברהם אבן "כל אשר יוכל להתרצות",      1

 .93, מהדורת י' לוין, כרך א, ירושלים תשל"ו, עמ'  עזרא 

ה'   הבטחת  ואל  אברהם  אל  הדברים  מתקשרים  ושוב 

ָרם ִתיָרא ַאל"  א(.:טובר' ) "ָלך ָמֵגן ָאֹנִכי ַאבְׁ

נגזר שם   "אהיה"בצד שם   פי ראב"ע,  על  שממנו, 

'הויה', שנגלה לעניו, היינו למשה, מציין השיר את סוד 

די' שנגלה לאברהם אבינו הוא אב המוננו, ובכך  -שם 'ש 

וארא פרשת  לראשית  מתקשרים  ֶאל  "  :אנו  ָוֵאָרא 

אֵ  ּבְׁ ַיֲעֹקב  ֶאל  וְׁ ָחק  ִיצְׁ ֶאל  ָרָהם  שַ -ַאבְׁ ִמי  -ל  ּושְׁ ֹלא    ה'ָדי 

ִתי ָלֶהםנ  . ג(:ו' שמ)" ֹוַדעְׁ

בנוי   'אברהם'  באקרוסטיכון  החתום  הפיוט 

קצרים   טורים  שלושה  בת  קצרה  פתיחה  ממחרוזת 

טורים   ארבעה  בנות  מחרוזות  ארבע  ועוד  וקצובים 

  . ארוכים המבקשים להכיל את עומס הרעיונות ועומקם

ממעט בציורי לשון, ומסתפק בכינויים  השיר  מתוך כך  

המוננו"  ,למשה  "עניו"  :שכיחים ובציור    "אב  לאברהם 

קיומם   בעצם  ה'  את  המהללים  השמים  צבאות  של 

שכן התוכן כבד ורגיש בלאו הכי.   ופעולתם 'בלי לשון'.

המתחברים  ומחשבה  הגות  של  רעיונות  ספוג  השיר 

ב קדומים  לרעיונות  המקרא,  יצירה"לפסוקי    " ספר 

 ולפרשנותו של ראב"ע עצמו למקרא. 

העמוק הנושא  מעין    ,למרות  לקורא  נותן  השיר 

לא אדם  בין  היחס  של  הנעלם  לעולם  דרך  -הצצה  ל 

זוכים לו. העיצוב    , שמותיו יחידים  ולעולם הסוד שרק 

של   בלשון  הגלויה  והאמירה  המקורות  רמזי  התבניתי, 

פשט מחד גיסא וההסתרה והדגשת הסוד מאידך גיסא 

התחושה   את  לקורא  ל'אנשי  נותנים  שייך  הוא  גם  כי 

ל  -לי החכמה, המבקשים אחרי רזי שמות הא הלבב' בע

   להים.-ומשמעותם, שכן בסוד השם סוד הא

 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"דואכתובת 
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 לשמור על קדושת העלון יש 

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

