
 לילד בשמו / הרב אלישע וולפיןלקרוא  –פרשת שמות 

 חברים יקרים,

   ספר שמות, פרשת שמות.

 יש הכל. רק צריך לדעת לקרוא לילד בשם. ובעזרת השם נצא מעבדות לחירות.   מה יש בשם?

 כל מה שכתוב כאן הוא בהשראתו הישירה של הרש"ר הירש, בפירוש שלו לפרשת שמות.

למדנו שמהותו של כל דבר נמצאת בשמו.  -לפני שבוע ממנו נפרדנו  -בתחילת ספר בראשית 
השבוע, בתחילת ספר שמות, נגלה שבתוך השם מסתתרת החירות, ואם תרצו, גאולת האדם. לא 
 פחות! מכאן, שבאופן כלשהו המהות של ספר בראשית, והחירות של ספר שמות קשורים זה בזה. 

 בואו נבדוק.

ןַוי   יטהנה ההתחלה, הבריאה: בראשית ב,  ים מ  עֹוף -ַחַית ַהָשֶדה ְוֵאת ָכל-ָהֲאָדָמה ָכל-ֶצר ְיהָוה ֱאֹלה 
ם ַוָיֵבא ֶאל ְראֹות ַמה-ַהָשַמי  ְקָרא-ָהָאָדם ל  ְקָרא-י   לֹו ָהָאָדם ֶנֶפש ַחָיה הּוא ְשמֹו.-לֹו ְוֹכל ֲאֶשר י 

ְוֵאֶלה  א שמות א,והנה ההמשך. הספר הנוכחי ופרשת השבוע שלנו, מתחילים בפסוק הידוע: 
ְצָרְיָמה ים מ  ְשָרֵאל ַהָבא  יש ּוֵביתֹו ָבאּו.  ְשמֹות ְבֵני י  יהּוָדה. ב  ֵאת ַיֲעֹקב א  י ו  ְמעֹון ֵלו   ג  ְראּוֵבן ש 

ן. ְנָימ  ָששָכר ְזבּוֻלן ּוב  י ָגד ְוָאֵשר. ד  י  י ָכל ה  ָדן ְוַנְפָתל  ים ָנֶפש ְויֹוֵסף ָהָיה ַיעֲ -ֶנֶפש ֹיְצֵאי ֶיֶרְך-ַוְיה  ְבע  ֹקב ש 
ם...  ְצָרי   ְבמ 

הכל בסדר, כל עוד האדם יודע את שמו, את מהותו, את הווייתו. מזה בדיוק יעקב כל כך חשש 
 כששכב על ערש דווי בפרשה לפני שבוע.

ש ָחדָ -ַוָיָקם ֶמֶלְך חאבל כשלא יודעים את השם, את המהות, את ההוויה, מתחילה עבדות נוראה: 
ם ֲאֶשר ֹלא-ַעל ְצָרי    יֹוֵסף.-ָיַדע ֶאת-מ 

אל תתפתו לראות במלך מצרים דמות היסטורית כפוית טובה, שלא זכרה את הצדיק העברי יוסף 
שהציל את מצרים מרעב. מלך מצרים כאן )ובכל מקום( הוא כוח פנימי אדיר הפועל בעולמנו, 

המעיקים בחיינו. והנה, בתודעתנו קם לו בתוכנו, והוא המולך על המקומות הצרים, הלחוצים, ו
 מלך חדש. מלך כזה יכול לקום רק כאשר האדם שוכח. שוכח את שמו, את מהותו, את הווייתו. 

בשכחת השם אובדת לנו הדרך. מי שאינו מכיר את שמו, את מהותו, את הווייתו, חשוף למשיכה 
 של כל הכוחות שמסביבו, וכך מתחיל השעבוד לאלילים.

מסתתר לו גם השער ליציאה מהשיעבוד. כשהאדם יודע לקרוא לילד בשמו, במהותו,  אבל כאן
 בהווייתו, נמצאת הדרך, מתחילה הגאולה, מתחילה החירות. 

לא מלך מצרים מזכיר לנו את שמנו. משהו אחר, כח אחר, מלך אחר, הוא המזכיר לנו מי אנחנו, 
ַוֹיאֶמר  טויע את גלגלי הגאולה: בראשית א, את שמנו, את מהותנו, את הווייתנו, ובכך מתחיל להנ

ית ּפּוָעה. ְפָרה ְוֵשם ַהֵשנ  ֹית ֲאֶשר ֵשם ָהַאַחת ש  ְבר  ם ַלְמַיְלֹדת ָהע  ְצַרי    ֶמֶלְך מ 

המיילדות העבריות, שמבחינת פרעה היו חסרות השם, נקראו להרוג את החיים החדשים. אבל אז 
למיילדות שמות: פועה, כמעיין חיים פועה. שפרה, זו שהולכת חודר לו הכוח הנסתר ההוא, ונותן 

 ומשפרת את פני הדברים. 

 ואז זה קורה. פועה ושפרה מניעות את תהליך הגאולה:

יש  א שמות ב, ַקח ֶאת ]מה שמו?[ַוֵיֶלְך א  י ַוי  ֵבית ֵלו  י.-ַבת-מ  ָשה ַוֵתֶלד ֵבן ַוֵתֶרא ֹאתֹו  ב  ֵלו  ַוַתַהר ָהא 
מזכיר לנו את סיפור הבריאה כמובן, כלומר יש לנו כאן  –]היא רואה שהוא טוב טֹוב הּוא -יכ  

אבל היא לא נותנת לו את שמו. את שמו הוא יקבל מאישה אחרת,  –תחילתה של בריאה חדשה 



ים.חסרת שם, מארמונו של המלך הצר. היא תתן לו את מהותו[ ְצְּפֵנהּו ְשֹלָשה ְיָרח  ָיְכָלה -אְוֹל ג  . ַות 
ַקח ינֹו ַות  ְשַפת -ַהֶיֶלד ַוָתֶשם ַבּסּוף ַעל-לֹו ֵתַבת ֹגֶמא ַוַתְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבָזֶפת ַוָתֶשם ָבּה ֶאת-עֹוד ַהְצפ 

ה? ואולי ]מה שמַּפְרֹעה -ַוֵתֶרד ַבת ה  ֵיָעֶשה לֹו.-ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה ]מה שמה?[ַוֵתַתַצב ֲאֹחתֹו  ד  ַהְיֹאר.
ְרֹחץ ַעל זה שמה: בת פרעה![ ַהֵתָבה ְבתֹוְך ַהּסּוף -ַיד ַהְיֹאר ַוֵתֶרא ֶאת-ַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל-ל 

ְשַלח ֶאת ָקֶחָה.-ַות  ְרֵאהּו ֶאת ו  ֲאָמָתּה ַות  ְפַתח ַות  ֵנהַהֶיֶלד -ַות  ַיְלֵדי -ְוה  ַנַער ֹבֶכה ַוַתְחֹמל ָעָליו ַוֹתאֶמר מ 
ים ֶזה. ְבר  ק ָלְך -ַבת-ַוֹתאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל ז  ָהע  ֹית ְוֵתינ  ְבר  ן ָהע  ָשה ֵמיֶנֶקת מ  י ָלְך א  ַּפְרֹעה ַהֵאֵלְך ְוָקָראת 

י ַוֵתֶלְך ָהַעלְ -ָלּה ַבת-ַוֹתאֶמר ח  ַהָיֶלד.-ֶאת ְקָרא ֶאתַּפְרֹעה ֵלכ  ַּפְרֹעה -ַוֹתאֶמר ָלּה ַבת ט  ֵאם ַהָיֶלד.-ָמה ַות 
י ֶאת יכ  י ֶאֵתן ֶאת-ֵהיל  י ַוֲאנ  הּו ל  ק  יֵקהּו.-ַהֶיֶלד ַהֶזה ְוֵהינ  ָשה ַהֶיֶלד ַוְתנ  ַקח ָהא  ְגַדל ַהֶיֶלד  י  ְשָכֵרְך ַות  ַוי 

ֵאהּו ְלַבת ]ועדיין אין לו שם!!![ יַּפְר -ַוְתב  ן-ֹעה ַוְיה  י מ  ְקָרא ְשמֹו ֹמֶשה ַוֹתאֶמר כ  ם -ָלּה ְלֵבן ַות  ַהַמי 
הּו. ית    ְמש 

 יש לנו שם. וברגע שקראנו לילד בשמו, יש לנו מהות, יש לנו הוויה, יש לנו ייעוד: למשות מהמים. 

זה נפלא בעיני שאת השם נתנה בת פרעה. לא אם הילד. לא אחותו. אלא הבת של המלך, אבל 
לדרשה אחרת. רק נאמר, שחז"ל לא יכלו לסבול שלצדקת הזאת אין שם, והם נתנו לה שם: 

אותה אישה הייתה גם בתו של מלך מצרים וגם בתו של מלך מלכי המלכים. והייעוד   בתיה!
 שלה? זה כבר תלוי בשמה...

ְקָרא אֶ  כבבהמשך הפרשה גם משה נותן שם לבנו: בראשית ב,  י ָאַמר ֵגר -תַוֵתֶלד ֵבן ַוי  ְשמֹו ֵגְרֹשם כ 
ָיה. י ְבֶאֶרץ ָנְכר  ית    ָהי 

ואז מגיע שיא הסיפור: כי יש לנו כבר שמות לבעלי החיים. יש שמות לאדם, רק לכוח הגואל את 
 האדם מהמצרים ומהשיעבוד של חייו עדיין אין שם.

ְתרֹו ֹחְתנֹו ֹכהֵ -ּוֹמֶשה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת א שמות ג, ְנַהג ֶאתֹצאן י  ְדָין ַוי  ְדָבר ַוָיֹבא ֶאל-ן מ  ַהר -ַהֹצאן ַאַחר ַהמ 
ים ֹחֵרָבה. ֵנה ַהְּסֶנה ֹבֵער ָבֵאש ְוַהְּסֶנה -ַוֵיָרא ַמְלַאְך ְיהָוה ֵאָליו ְבַלַבת ב  ָהֱאֹלה  תֹוְך ַהְּסֶנה ַוַיְרא ְוה  ֵאש מ 

י ָבא ֶאל-ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל יג  ... ֵאיֶננּו ֻאָכל. ֵנה ָאֹנכ  ים: "ה  י ָלֶהם ֱאֹלֵהי -ָהֱאֹלה  ְשָרֵאל ְוָאַמְרת  ְבֵני י 
י ֲאֵליֶכם,  י ַמה-ְוָאְמרּוֲאבֹוֵתיֶכם ְשָלַחנ  ים ֶאל  ְשמֹו? ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם?"-ל  ֹמֶשה: "'ֶאְהֶיה -יד ַוֹיאֶמר ֱאֹלה 

ְבֵני י ֲאֵליֶכם... ֶזה ֲאֶשר ֶאְהֶיה'". ַוֹיאֶמר: "ֹכה ֹתאַמר ל  ְשָרֵאל, 'ֶאְהֶיה' ְשָלַחנ  י ְלֹדר -י  ְכר  י ְלֹעָלם ְוֶזה ז  ְשמ 
  ֹדר".

 הנה לנו שמו של הכוח הגואל, הכוח המשחרר, הכוח המוציא מעבדות לחירות. אהיה אשר אהיה. 

וא נברא, אהיה כל אשר ארצה להיות. אין דבר היכול לי. דבר אינו כובל אותי. כי הרי כל 'דבר' ה
 ואני הרי בראתי את כל הדברים. בראתי אותם כי כך רציתי. 

 אהיה אשר אהיה היא נוסחת החירות. ברור. לכן, אומר אלוהי ישראל, חירות הוא ייעודי. 

אבל רציתי עוד משהו, אומר לנו הבורא. רציתי שגם אתם תהיו כמוני, לכן בראתי אתכם בצלמי 
לת לצקת מהות בדברים שבראתי. אני אמנם בראתי, אבל לא לכן נתתי לכם את היכו  ובדמותי:

הענקתי לדברים מהות! אתם תתנו להם את מהותם על ידי זיהוי שמם. אין מהות אובייקטיבית. 
לשום דבר אין מהות, בלי שאתם, בני האדם, תתנו להם את מהותם. אין טוב ואין רע. הכל 

 ניקכם לדברים את שמם, את מהותם. נייטראלי לגמרי. היו אתם הבוראים בעולמכם, בהע

נותנים. חירות אינה  אנחנוכי שם נמצאת החירות. היא מסתתרת במהות של הדבר, ואת המהות 
קשורה לדבר עצמו, כי בדבר עצמו אין לא חירות ולא שיעבוד. החירות היא במהות שאנחנו 

 יוצקים, לכל דבר שנברא. 

 לא סתם אנחנו קוראים לאלוהי ישראל "השם". 

ואם ירצה השם, נדע לתת שמות נכונים לכל דבר: "וקראתם דרור בארץ" )ויקרא, פרשת בהר(. 
 אתם תקראו דרור בארץ. ואם תקראו דרור, אבל באמת תקראו, תזעקו, תחליט, אז יהיה דרור. 

    זה שם המשחק. משחק החירות, משחק הדרור.



 שחקי שחקי 
 שאול טשרניחובסקי

 
 שחקי שחקי על החלומות, 

 זו אני החולם שח. 
 שחקי כי באדם אאמין, 

 כי עודני מאמין בך. 
 

 כי עוד נפשי דרור שואפת, 
 לא מכרתיה לעגל פז, 
 כי עוד אאמין באדם, 

 גם ברוחו, רוח עז. 
 

 הבל, -רוחו ישליך כבלי
 על: -ירוממנו במתי

 לא ברעב ימות עובד, 
 לדל. -דרור לנפש, פת

 
 שחקי כי גם ברעות אאמין, 
 אאמין, כי עוד אמצא לב, 
 לב תקוותי גם תקוותיו, 
 יחוש אושר, יבין כאב. 

 
 אאמינה גם בעתיד, 

 אף אם ירחק זה היום, 
 ישאו שלום,  -אך בוא יבוא 

 אז וברכה לאום מלאום. 
 

 ם עמי, ישוב יפרח אז ג
 ובארץ יקום דור, 

 כבליו יוסר מנו,  -ברזל
 בעין יראה אור. -עין

 שבת שלום,

 אלישע
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