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  בס"ד, שיעור בחצור, יום רביעי טז' טבת, פרשת שמות תשע"ה. 

  (הערה: הסיכום אינו במלואו של כל השיעור) 

  רק תפילה! –שישים שנה 

  כל סיפור יציאת מצרים מתחיל מתפילות: 

 וַַ'ַעל וַ�ְִזָעק! ָהֲעבָֹדה ִמן יְִ#ָרֵאל ְבנֵי וַ�ֵ"נְח! ִמְצַריִם ֶמֶל� וַ�ָָמת ָהֵהם ָהַרִ�ים ַב�ִָמים וַיְִהי) כג(

 ֶאת ְ�ִרית, ֶאת ֱא(ִהים וַ�ְִז+ֹר נֲַאָקָתם ֶאת ֱא(ִהים וַ�ְִ)ַמע) כד( :ָהֲעבָֹדה ִמן ָהֱא(ִהים ֶאל ַ)וְָעָתם

    .ֱא(ִהים וַ�ֵַדע יְִ#ָרֵאל ְ�נֵי ֶאת ֱא(ִהים וַ�ְַרא) כה( :יֲַעקֹב וְֶאת יְִצָחק ֶאת -ְבָרָהם

  (שמות פרק ב')              

  'הימים הרבים ההם' הם הסיפור האחרון. הסיפור הקודם לדברים אלו הם:

�ִָמים וַיְִהי) יא(� ִעְבִרי ִאי) ַמֶ+ה ִמְצִרי ִאי) וַ�ְַרא ְ�ִסְב(ָתם וַ�ְַרא ֶאָחיו ֶאל וַ�ֵֵצא מֶֹ)ה וַ�ְִגַ.ל ָהֵהם ַ

�,ם וַ�ֵֵצא) יג( :ַ�ח,ל וַ�ְִטְמנֵה! ַהִ/ְצִרי ֶאת וַ�ַ� ִאי) ֵאין ִ+י וַ�ְַרא וָכֹה +ֹה וַ�ִֶפן) יב( :ֵמֶאָחיו� ַה0ֵנִי ַ

 ַ#ר ְלִאי) ָ#ְמ3 ִמי וַ�ֹאֶמר) יד( :ֵרֶע3 ַתֶ+ה ָלָ/ה ָלָרָ)ע וַ�ֹאֶמר נ2ִִים ִעְבִרים ֲאנִָ)ים ְ)נֵי וְִה1ֵה

 :ַהָ.ָבר נ,ַדע "ֵכן וַ�ֹאַמר מֶֹ)ה וַ�ִיָרא ַהִ/ְצִרי ֶאת ָהַרְג'ָ  ַ+ֲאֶ)ר אֵֹמר ַאָ'ה נִיַהְלָהְרגֵ  ָעֵלינ! וְ)ֵֹפט

�ֶאֶרץ וַ�ֵֶ)ב ַפְרעֹה ִמ4ְנֵי מֶֹ)ה וַ�ְִבַרח מֶֹ)ה ֶאת ַלֲהרֹג וַיְַב6ֵ) ַה5ֶה ַהָ.ָבר ֶאת 4ְַרעֹה וַ�ְִ)ַמע) טו(ְ 

              ַהְ�ֵאר ַעל וַ�ֵֶ)ב ִמְדיָן

  (שמות פרק ב')   

וזה ידוע. כלומר יש כאן מעבר של עשרות שנים. מפרק  –לאחר מכן הוא כבר בסנה והוא בן שמונים 

  יש ארבעים שנה.  –שמשה רועה את צאן יתרו, עד סוף כל התורה כולה  - פס' א' –ג' 

היא של משה. שלושת שבעים השנים הללו מתואר לנו רק שתי במות. הבמה הראשונה - מכל שישים

האירועים שמסופרים על משה הם רק המאבקים עם העברי והמצרי, על הבאר במדיין, והסנה. הרי 

משה רבנו עשה עוד הרבה דברים בשנים הללו, אבל התורה בוחרת לספר לנו רק את האירועים 

  הללו. 

ָהֲעבָֹדה". כלומר  ִמן ָהֱא(ִהים ֶאל ַ)וְָעָתם וַַ'ַעל !וַ�ְִזָעק ָהֲעבָֹדה ִמן יְִ#ָרֵאל ְבנֵי וַ�ֵ"נְח!ובני ישראל ? "

מתואר על בני ישראל רק התפילה! והקב"ה שומע את התפילה. זה הדבר  –בכל השישים שנים הללו 

  היחיד שמופיע. 

  יש לנו כאן זעקה שהופכת לשוועה ובסוף לנאקה. ובסוף מגיעים ל"וידע אלוקים". 

  משה בסנה: 

  לאחר מכן משה מגיע אל הסנה, ובהתגלות הסנה הוא רואה סנה בוער באש "והסנה איננו אכל". 

 ַהר ֶאל וַ�ָבֹא ַהִ/ְדָ�ר -ַחר ַה2ֹאן ֶאת וַ�ִנְַהג ִמְדיָן +ֵֹהן חְֹתנ, יְִתר, צֹאן ֶאת רֶֹעה ָהיָה !מֶֹ)ה) א(

�ֵא) �ֵֹער ַה9ְנֶה וְִה1ֵה וַ�ְַרא ַה9ְנֶה ִמ',� ֵא) ְ�ַלַ�ת ֵאָליו יְקֹוָק ַמְלַא� וַ�ֵָרא) ב( :חֵֹרָבה ָהֱא(ִהיםָ 

 יְִבַער (א ַמ.!עַ  ַה5ֶה ַהָ;דֹל ַהַ/ְרֶאה ֶאת וְֶאְרֶאה 1ָא "ֻסָרה מֶֹ)ה וַ�ֹאֶמר) ג( :ֻאָ+ל ֵאינ1ֶ! וְַה9ְנֶה

 וַ�ֹאֶמר מֶֹ)ה מֶֹ)ה וַ�ֹאֶמר ַה9ְנֶה ִמ',� ֱא(ִהים ֵאָליו וַ�ְִקָרא ִלְרא,ת ָסר ִ+י יְקֹוָק וַ�ְַרא) ד:(ַה9ְנֶה

                    . ִה1ֵנִי

  (שמות פרק ג')        

שכל עוף שנכנס לתוכו  –זה את הסנה, שיח של קוצים, וחז"ל אומרים  -הדבר הראשון שהוא רואה  

האש הייתה צריכה  –אר את עם ישראל אינו יכול לצאת ממנו. הוא רואה את הסנה בוער, ואם זה מת

  כי "וירא אליו מלאך ה' בלבת אש מתוך הסנה". –להיות מסביב לסנה. ולא יכול להיות שהאש מסביב 
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  שמותיו של הקב"ה: –אהיה אשר אהיה 

  שיח הקשה:-ואז מגיעים אל הדו

 ֶאל מֶֹ)ה וַ�ֹאֶמר) יא( :ִמִ/ְצָריִם יְִ#ָרֵאל ְבנֵי ַעִ/י ֶאת וְה,ֵצא 4ְַרעֹה ֶאל וְֶאְ)ָלֲח3 ְלָכה וְַעָ'ה) י( 

 ֶאְהיֶה ִ+י וַ�ֹאֶמר) יב( :ִמִ/ְצָריִם יְִ#ָרֵאל ְ�נֵי ֶאת א,ִציא וְִכי 4ְַרעֹה ֶאל ֵאֵל� ִ+י "נִֹכי ִמי ָהֱא(ִהים

 ָהָהר ַעל ָהֱא(ִהים ֶאת ַ'ַעְבד!ן ִמִ/ְצַריִם ָהָעם ֶאת ְ�ה,ִציֲא3 ְ)ַלְחִ'י3 "נִֹכי ִ+י ָהא,ת ְ=3 וְֶזה ִעָ/�

 ֲאב,ֵתיֶכם ֱא(ֵהי ָלֶהם וְ"ַמְרִ'י יְִ#ָרֵאל ְ�נֵי ֶאל ָבא "נִֹכי ִה1ֵה ָהֱא(ִהים ֶאל מֶֹ)ה וַ�ֹאֶמר) יג( :ַה5ֶה

 ֲאֶ)ר ֶאְהיֶה מֶֹ)ה ֶאל ֱא(ִהים וַ�ֹאֶמר) יד( :ֲאֵלֶהם אַֹמר ָמה 0ְמ, ַמה ִלי וְ"ְמר! ֲאֵליֶכם ְ)ָלַחנִי

 +ֹה מֶֹ)ה ֶאל ֱא(ִהים ע,ד וַ�ֹאֶמר) טו( :ֲאֵליֶכם ְ)ָלַחנִי ֶאְהיֶה יְִ#ָרֵאל ִלְבנֵי תֹאַמר +ֹה וַ�ֹאֶמר ֶאְהיֶה

 ְ)ָלַחנִי יֲַעקֹב וֵא(ֵהי יְִצָחק ֱא(ֵהי -ְבָרָהם ֱא(ֵהי ֲאבֵֹתיֶכם ֱא(ֵהי יְקֹוָק יְִ#ָרֵאל ְ�נֵי ֶאל תֹאַמר

            . .ֹר ְלדֹר ִזְכִרי וְֶזה ְלעָֹלם 0ְִמי ֶזה ֲאֵליֶכם

  (שמות פרק ג')        

  רש"י מסביר: 

 לפניו אמר. מלכיות שאר בשעבוד עמם אהיה אשר זו בצרה עמם אהיה - אהיה אשר אהיה

 תאמר כה, אמרת יפה לו אמר. זו בצרה דיים אחרת צרה להם מזכיר אני מה, עולם של רבונו

  . 'וגו

הוא יקוק. ולמי  –האם השם הוא 'אהיה אשר אהיה', או יקוק? השם שנשאר לעולם  –אז לא מובן 

  ששם לב הרמב"ם לא מביא את השם של 'אהיה אשר אהיה'. 

  השאלה הייתה מה שמו של הקב"ה, אז בשביל מה עוזרת התשובה 'אהיה אשר אהיה'? 

שים שנה לקב"ה, אז למה שהם ישאלו את שמו? למה הם אבל הרי עם ישראל היה מתפלל שי

  צריכים את כל השאלות הללו? וגם מן הסתם הם יודעים את השם יקוק. 

שהשאלה  –אגב, למשה זה ברור שהם ישאלו אותו מה שמו. ויש להבין מדוע? מדוע משה כ"כ בטוח 

  היא מה שמו? 

רי היה לפני שישים שנה, אז מדוע הוא אגב, רש"י אומר שמשה הרג את המצרי בשם המפורש, וזה ה

  שואל? 

   אבל במרובים על כרחם!

  (יש מדרש בשמות רבה מזעזע: 

 שיניהן משוברות כשהן בטובתם שלא כרחם על במרובים אבל ביחידים אהיה לאשר אהיה

 נטויה ובזרוע חזקה ביד לא אם אלהים' ה נאם אני חי) כ יחזקאל( שנאמר עליהם אני מולך

  ,עליכם אמלוך שפוכה ובחמה

לא  –כלומר יש צמצום, ואני יהיה רק לאשר אהיה עליו. כלומר יחידים שלא ירצו לקבל את הקב"ה 

רק אהיה. כלומר אהיה רק  –בעל כורחם. ואז משה נבהל, ולכן הקב"ה אומר  –יקבלו. אבל הרבים 

  עם הרבים, אבל מה עם היחידים? 

ומיד הן  –ו. כי הרי סוף ישראל לעשות תשובה אגב, המדרש קשה מאד מבחינת בסיס האמונה שלנ

  נגאלים. אז איך אפשר? 

  יש עוד כמה שלבים.) –כולם שייכים לה. אבל בדרך  –אלא בגאולה העתידה שאנו מחכים לה 
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פירושו  –אני יודע מה שמו, אבל אני לא יודע באיזה אופן הוא מתגלה עכשיו! 

  של הרבי מלובאוויטש: 

מלובאוויטש: (שבת שמות, מברכים חודש שבט) הרבי היה מדבר בענייני הרבי  –בשיחה בתשמ"ג 

  השואה, לא הרבה ולא מעט. הוא הרי חווה את כל השואה. 

  וכך הוא אומר: 

שם הויה מורה על מידת  –הבן חמש למקרא למד כבר בפירוש רש"י בתחילת בראשית 

ם עשות אלוקים ארץ ושמים, הרחמים, ושם אלוקים מורה על מידת הדין.... והיינו דכתיב ביו

כאשר עושה פעולה של דין נקרא בשם אלוקים, וכאשר עושה פעולה של רחמים נקרא בשם 

  הויה.... 

ועל פי זה מובן תוכן שאלת בני ישראל מה שמו. בני ישראל ידעו אודות שמותיו של הקב"ה. 

היה עד השמות שמצינו אצל יעקב אברהם יצחק ויעקב...ולכן כאשר מתואר מצב שלא 

כה...שואלים בני ישראל מה שמו כלומר באיזה שם נקרא הקב"ה ביחס לפעולה והמצב 

הנם בקשר לבנים וירושת הארץ,  –הזה...והנה שמותיו של הקב"ה שמצינו אצל האבות 

ברכה מיוחדת.... אבל כאן מדובר אודות מצב מיוחד במינו שלא היה עד עתה כל בני ישראל 

  לים מה שמו, כיצד תהייה הנהגתו? נמצאים בגלות, ולכן שוא

  השאלה מבטאת את תמיהתם של בני ישראל על כללות המצב אודות הם נמצאים. 

מה מתרחש כאן במצב שכזה, מה פשר הנהגתו של הקב"ה באופן שכזה, ומהו שמו של 

הקב"ה בהתאם להנהגה זו. מצד של גלות אודות זמן, ורק לאחר מכן בשורת הגאולה. ומכיון 

הרבים ההם, מי יודע איזו גאולה תהייה. ועל זה בא ואומר אהיה עמם בצרה. כאשר  שהימים

בני ישראל נמצאים במצב של צרה, גם הקב"ה נמצא עמם בצרה. אין הכוונה שהקב"ה נמצא 

איתם, אלא בהיותו עמם בצרה הרי הוא משתעשע בעצמותו, אלא שהקב"ה בעצמו נמצא 

  בצרה. 

 .........  

 - שהוא לא נמצא איתנו שבעים שנה? אני יודע שהוא איתי, אבל באיזה הנהגה מה שמו? –כלומר 

  כי עכשיו צריך רחמים.  –לכן הוא אומר להם שעכשיו יש צורך בשם של יקוק באיזה שם הוא מופיע? 

  אמונת בני ישראל: 

תאמר להם "העלה אתכם מעוני מצרים". ולפרעה הוא מצווה אותו להגיד לו  -הקב"ה אומר למשה

מדוע הוא לא מצווה להגיד את זה לבני ישראל? למה הוא לא  –שהוא יחטוף מכות קשות. ותמוה לי 

+ שנים, ושום דבר לא יצא משם. אז  200איך הוא יעלה אותם ממצרים? הרי הם שם  –אומר להם 

את המכות שיביאו –איך הם יאמינו לו שהוא יוציא אותם? לכן אולי אפילו היה כדאי שהיה אומר להם 

  למצרים? 

אלא ההבנה היא שאותנו הוא משאיר באמונה שלנו. עם פרעה הוא מתעסק באותות, אבל אותנו הוא 

  משאיר באמונה הגדולה. 

  "רע כי אתה עמדי": 

ודע הוא שהקב"ה נמצא ביחד איתו. כשיהודי נמצא בגלות הוא יודע י הוא  תכשיהודי נמצא בגלו

 –לך בגיא צלמוות לא אירע רע כי אתה עמדי". ידוע הפירוש של רבי נחמן להתפלל לקב"ה. "גם כי א

שצריך לשים את הפסיק לאחר המילה 'אירע', כי רע לי בגלות שאתה עמדי. קשה לי להיות בגלות לא 

  כי גם אתה נמצא עמי בגלות.  –כי קצת יש לי ייסורים, אלא קשה לי הגלות 
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יך הקב"ה  יוציא אותם ממצרים, ואיזה מכות הוא יביא משה רבנו לא צריך להגיד לבני ישראל א

באיזה אחד מן  –למצרים, הם נמצאים כבר במצב של אמונה בקב"ה. הוא רק צריך להגיד להם 

     השמות שלו הוא יופיע אליהם?


