
 "פ טבת תש              בס"ד 

 תנגיעות מפרשת השבוע שמו    

ָמה  " מתחילהפרשת שמות   ."חדש"בשעה טובה אנו מתחילים ספר  ָריְׁ ָרֵאל ַהָבִאים ִמצְׁ ֵני ִישְׁ מֹות בְׁ ה שְׁ ֵאלֶּ
עֹון ֵלִוי ִויהּוָדה :ֵאת ַיֲעֹקב ִאיש ּוֵביתֹו ָבאּו אּוֵבן ִשמְׁ ָיִמן .רְׁ נְׁ בּוֻלן ּובְׁ ָאֵשר .ִיָששָכר זְׁ ָתִלי ָגד וְׁ ַנפְׁ             "  .ָדן וְׁ

יהדות בכלל יש משמעות רבה לשמות .   בו םמשמעותבושמות והפרשנים עוסקים בין היתר בפרשה ה
ואחד מה אחד מה שקוראים לו אביו ואמו,  שלשה שמות נקראו לו לאדם:"  :אומרחומא תנדרש מ

                           "  .טוב מכולן מה שקונה הוא לעצמו ואחד מה שקונה הוא לעצמו.  ,שקוראים לו בני אדם
למה נאמר ג' מיני עולה, כנגד ג' מידות טובות שהיו בידן של ישראל במצרים ובזכותן "במדבר רבה " חז"ל 

    הרב מרדכי אליהו זצ"ל אומרנגאלו, שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם ושגדרו עצמם מן הערוה". 
הרי ששמירת וקריאת השמות היהודיים המקוריים הם לא רק מידה טובה ומנהג טוב, אלא תנאי וזכות " 

ֵשם ֲאֹבַתי" את הנערים יעקב ברך ".להביא את הגאולה לעם ישראל ִמי, וְׁ ם שְׁ ִיָקֵרא ָבהֶּ בני ישראל  ."וְׁ
 אך שמרו על צביון ישראל בזכות השמות. תוופופולרי ותת זריות ותרבויוהתמודדו עם גלו

ֹעה" ל שמות בני ישראל מופיע להבדיל ומ גות פרועה ההתנבעל , פרועיש פרשנים שמפרשים מלשון "  ַפרְׁ
 כמשקל נגדרע פה  –רעה פאותיות ערף כלומר קשה עורף ויש המפרשים , רבי נחמן מפרש מבלי גבולות

פרעה . הפרועפה רע כלפי פרעה  סחפה הוא . משה על הגאולהוד וללמד ללמפלל התל, סחפה  –סח פל
דבריו  .עולםמאז ועד  באירוע הנוכחיםכל חודרים עמוק ל משהדברי אולם עורף אינו מקשיב הקשה 
 .גודל האירוע והגאולה ומנציחים את משמריםגדה " בקריאת ההפה סח"ים בתורה ואנו משמשים דמהדה

ָרה  ֵשם ַהֵשִנית פּוָעה"  - פּוָעהוִשפְׁ ָרה וְׁ ר ֵשם ָהַאַחת ִשפְׁ ִרֹית ֲאשֶּ ֹדת ָהִעבְׁ ַילְׁ ַרִים ַלמְׁ ְך ִמצְׁ לֶּ ר מֶּ  מות ש" .ַוֹיאמֶּ
ָרה  " רש"י .מיילדותה זו מרים, על שם שפועה ומדברת  – פּוָעהזו יוכבד, על שם שמשפרת את הולד. ִשפְׁ

ָרה  - בגמרא" , כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה.דללווהוגה  בו ישראל בימיה ם שפרו ורשל ע –ִשפְׁ
סביבת העבודה צריך לזכור את  עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל "שפועה ברוח הקודש " פּוָעהו

ֵשם ַהֵשִנית פּוָעה" של המיילדות  ָרה וְׁ ר ֵשם ָהַאַחת ִשפְׁ ִרֹית, ֲאשֶּ ֹדת ָהִעבְׁ ַילְׁ ַרִים ַלמְׁ ְך ִמצְׁ לֶּ ר מֶּ ר:  .ַוֹיאמֶּ ַוֹיאמֶּ
ת ן אֶּ כֶּ דְׁ ַילֶּ ן ַעל-בְׁ ִאיתֶּ ִריֹות, ּורְׁ ָנִים. ִאם-ָהִעבְׁ ִאם-ָהָאבְׁ ן ֹאתֹו, וְׁ ת-ֵבן הּוא ַוֲהִמתֶּ ֹדת אֶּ ַילְׁ אןָ ַהמְׁ -ַבת ִהוא ָוָחָיה. ַוִתירֶּ

ת יןָ אֶּ ַחיֶּ ָרִים, ַותְׁ ְך ִמצְׁ לֶּ ן מֶּ ר ֲאֵליהֶּ ר ִדבֶּ ֹלא ָעשּו ַכֲאשֶּ ָלִדים.-ָהֱאֹלוקים וְׁ הפסוקים " סיוון רהב מאיר אומרת " ַהיְׁ
 אנחנו אומרים ששפרה ופועה דאגו לעשות קולותאחרי , אלפי שנים  –האלה איומים ונוראים. ובכל זאת 

לשעשע תינוקות באמצע הזוועה הזו. זה מסר חשוב. הרי רש"י יכול היה לבחור מדרשים אחרים על 
פרעה ולמרוד פה, לא להסכים לפקודה, אבל הוא בחר  הגבורה שלהן, על העוז והעוצמה לעמוד מול

להדגיש גבורה מסוג אחר, גבורת הפרטים הקטנים והנעימים של החיים. להנעים את החיים גם בתוך 
ם בסתר על ילדים שנולדיהן לא שיפרו רק את מצב הרוח של התינוק. מדובר על הורים משועבדים,  התופת.

כפי שמסביר בניגוד לחוק המצרי. במצב כזה אנשים צריכים עזרה, טיפול, סעד פסיכולוגי, עידוד, שמחה. 
ת " מדרש ה יןָ אֶּ ַחיֶּ ָלִדים"אלו האימהות,  " ַותְׁ ת המילה "." )מדרש שמות רבה( ילדים ממש -" ַהיְׁ " באה  אֶּ

 תהאימהוד הם השקיעו בעידויולדת. הלרבות את האימהות. הן החיו גם אותן. הן נתנו עזרה לאימא 
"אמר רבי מאיר: תלם בתוך תלם, קילוס בתוך קילוס. לא דיין שלא קיימו את דבריו, אלא עוד והילדים 

יות והולכות וגובות מים ומזון מבתיהם של עשירות, ובאות שהוסיפו לעשות עמהם טובה. ויש שהם ענ
  ונותנות לעניות, שנאמר: ותחיין את הילדים" )שמות רבה(

 .משה –יגות שסירב למנההנבחר  נהיג המנהיגיםאת מאנו פוגשים בלי דילים ושטיקים פיין בחירות קמ בלי
ִשיִתהּו"  ר ִכי ִמן ַהַמִים מְׁ ה ַוֹתאמֶּ מֹו ֹמשֶּ ָרא שְׁ  " או נמשה משויא "היה צריך להיקרהזה הפירוש פי ל"  ַוִתקְׁ

הוא זה שעוסק בלמשות שלמעשה עליו קרא ונלמד נואנו  היאורן נמשה מהוא  .שה בהווהמנקרא הוא אך 
              . הצורר "פרעה " ו של בתמצילתו , מו היא ש"המציאה " את שמי  .ואת כל עם ישראלאת הבודדים 

ָרא "  מדגיש את שמו' בהתגלות הראשונה למשה ה. לא משנה את שמוו משההקב"ה עצמו קורא לו  ַוִיקְׁ
ר ִהֵנִניקֵאָליו ֱאֹל ה ַוֹיאמֶּ ה ֹמשֶּ ר ֹמשֶּ נֶּה, ַוֹיאמֶּ                                                                            "ים ִמתֹוְך ַהסְׁ

ל " ? מה השם של ה'גשים לראשונה את השאלה בפרשה אנו פו ל ָהֱאֹלוקים: ִהֵנה ָאֹנִכי ָבא אֶּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ַוֹיאמֶּ
ָראֵ  ֵני ִישְׁ ם?בְׁ מֹו? ָמה ֹאַמר ֲאֵלהֶּ רּו ִלי: ַמה שְׁ ָאמְׁ ם. וְׁ ָלַחִני ֲאֵליכֶּ ם שְׁ ם: ֱאֹלוקי ֲאבֹוֵתיכֶּ ִתי ָלהֶּ ָאַמרְׁ  וה' עונה " ל, וְׁ

יֶּה " הְׁ ר אֶּ יֶּה ֲאשֶּ הְׁ ֵני  ... אֶּ ל בְׁ ה: ֹכה ֹתאַמר אֶּ ל ֹמשֶּ ר עֹוד ֱאֹלוקים אֶּ ם ֱאֹלוקי ַוֹיאמֶּ ָרֵאל: ה' ֱאֹלוקי ֲאֹבֵתיכֶּ ִישְׁ
ֹדר ֹדר. ִרי לְׁ ה ִזכְׁ זֶּ ֹעָלם וְׁ ִמי לְׁ ה שְׁ ם, זֶּ ָלַחִני ֲאֵליכֶּ ָחק ֵואֹלוקי ַיֲעֹקב שְׁ ָרָהם ֱאֹלוקי ִיצְׁ                                                      "  ַאבְׁ

ָרֵאל  " –וזה מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה והוא קרוי על שמנו ם ה' אנו קרואים על ש ֵני ִישְׁ מֹות בְׁ ה שְׁ  "ֵאלֶּ
 לה היא שמובי ה שלנועתיקקדושה והובמסורת המלאי המשמעות  האלהההיסטוריים בשמות ההדבקות 

          .ולחיים מלאי משמעות לגאולה המלאה

 
 . םשבת שלו

 שלר איתן

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


