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מה-ׁשהיה הּוא ׁשיהיה
מה-ׁשנעׂשה הּוא ׁשיעׂשה

ואין כל-חדׁש תחת הׁשמׁש
קהלת א', ט'

לסדר פרשת ואלה שמות

"שמות"
מהותו של השם

השבת אנו פותחים ספר חדש, ספר 
"שמות", הספר עוסק בשיעבוד עם 
מצריים,  יציאת  במצריים,  ישראל 
הבניה  הוראות  סיני,  הר  מעמד 
העגל.  וחטא  למשכן  והתרומה 
"שמות",  נקרא  הספר  זאת  ובכל 
ידוע המאמר שהדבר בא להראות 
זכו  מצריים,  בשיעבוד  שהיו  שאף 
שמם  את  שינו  לא  מפני  לגאולה 
ולשונם ולא דיברו לשון הרע, ולא 
כמובא  בערווה,  פרוץ  בהם  נמצא 
השירים  שיר  על  רבה  במדרש 

)פרשה ד' פסקה כ"ה(.

לשם האדם יש משמעות פנימית, 
ולכן  האדם.  מהות  את  המהווה 
גם לשינוי בשם יש משמעות. אנו 
רואים שספר בראשית רצוף בשמות 
יסכה  משתנים: אברם - אברהם, 
- שרי - שרה, יעקב - ישראל, בן 
אוני - בנימין, יוסף - צפנת פענח. 
כל שינוי לכאורה הביא ברכה על 
אותו אדם. השינוי נעשה בהוראה 
יש  למצריים  בירידה  אך  עליונה. 
הקב"ה  מצד  פנים  הסתר  כביכול 
ושם  למשה(  קורא  שהקב"ה  )עד 
כדי  וזאת  בשם,  דבר  לשנות  אין 

לשמר את קדושתינו.
ובכל זאת כבר בפרשת שמות אנו 
מוצאים משחק בשם אדם על מנת 
לפני  עוד  וזה  ייעודו,  את  לשנות 

שמשה מתוודע את ה'. 
כשמשה מכה את המצרי, כתוב "ויך 
את המצרי" )ב', ב'( לא נכתב במה 
היכהו. במדרש רבה )שמות פרשה א' 
המצרי'  את  "'ויך  מובא:  לד(  אות 

במה הרגו? רבי אביתר אמר: הכהו 
של  מגרפה  אומרים:  ויש  באגרוף. 
רבנן  מוחו.  את  והוציא  נטל  טיט 
אמרי: הזכיר עליו את השם והרגו 
שנאמר )שמות ב, יד( 'הלהרגני אתה 

אומר  הפסוק  על  רש"י  אומר'". 
בשם  שהרגו  למדים  אנו  "מכאן 
השתמש  משה  כלומר,  המפורש", 
שם  כלומר  הקב"ה,  של  בשמו 
הוי"ה, בצירוף שם המצרי )'הזכיר 
מסויים,  באופן  השם'(  את  עליו 
ובזה ביטל את קיומו החומרי של 

המצרי.
על הדרך שבה השתמש משה רבינו 
בשם ה' על מנת לבטל את המצרי, 

ניתן ללמוד ממספר מקורות.
קי"ב:  בפסחים  הגמרא  לשון  כך 
מן  לא  מים  אדם  ישתה  לא  "ת"ר 
בלילה  האגמים  מן  ולא  הנהרות 
ואם שתה דמו בראשו מפני הסכנה 
מאי סכנה סכנת שברירי ואי צחי 
מאי תקנתיה אי איכא איניש בהדיה 
לימא ליה פלניא בר פלנתא צחינא 
לנפשיה  איהו  נימא  לא  ואי  מיא 
איזדהר  אימי  לי  אמרה  פלניא 
משברירי שברירי ברירי רירי ירי רי 
כלומר  חיורי:",  בכסי  מיא  צחינא 
כדי למעט כוחו הרוחני של הרוח 
הרעה הנקראית 'שבריר"י' השורה 
על המים בלילה, יש לומר את שמו 
בהפחתה, כלומר: שבריר"י בריר"י 
דוגמא  היתה  זאת  ר"י.  יר"י  ריר"י 
לבטלו  כדי  שם  של  להחסרה 

מהעולם.
מילה  בניית  עיקרון  אותו  על 
כוחה הרוחני  יגדיל את  זה  באופן 
בעולם. וכך מסביר הפרי עץ חיים 
פרק  המיטה  שעל  שמע  קריאת  )שער 

האר"י  של  תורתו  את  המבאר  י'( 
הקדוש: "וכשיגיע אל ה' אל אמת 
בסוף הפרשה השלישית של קריאת 
שמע, תכוין בהוי"ה זו כזה - י' י"ק 
מנת  על  זאת  וכל  יקו"ק..."  יק"ו 
הרוחני  האלוקי  הכוח  את  לחזק 

באדם בעת שישן, כנגד המזיקים.
זה מובאת בתורתו  פי עיקרון  על 
שיר  הבאה:  ההגדרה  נחמן  ר'  של 
משולש,  שיר  כפול,  שיר  פשוט, 

שיר מרובע.
בחינת  "וזה  נחמן:  ר'  כותב  וכך 
שיר  והוא  לעתיד,  שיתער  השיר 
פשוט, כפול, משולש, מרובע... וזה 
בבחינת  מלכותו,  התגלות  על-ידי 
שרה על כל העולם, ושרה זה בחינת 
שיר, בחינת: ושרים כחוללים, וזה 
בחינת:  שהוא  דוד  מלכות  בחינת 
)ליקוטי  ישראל'."  זמירות  'נעים 
לב  ניתן לשים   - מוהר"ן תורה מט'( 

השביעי  הרועה  הוא  המלך  שדוד 
והכוונה למשיח!

"יתנגן  אחר:  במקום  מוסיף  והוא 

לעתיד,  של  הזה  והשיר  הניגון 
י"ק,  י,  כנגד שם  נימין,  שהם ע"ב 
בחינת  )=72( שהוא  יקו"ק,  יק"ו, 
כמובא  וכו',  כפול  פשוט  שיר 
שהוא  כא(,  הזוהר  )תיקוני  בתיקונים 
הנימין  אלו  על  ע"ב,  כולו  עולה 
יתנגן השיר הזה שלעתיד כשיחדש 
'עולם   - בבחינת  עולמו,  את 
חסד יבנה', שאז יתער שיר פשוט 
חוט  עליו  מושכין  וזהו:  וכו'... 
ההמשכה,  בחינת  זה  חסד-  של 
שמושכין ופושטין את הנימין כדי 
לנגן עליהם שיר הנ"ל. נמצא שע"י 
קול המוכיח הראוי הוא נותן ריח 
טוב בהנשמות." )ליקוטי מוהר"ן תנינא 

תורה ח'(

מכאן אנו רואים ששימוש בהוספת 
לו מעשמעות  יש  ובנית שם  אות 

של בניית חסד בעולם.
ניתן להבין עתה גם את משמעות 
השימוש אצל חסידיו של ר' ישראל 
נחמן  נחמ  נח  "נ  בסיסמא  אודסר 
מאומן", ולא משנה מה מקורה של 

סיסמא זו.
בניה  זה של  סוד  ידע  רבינו  משה 
את  להרוג  יכל  ולפיכך  והחסרה, 
יד.  עליו  להניח  מבלי  המצרי 
יכול לעשות  כמובן שלא כל אחד 
זאת ויותר מכך, כפי שמי שמברך 
שמקלל,  מי  כך  תחילה,  מתברך 
ניזוק תחילה, אלא אם הוא ברמה 
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רוחנית גבוהה השומרת עליו.
החיות שלו,  זה  ושם האדם  היות 
לפיכך שמו של אדם הוא מהותו, 
את  האדם  משם  ללמוד  וניתן 
בני  בשמות  כך  והנהגתו,  תפקידו 

ישראל עם ירידתם למצרים.
החכם מנשה בספרו "אהבת חיים" 
על  הבאים  הדברים  את  מביא 

שימור שמותם:
בראש  מלמד,  באו",  וביתו  "איש 
למטרה,  להם  שמו  היסוד  קוי 
מדריכים  שיהיו  דאגתם,  בראש 
ובניהם  ביתם  את  ומחנכים 
שבאו,  כמו  ובטהרה,  בקדושה 
הטמא  לאויר  ירידם  לפני  כלומר, 

של ארץ מצרים.
על  לשמור  מחובתם   - ראובן  א. 
קדושת ראית עיניהם ולראות בני 
ויעקב,  יצחק  אברהם  בני  הם.  מי 
תרבויות  אחר  להגרר  לא  כדי 

חדשות של מצרים.
ב. שמעון - ראו חובה על עצמם 
לקדש את חוש השמיעה, כי אזנים 

נכוים תחילה באברים.
שמירת  ידי  על  כלומר   - לוי  ג. 
לעיל  כנזכר  והאזנים  העינים 
תתלוה  שהשכינה  להם  מובטח 

עמהם.
ד. יהודה - כלומר מעתה שקשורים 
ודבוקים בהקדוש ברוך הוא בזכות 
את  לעבור  יכולים  בנקל  הרי  לוי, 
כל משברי הגלות, ולהודות לה' על 
כמו  והמטיב,  הטוב  בברכת  הכל 
בה'  דבר  אהלל  באלקים  שכתוב 

אהלל דבר.
ה. יששכר ו. זבולון - יששכר הוא 
זבולון,  שבת,  ערב  בחינת  הששי 
לומר  רצה  שבת,  בחינת  שביעי 
כל הטורח בערב שבת, אף על פי 
שבערב שבת יש טורח ואדם אסור 
לו לקבוע סעודת קבע, אבל מובטח 
וסופו  בעמלו  טוב  שכר  שיש  לו 
לאכול בשבת, וזבולון זוכה על ידי 
בו  יעשה  הוא  ברוך  שהקדוש  כך 
בית זבול לו, לשכון בתוכו, כך היו 
בטוחים שסוף הכבוד לבוא, על ידי 
דוגמאת  אלו,  בתקנות  שמירתם 
טורח ערב שבת הרי בודאי בסופם 
מנוחת  טעם  גם  וירגישו  יגאלו 

השבת.
ידי קו יסוד  יוסף - כלומר על  ז. 
פניו אתנו  ויאיר אור  ה'  יוסיף  זה 

סלה.
הגיעם  עם  כלומר   - בנימין  ח. 
למעלה רמה, כנזכר לעיל, הרי כל 
הזה  בעולם  והפעולות  המעשים 
הם עולים לקדושה מצד ימין, ועוד 
לבל  מלמעלה  שמורים  ישראל 

יחטאו חס ושלום.
י. נפתלי - כלומר אם כבר  ט. דן 
וכל  אלו,  רמות  במעלות  זכינו 
יתברך, הרי  לפניו  רצויים  מעשינו 
מושל  צדיק  בחינת  להיות  בכוחנו 
בשעה  אפילו  אלוקים  ביראת 
ומידת  נידון  העולם  שחלילה 
כלומר  נפתלי,  הרי  מתוחה,  הדין 
ולפלל  בתפילה  לעמוד  בכחנו  יש 
לקיום  השפע  להורדת  פלולים 

העולם.
יא. גד - כלומר יש בכחנו לעורר 
מזל עליון ממקור חסד מתנת חינם 
מילתא  תליא  בזכותא  לא  אשר 
אלא במזלא, כמו "בא גד" שאמרה 

לאה אמנו עליה השלום.
יב. אשר - בזכות כל תקנות אלו 
זכינו והננו מאושרים בחלקנו חלק 
אלוקה ממעל גם בעולם הזה וגם 
לחיי  ומנוחה  ארוך  שכולו  בעולם 

עולמים."
עד כאן דבריו.

משי"ח  השם  לבוא  לעתיד  גם 
בנוי  השם  מהותו,  על  מצביע 
בתנ"ך  המופעים  שמות  מארבעה 

ובתלמוד כשם המשיח
)סנהדרין צח:, ישועות משיחו לרבי יצחק 

אברבנאל, עמ' מז:(

ינחם  כי   - חזקיהו  בן  מנחם   .1
אותנו ממעשינו הלא טובים

2. שילה - כי שלום ואמת ישררו 
בימיו

כל  על  עליון  יהיה  כי   - ינון   .3
מלכי הארץ

4. ו-חנניה - שיביא חן ויחון
המעין  הישועה,  "מעייני  בספרו  )גם 

את  מסביר  האברבנאל  ז'  תמר  העשירי, 

מהותם של שמות המשיח ומשמעותם(

מאמר חסידי
ליקוטי הלכות חו"מ 
הלכות ערב הלכה ג'

זִכְרֹונָם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשאָמְרּו  וְזֶה  )לד( 
ְּדבִָרים  עָה  אְַרבָּ זְכּות  בִּ לִבְָרכָה, 
נִגְאֲלּו יְִׂשָֹראֵל, ֶׁשֹּלא ִׁשּנּו אֶת ְׁשמָם 
ְּדּוִרים ִמן  וְֹלא ִׁשּנּו אֶת לְׁשֹונָם וְהָיּו ג

ל  כָּ י  כִּ זָָרה....  הָעֲבֹודָה  ּוִמן  עֲָריֹות 
עָה ְּדבִָרים הֵם מֹוִרים עַל  אֵּלּו הָאְַרבָּ
לַה'  ִמיד  ָתּ לָהֶם  ֶׁשהָיָה  הָָרצֹון  גֶֹּדל 
ִמצְַריִם.  אֶֶרץ  בְּ הְיֹוָתם  בִּ ַּם  ג ַרְך  יְִתבָּ
ְׁשמָם,  אֶת  ִׁשּנּו  ֶׁשֹּלא  ִחינַת  בְּ וְזֶהּו 
ֶׁשהּוא  ָרצֹון,  ִחינַת  בְּ הּוא  ם  הֵַׁשּ י  כִּ
ַּ"ל.  נ כַּ ָרצֹון  לְׁשֹון  ֶׁשהּוא  ֶּפֶׁש,  הַנ
ִחינַת נֶפֶׁש ַחיָּה  ם בְּ ִחינַת הֵַׁשּ וְזֶהּו בְּ
זִכְרֹונֹו  נּו  ַתב ַרבֵּ כְּמֹו ֶׁשכָּ הּוא ְׁשמֹו, 
ְׁשמֹו  ן  כֵּ וְעַל  אֵַחר.  מָקֹום  בְּ לִבְָרכָה 
ִחינַת  גִימְַטִריָּא ָרצֹון, כַּּמּובָא. וְזֶה בְּ בְּ
אֲוַת נֶפֶׁש. וְכָל אֶָחד  לְִׁשמְָך ּולְזִכְְרָך ַתּ
ָרצֹון הָעֶלְיֹון  בָּ פִי ָׁשְרׁשֹו  כְּ ִמיְִּׂשָֹראֵל 
יְִׂשָֹראֵל,  נְִׁשמַת  ל  כָּ ׁשֶֹרׁש  ֶׁשהּוא 
ּוכְמֹו  יְִׂשְֹראֵלִי  ֵׁשם  לֹו  יֵׁש  כֵן  כְּמֹו 
ִמיד לְהִָאיר עַל  ָתּ ר  ַּבֵּ כֵן צִָריְך לְִהְתג
ם  ָׁשּ ֶׁשִמּ הָָרצֹון  הֶאַָרת  וְנַפְׁשֹו  ְׁשמֹו 
ֶׁשאָמְרּו  וְזֶה  ּוְׁשמֹו.  נַפְׁשֹו  ׁשֶֹרׁש 
"לְעֹולָם  לִבְָרכָה,  זִכְרֹונָם  ַרּבֹוֵתינּו 
י  ּבֹו ָחפֵץ". כִּ מָקֹום ֶׁשלִּ יִלְמֹד אָדָם בְּ
יֹוֵתר,  בְּ ָחפֵץ  ּבֹו  ֶׁשלִּ הַּתֹוָרה  מְקֹום 
ן אַַחר  ָׁשם ׁשֶֹרׁש נַפְׁשֹו ּוְׁשמֹו וְעַל כֵּ
מַה  הָאָדָם,  אֶת  ׁשֹואֲלִין  ִמיָתתֹו 
ִחינַת  לָלִּיּות הַּתֹוָרה הּוא בְּ י כְּ מֹו, כִּ ְׁשּ
ַּ"ל. וְעַל  נ ִחינַת ְׁשמֹו כַּ ָרצֹון, ֶׁשהּוא בְּ
ְסקּו  פָּ ֶׁשֹּלא  ִמצְַריִם  בְּ יְִׂשָֹראֵל  ן  כֵּ
ן  כֵּ עַל  ַרְך,  יְִתבָּ לַה'  כְסֹף  ִמלִּ ְרצֹונָם 
עַל  ֶׁשזֶּה מֹוֶרה  ְׁשמָם,  אֶת  ִׁשּנּו  ֹלא 
ַּ"ל, וְעַל יְֵדי זֶה  נ ה כַּ גֶֹּדל הָָרצֹון ִּדְקֻדָׁשּ
ה לָצֵאת מֵעַבְדּות לְֵחרּות  ָּ ְּאֻל זָכּו לַג
ַּ"ל.  נ כַּ הָָרצֹון  הֶאַָרת  ּבְִחינַת  ֶׁשהּוא 
כִיִחים  יקֹוְרִסים הְַׁשּ ן אֵּלּו הָאֶפִּ וְעַל כֵּ
ַּ"ל, עַל  נ ָרצֹון כַּ עַכְָׁשו ֶׁשהֵם ּפֹוגְִמים בָּ
ִּים אֶת ְׁשמָם  י ֹרב הֵם מְַׁשנ ן עַל פִּ כֵּ
ּנּויִים הָָרִעים  הַכִּ וְקֹוִרין אֶת עַצְמָם בְּ
לְנַפְָׁשם,  אֹוי  לָהֶם,  אֹוי  לָהֶם  ּנּו  ֶׁשכִּ
ֹלא  ִאם  ה  ָּ ְּאֻל לַג יִזְּכּו  ֹלא  וַַּדאי  בְּ
ִמצְַריִם הָיּו ְרָׁשִעים  ַּם בְּ י ג יָׁשּובּו, כִּ
ֶׁשאָמְרּו  כְּמֹו  ה,  ָּ ְּאֻל לַג זָכּו  ֶׁשֹּלא 
סּוק  פָּ עַל  לִבְָרכָה  זִכְרֹונָם  ַרּבֹוֵתינּו 
"וַחֲמִֻׁשים עָלּו וְכּו'" - אֶָחד מֵחֲמֵׁש 

מֵאֹות וְכּו':
המהות  את  לזהות  ניתן  שם  בכל 
הקודש,  בלשון  השם  בירור  מתוך 
ע"פ השורש )העברי והקבלי(, וכן 
בתלמוד  בתנ"ך  שונים  במקורות 
האדם  על  ללמוד  ובכך  ובזוהר, 

ולהיכן הוא נמשך ופונה בחייו.
בשמירתו  הוא  השם  חשיבות 
כמקורו מעת הלידה, ללא כינויים 
וללא שום שינוי בשם עצמו, אלא 
אם יש הוראה מפורשת לכך, רצוי 

)אם  המלא  בשם  להשתמש  גם 
השם  כי  אחד(,  משם  יותר  ניתנו 
ומהותו של  רצונו  נפשו  מורה על 

האדם.
יכול  שינוי  או  תוספת  לפעמים 
כפי  טוב,  שאינו  טבע  גם  לשנות 
)כפי  לישראל"  מזל  "אין  שנאמר 
שמובא בעניין שינוי שמות אברהם 
כך  על  עקרה(,  כשהיתה  ושרה 

נרחיב בע"ה בשבוע הבא בל"נ.

ר', רב, גאון,  כמובן שהוספה כגון 
רבינו וכו', מוסיפים קדושה לשם.

וכפי שאמר שלמה המלך בקהלת )ז', 
א'( "טוב שם טוב משמן טוב ויום 
המוות מיום הולדו" מסביר על כך 
הגרי"ז הלוי "...ואמר הגר"ח שאין 
הכוונה שיום המות הוא טוב מיום 
לתחילת  נמשך  שזה  אלא  הולדו, 
טוב",  "שם  טוב  שאמר  הכתוב, 
ואומר שהשם של יום המות הוא 
הולדו,  ביום  לו  שניתן  משם  טוב 
דביום הולדו של אדם ניתן לו שם 
פלוני והוא נקרא בשם זה ראובן, 
שמעון, וכו', ואח"כ כאשר גדל והי' 
של  בשם  אותו  קורין  אין  לעילוי 
אותו  קוראין  אלא  הולדו"  "יום 
העילוי. ואח"כ גאון הגאונים וכו', 
ואין מזכירין לו שוב שמו שניתן לו 
ביום הולדו. אלא לפי גדלו בתורה 
ובמעשים בתקופת שנותיו, כי הם 
ולזה אמר שטוב  לו שם,  קובעים 
אותו  שקורין  המות,  יום  של  שם 
לפי גדולתו בסופו, מן השם שהיו 

קורין אותו ביום הולדו:"

שבת שלום
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נא לשמור על
קדושת העלון.

יש לדאוג שלא יזרק לפח אלא
יאסף לגניזה.

נא להמנע מקריאת העלון בשעת
 התפילה וקריאת התורה.

לקבלת העלון יש לשלוח
דואר אלקטרוני ל-

 aepropp@smile.net.il
ובעז"ה העלון הבא יגיע

ישירות לתיבה.
ניתן להוריד את העלונים הקודמים 

מהאינטרנט בכתובת הבאה:
http://www.adamsmac.com/apd


