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 הספר השני וספר הגאולה  –פתיחה לספר שמות 
 

 ספרי היצירה .א
עומדים אנו במעבר שבין ספר בראשית לספר שמות, אשר כל אחד מהם עוסק בשלב אחר  

 בהתהוות הבריאה כולה ככלל וישראל בפרט. 
ספר בראשית נקרא "ספר היצירה", אמנם אין הוא עוסק ביצירה בפועל של האומה  

  –ית, ובגילוי שורש ההויה והווצרותו של הבסיס של כלל ישראל הישראלית אלא בתשת 
האבות הקדושים, הציר העיקרי שעליו סובב הספר, הם ה"בכח" של עם ישראל כאב  

 המנחיל ומוריש מטבעו לבניו. 
בספר שמות, אשר בלימודו אנו פותחים כעת, עוסק כבר בעצם הצמיחה הבנין והתהוות  

הקדושים, צומחים כעת לאילן מפואר, כל מהלך הספר   של האומה, הזרעים שזרעו האבות
 הינו לידת עם ישראל כתינוק שנולד, צומח ובוגר וזאת בארבעה שלבים עיקריים: 

 גלות מצרים והגאולה ממנה הם כהריון והתהוות. .1
 יציאת מצרים עצמה כלידת עם ישראל "ביום הולדת אותך".  .2

 רות. מתן תורה במעמד הר סיני היא תקופת הגדילה והבג .3

 הקמת המשכן שהביאה להשראת השכינה "ואז שבו אל מעלת טבותם" )רמב"ן(  .4
 

 שמות ומספרים .ב
"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו ראובן שמעון וכו'"  

-)שמות א.א.( וצריך להבין מה טעם פתח הפסוק בשם "ישראל" וסיים בשם "יעקב", כמו 
את שמות השבטים, שכבר הוזכרו בסוף ספר בראשית, ואם  כן מדוע מפרטת התורה שוב 

 הוזכרו שמות, למה לא הוזכרו שמותם של כל השבעים נפש. 
, כל אחד בדרכו ביארו ע"פ הגמ'  ורבותינו הקדושים ה"שם משמואל" ו"השפת אמת"

"אמר ר"ל אין הקב"ה מכה את ישראל אלא א"כ בורא להם רפואה תחילה" )מגילה יג'  
נהגה מיוחדת לכלל ישראל ולזה מרמז הפסוק הראשון שפותח את הספר,  ע"ב( שזוהי ה 

שכבר בפתח הגלות ע"י הירידה מצרימה מצוי כח הגאולה והישועה, שהיא הרפואה ממכת  
 הגלות. 

השפת אמת )תרל"ז( כותב ע"פ רש"י כאן שחזר ומנאם להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים  
קרא" )תהילים קמז. ד.( וביאר שכמו שלכל  וכדכתיב "מונה מספר לכוכבים לכולם שמות י

מלאך וכוכב יש תפקיד מיוחד ושליחות לעשות יעודו, כך כל אדם נולד עם יעוד ותפקיד  
המיוחד דוקא לו, ומהות זו טמונה ב"שמו" וזה הטעם מדוע מנתה תורה שוב את שמותם  

דם  של השבטים, להורות שגם בתוך גלות מצרים, המשיכו השבטים להכיר את ייחו
ומהותם ועל ידי כך נשארו דבוקים וקשורים בקב"ה, ובכח תרופה זו נושעו מהמרה הקשה  

 של גלות מצרים" 
ובאותו סגנון מצינו עוד קודם לזה בדברי הספורנו כאן שכתב "אלה הנזכרים כאן היו  

 ראויים להודע בשם כי כל אחד מהם ראוי להיות נחשב איש על שמו המורה על צורתו" 
אל בירידתם לגלות באו בשמותם, כיחידים, כל אחד עם כוחו ויחודו, אך  אכן כלל ישר

 מבואר מאידך שירדו גם ככלל עלך כל הכח הטמון בו. 
והם עומק דברי רש"י בתחילת הפרשה "אע"פ שמנאן בחייהם בשמותם חזר ומנאן  
במיתתן להודיעת חיבתםשנמשלו לכוכבים שמוציאם ומכניסם במספר ובשמותם שנא'  

 במספר צבאם לכולם בשם יקרא" )ישעיהו מ. כו(  "המוציא
 

 יחיד ויחד .ג
ומכניסם גם ב"מספר" וגם ב"שמות", שמות מתייחס ליחידים כל   אםירו כאן מוצ נאמ

אחד בשמו ויחודו כדברי הספורנו והשפת אמת, אך יש גם "מספר" שזה מתייחס על  
ים המתגלם  המספר הכולל את כולם יחד, ושתי הכחות כאן פועלים יחד כח היחיד

 בשמותם וכח הכלל המתבטא במספרם. 



"ואלה שמות" מוסיף על ספר בראשית, שהוא ספר היחידים וכחם, האבות הקדושים כל  
אחד במידתו המיוחדת אשר משפיעים כיחיד על האומה. ספר שמות עוסק בכלל  
שמתהווה נוצר ונולד כעת, ובכוחו המיוחד. והוסיף בשפת אמת "ואלה שמות מוסיף על  

 פר בראשית שעל ידי יציאת מצרים נגמר וניתק מעשה בראשית" ע"י יצירת כלל ישראל. ס
 עד כה ביארנו מה טעם מנה הכתוב שוב את שמות בני ישראל. 

 

 שכל ולב .ד
היא תשוקה אחת לאביהם שבשמים, "...ד' תשוקות הם...תשוקת ישראל השם משמואל  

זיל בדרכו של השפ"א הנ"ל,  מוסיף לבאר את הקושי שבשימוש בשמות ישראל ויעקב וא
ואומר כי גם כאן טמונה הרפואה אשר היא כהקדמה לגלות מצרים. ויסודם של דברים  
הוא, שיש לחלק בין שכלם של כלל ישראל לבין ליבם. דהיינו שבשכל יש את הייחודיות של  
 כל אחד כדאמרינן "אין דעתן של בני אדם שוות", וכל אחד יחיד מיוחד הוא בדעתו ושכלו. 

אך על הלבבות אמרו חז"ל שעם ישראל נמשל לתמר "מה תמר אין לו אלא לב אחד אף  
לאביהם שבשמים" )סוכה מה ע"ב( ועוד אמרו על הפסוק "ויחן  ישראל אין להם אלא לב 

ישראל כנגד ההר" )ש/מות יט. ב.( )כאיש אחד בלב אחד" )רש"י שם(, עם ישראל כולו  
ב, לאביהן" )ילקוט שמעוני שיר השירים רמז  במהותו הפנימית ותשוקתו, שמקומה בל

 תתקצ"ב.( 
מכוונים כנגד שתי תכונות של כלל ישראל ורמוזות  שמותיו של יעקב אבינו, יעקב וישראל 

ראש" המורה על השכל המיוחד  -הם אף בשמות אלו. "ישראל" יסודו ושרשו מאותיות "לי 
"וידו אוחזת בעקב" )בראשית  שיש לכלל ישראל, ומאידך השפ יעקב שרשו מהא דכתיב 

כה. כו.( המורה על נמיכות קומה, ענווה הרמוזות בנמיכותה של העקב בגוף האדם, דהיינו  
שכל אחד מנמיך את דעתו ושכלו ומבטלם לדעת הכלל וכל זאת מחמת תשוקתו שכלם  

 יהיו שווים. 
צב ולצרף  גלות מצרים היתה כור ההיתוך, טרם יצירת ולידת כלל ישראל כעם, תפקידה לע

את שכלם ואת לבבם להיות מוכנים ומזומנים להיות עם ה'. בגלות זו היתה השתעבדות  
גם על שכלם וגם על ליבם. כדברי יתרו "ברוך ד' אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד  
פרעה" )שמות יח.י.( ופירש רש"י שם "מצרים אומה קשה ופרעה מלך קשה" הרי כאן שני  

הוא על השכל והמוח, שהוא המלך שבאיברים, וזה היה  שיעבודים, השיעבוד למלך 
השיעבוד לפרעה "פרעה" אותיות "עורף", העורף מנתק או לחילופין מקשר בין הראש  
לשאר איברי הגוף, ואכן פרעה השתמש בשכלו לכוחות כישוף שמקורם בסיתרא דשמאלה  

 ובכך רצה לנתק שכלם של ישראל.   היינו כוחות של טומאה
צרים היה גם על רצונותיהם, ליבם ותשוקתם של כלל ישראל שזו גלות  אך השיעבוד למ

הלב, שרצו למשכם לרצונות רעים "מצרים" אותיות "מצר ים", ונבאר זאת עפ"י דברי  
המהר"ל הממשיל את החומריות למים שאין להם צורה, כך מצרים שמהותם עולם  

 תם בעולם החומר. החומריות, העבירו את  רצונותיהם של כלל ישראל והטביעו או
הרפואה שהרי גם הבטחת הגאולה   –אולם כדהקדמנו בעצם השיעבוד טמונה גם הגאולה 

ליעקב היתה על שתי גלויות "ואנוכי אעלך גם עלה" שתי עליות הללו המה שתי גאולות,  
גאולת השכל וגאולת הלב, וכאן מתבאר לנו שכבר ברגע תחילת הגלות מבטיחם הקב"ה  

בשתי בחינות אלו, ועוד לפני שהתחילו להשתעבד המציא להם  את גאולתם הכפולה 
גאולת הלב מהחומריות. זכינו אם   –רפואתם, בני "ישראל" גאולת המחשבה, את "יעקב" 

כן להאיר פסוק זה באור יקרות, אשר מאיר את ספר שמות כולו ואת גלות מצרים.  
יחיד ויחיד הטמון  הקב"ה טמן ברגעי הגלות הראשונים גם את כח הייחודיות של כל 

בשכל, וגם את גאולת הציבור התלויה בלב, לצאת מעולם של שיעבוד לאגור כוחות נעלים  
אלו ולשעבדם לאביהן שבשמים, ומתוך כך הוכשרו והיו ראויים לקבלת התורה ולהקמת  

 המשכן והשראת השכינה, ושכנתי בתוכם "עד שזכו למעלת אבותם" )רמב"ן( 
הנצי"ב בפתיחה לספר שמות, אשר קראהו הבה"ג "הספר  והם הם דבריו הנפלאים של 

השני" להורות "כי הוא הספר השני לספר בראשית הבריאה, כי הוא חלק שני מזה הספר  
היינו בו נגמר סדר הבריאה וכו' וזה לא נשלם עד שיצאו ממצרים ובאו לתכליתם שיהיו  

לסיומה ולתכליתה עד  ראויים להיות לאור לגויים" עד כאן דבריו. אין הבריאה הגיעה 
 שכלל ישראל נולד, צמח והתבגר. 

     



 שממה –שעבוד מצרים  .ה
אין השמות לישראל, את מוצא שהקב"ה קרא להן שמות, נתן לאברהם,   –"ואלה שמות 

וקראת את שמו יצחק, ואף יעקב הקב"ה נתן לו שם, אבל עשיו אביו ואמו קראו לו שם"  
דגשה מיוחדת לקריאת שם ע"י הקב"ה,  )תנחומא שמות ד(, ויש כאן בדרי המדרש ה

"מנא לן דשמא גרים, אמר רבי אלעזר דאמר קרא 'לכו חזו   ונקדים לבאר זאת את הגמ'
מפעלות ד' אשר שם שמות בארץ' )תהילים מו. ט.( אל תקרי שמות אלא שמות" )ברכות ז'  
ע"ב(. והסבירו רבותינו שהפסוק מתכוון לשמות מלשון שממה. ולשממה זו יש שתי  
משמעויות, האחת מלשון השתוממות ופליאה בעניין נשתומם על המראה ובתרגום "סגיה  
תמיה" והמשמעות השניה ריק ושומם כעין "פן תהיה הארץ שממה" )שמות כג. כט(  
ושורשן הרוחני של שתי המשמעויות הללו אחד, הוא השתוממות היא חוסר תפיסה של  

 . תכלית הענין, ושמה היא מקום ריק ללא תכלית
וזהו ביאור הגמ' בברכות "שמות בארץ" הוא מקום ללא תכלית ויעוד, ושם הוא התכלית  
והיעוד של מי שנושא אותו. וזהו אל תקרי "שמות" אלא שמות שזהו ההפך הגמור. וזו  
כוונת המדרש שהקב"ה קורא שמות בעצמו לישראל כיון שהשם הוא הגדרת היעד  

 בשביל ישראל. והתפקיד והוא כל תכלית הבריאה שנבראה 
הרבנו אפרים אומר ש"מצרימה" בגימטריה "שממה", מטרת מצרים היתה שכלל ישראל  
ירד מיעודו ויהפוך לשממה, ובזכות השבטים עליהם נאמר "נאים השמות לישראל"  
שקיימו את יעודם ותפקידם והוסיפו ילודה בשממת מצרים, והוא מה שדרשו חז"ל שלא  

ל מהותם הפנימית, ואף ששקעו במ"ט שערי טומאה, עד  שינו את שמם בנקודה הפנימית ש
שהמלאכים אמרו "הללו עובדי ע"ז וכו'". הנקודה הפנימית נשארה לעם ישראל בזכות  

)שמות א.א.( כאשר תם עידן השבטים תם עידן   "את יעקב איש וביתו באו ראובן וכו'" 
 השמות, אך זיכרם נשאר ובזכות שמותם זכו ישראל לגאולה. 

   


