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  ):טז-יג:ג(מובא בפרשתנו 
 ִלי ְוָאְמרּו ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני ֶכםֲאבֹוֵתי לֵֹהי-אֱ  ָלֶהם ְוָאַמְרִּתי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ָבא ָאנִֹכי ִהֵּנה לִֹהים-ָהאֱ  ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר
 ְהֶיה-אֶ  ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני תֹאַמר ּכֹה ַוּיֹאֶמר ְהֶיה-אֶ  ֲאֶׁשר ְהֶיה-אֶ  מֶֹׁשה ֶאל לִֹהים-אֱ  ַוּיֹאֶמר? ֲאֵלֶהם אַֹמר ָמה ְּׁשמֹו ַמה

 לֵֹהי-אֱ  ַאְבָרָהם לֵֹהי-אֱ  ֲאבֵֹתיֶכם לֵֹהי-אֱ  'ה ְׂשָרֵאליִ  ְּבֵני ֶאל תֹאַמר ּכֹה מֶֹׁשה ֶאל לִֹהים-אֱ  עֹוד ַוּיֹאֶמר .ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני
 'ה ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ֶאת ְוָאַסְפּתָ  ֵלךְ . ּדֹר ְלדֹר ִזְכִרי ְוֶזה ְלעָֹלם ְּׁשִמי ֶזה ֲאֵליֶכם ְׁשָלַחִני ַיֲעקֹב לֵֹהי-ֵוא ִיְצָחק

  .ְּבִמְצָרִים ָלֶכם ֶהָעׂשּוי ְוֶאת ֶאְתֶכם ָּפַקְדִּתי ָּפקֹד ֵלאמֹר ְוַיֲעקֹב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ילֹהֵ -אֱ  ֵאַלי ִנְרָאה ֲאבֵֹתיֶכם לֵֹהי-אֱ 
  :פרשיה זו מעלה מספר שאלות

.  משעבוד מצריםםיושיע' לבשר לבני ישראל כי ה' קיבל משה רבנו ציווי מה, על פי המסופר לפני הקטע הזה )1
זו שאלה מעין תיאולוגית שאינה תואמת את '? אותו מה שמו של המה גרם למשה לשער שבני ישראל ישאלו 

 .ואמנם בהמשך הסיפור אין שום אזכור לשאלה כזו. עם בזמן שעבודו במצריםהרמתו הרוחנית של 
?"היה-היה אשר א- א"מה משמעות השם  1  )2
ן אותו כ מתק"מיד אח, "א"אא" את השם אומרבהתחלה הוא : ה כביכול חוזר בו פעמיים"הקב, לכאורה )3

  ".ַיֲעקֹב לֵֹהי- ֵוא ִיְצָחק לֵֹהי-אֱ  ַאְבָרָהם לֵֹהי- אֱ  ֲאבֵֹתיֶכם לֵֹהי- אֱ  'ה ":בשם נוקבולבסוף הוא , בלבד" היה-א"ל
  .ל בעזרת הפרשנות הקלאסית והמודרנית"נשתדל ליישב את השאלות הנ
אחת אל . פולהברור היה למשה כי שליחותו הייתה כ"ר הירש מבאר כי " הרש- באשר לשאלה הראשונה 

מיד אחרי יציאת ". 'להיות לעם ה... להכינו: אל ישראל, העיקרית והקשה לאין ערוך, והשנייה, פרעה להציל
ואם כן הייתה מוטלת על משה רבנו משימה לא פחות חשובה , מצרים היו בני ישראל אמורים לקבל את התורה

 על ידי הוראת עקרונות התיאולוגיה להכשיר אותם לקבל את התורה: מגאולתם הפיזית משעבוד מצרים
' המבטאים את דרכי הפעולה של ה, ה"עקרונות אלה נלמדים באמצעות ידיעת שמותיו של הקב. הישראלית

אף מלמדים ה "שמותיו של הקב: יתירה מזו". נקרא אני מעשי לפי"): ג רבה שמות(כפי שאומר המדרש , בעולם
   2.לכביכו, עצמו' משהו על ה) כפי שנראה להלן(

תרגום . כל ניסיון להסביר מילולית ביטוי זה נתקל בקשיים חמורים. קשה להבנה" א"אא"משמעות השם 
והתרגומים הקלאסיים אינם מצליחים לתרגם תרגום , אלא מפרש אותן, אינו מתרגם את המילים, למשל, יונתן

מתוך חלוקה למספר , הזהנציג את הפרשנויות השונות שניתנו לשם המסתורי  3.המתאים לפשוטו של מקרא
  :כדלהלן, קטגוריות

פרשנות היסטורית )1 
  הן,ה מושיע את עם ישראל מכל צרותיו"משמעות השם היא שהקב, )י ההולך בעקבותיהם"ורש(ל "לפי חז

                                                 
   למתמטיקהקליין מלמד במחלקהר אלכסנדר "ד . 
 .א"לכן אשתמש בהמשך בקיצור אא, שם זה הוא אחד השמות שאינם נמחקים, )עה רעויורה ד(לפי הטור והבית יוסף    1
אבל אין , בהמשך מתמקד הסיפור בעיקר בגאולת בני ישראל משעבוד מצרים ואינו עוסק בפן השני של משימתו של משה רבנו   2

 .ר הירש" הסברו של הרשראו. זה אומר שהוא לא התקיים בפועל עד מעמד הר סיני
דת  ".שחר הוא בכלל-ואולי אף חסר, תרגום זה מובן בקושי: "העיר הרמן כהן, Ich bin wer ich bin: ל התרגום בגרמניתע   3

 .78' עמ, 1971ירושלים , תרגם צבי וויסלבסקי, התבונה ממקורות היהדות



2 
 

 ואני זה בשעבוד עמכם הייתי אני: לישראל להם אמור לך: למשה הוא ברוך הקדוש לו אמר: "בהווה הן בעתיד
,  אושיע אתכם משעבוד זה-'  ה- אני : הסבר השם הוא אפוא :).ט ברכות בבלי" (מלכיות בשעבוד עמכם אהיה

מציג כאן את עצמו כגואלו של עם ' ה, כביכול. ובאותה מדה אושיע אתכם בעתיד מכל הצרות שיפקדו אתכם
 .ותו לא, ישראל

פרשנות תיאולוגית )2 
  :כדלהלן' א"אא'ר הירש מסביר את השם "הרש

בכך בוטאה . אהיה אשר ארצה להיות... אך הוא יוכל לומר... אינם אלא מה שעליהם להיותכל שאר היצורים 
המשוחרר מכל תלות ' נעשה העתיד לנשוא תלוי לחלוטין ברצון ה... 'החופשית של ה, המוחלטת, מהותו האישית

  .אחרת
הפגאנית של תרבות בניגוד לחשיבה , ה בהנהגתו את העולם"שם זה מבטא את החופש המוחלט של הקב, כלומר
  .שגם היא עיקרון בתיאולוגיה הישראלית,  סולל את הדרך לבחירה החופשית של האדם'חופש זה של ה. מצרים

מבהיר כאן למשה רבנו שני עקרונות המבטאים את ההבדל התהומי שבין דת ישראל ' ה, לפי מרטין בובר
לא היה בידי אדם שום אמצעי , לולי כן. ב. כדי לפקוד את עם ישראל" נוכח"תמיד ' ה. א: לפגאניות המצרית

 :אלו דבריו. להשפיע עליו כדי שהוא יהיה כן נוכח
דבר הבל : הנגועים במאגיזמוס הטכני, מאחורי הדבר צפון עצם המענה לכרוכים אחר דעות מאגיות ברוח מצרי

והרי מגלה אני לכם , אני עומד וחוזר ועומד לפי מהותי לימינם של אלה שרציתי בהם, הוא להשביעני שאבוא
ממאן לקבוע ... אבל , שאמנם יהיה נוכח תמיד, אומר' ה" ... אשר אהיה"אחר כך בא החלק השני . שרציתי בכם

: אם החלק הראשון של המאמר משמעו! והיאך יהינו בני האדם לכבלו ולצמצמו. לעצמו צורות הופעה מסוימות
"... אבל אין גם אפשרות להשביעני: "מעו של החלק השניהרי מש, "כי אני תמיד עמכם, אין צורך להשביעני"

  4.בשיחת הסנה נפקעת המאגיה מן הדת
  פרשנות פילוסופית )3

5  כך גם פירשו ".להיות ועתיד שהייתי הוא אני ":ה"תרגום יונתן מסביר כי משפט זה מבטא את נצחיותו של הקב
 שהייתי אני ,להם אמור :למשה ה"הקב  לואמר): "שמות רבה ג(על פי המדרש , סעדיה גאון ומשה מנדלסון' ר

ם "מסביר הרמב) סג, א(במורה הנבוכים ". פעמים שלשה אהיה כתיב לכך, לבא לעתיד הוא ואני עכשיו הוא ואני
  : את השם כדלהלן

הוא : הענייןאור יב.  הוא הוא עצמו-' אהיה '- והשם השני שהוא מתארו בו -' אהיה '-השם הראשון המתואר 
  .כלומר מחויב המציאות, המצוי אשר הוא מצוי:  כךופירושו העניין תמצית  נמצא.מציאותמצוי שלא ב

 אלא בתור )contingent (המציאותשל אני לא קיים בתור אפשרי : אומר למשה' הם מתכוון כאן לבאר ש"הרמב
ולכן קיימת , ייהדבר כך כיוון שמציאותי היא עצמותי ואיננה תכונה מתכונות. )necessary (מחויב המציאות

  6".א"אא" כנאמר ,מציאותיוזהות בין עצמותי 
  :כדלהלן, "משנה תורה"ם מרחיב את הרעיון הזה בראש ספרו "הרמב
 ומה וארץ משמים הנמצאים וכל, נמצא כל ממציא והוא, ראשון מצוי שם שיש לידע החכמות ועמוד היסודות יסוד

  ואם.להמצאות יכול אחר דבר אין מצוי אינו שהוא הדעת על יעלה ואם. הימצאו תתמאִמ  אלא נמצאו לא שביניהם
 הנמצאים שכל, לביטולם הוא יבטל ולא, מצוי יהיה לבדו הוא ,מצויים מלבדו הנמצאים כל שאין הדעת על יעלה

.מהם אחד כאמיתת אמיתתו אין לפיכך ...להם צריך אינו הוא ברוך והוא לו צריכים
7   

כך , אך הוא אינו מותנה בשום פנים ואופן בקיום העולם, יום העולם כולוהוא תנאי הכרחי לק' קיום ה, כלומר
  .ממש" תיתאִמ "שמציאותו היא לבדה 
הרי לפי . הוא ההוויה' ה: או נכון יותר, הוא בעל הוויה' היא כי רק ה" א"אא"משמעות השם , לפי הרמן כהן

' מכיוון שהווייתו של ה.  מוחלטתדותיחיאלא , אין פירושה רק אחדות מספרית' כהן האחדות המאפיינת את ה
הרי היא ההוויה האמתית אשר ביחס אליה הישות של הטבע ושל האנושות אינה אלא , נבדלת מכל הוויה אחרת

9".מציאות שבהתהוות"ואילו העולם הוא , הוא ההוויה' ה. צל ותרמית  ,"ההווה תמיד ובלתי משתנה" הוא 8
החושים , המציאות" הרי 10".ן לצירוף זה של הוויה עם עצמהשום הוויה אחרת אינה רשאית לטעו"כאשר 

החושים המקנה למציאות - בניגוד לתדמית-ואילו התבונה . התפיסה החושנית מעידה עליה, מעידים עליה

                                                 
  .52-51 'עמ, ג"ירושלים תשכ, משה, מרטין בובר   4
 .על פי כתר יונתן   5
  ".כלומר מחויב המציאות, הנמצא אשר הוא הנמצא: "ר כך את הביטויל מסבי"גם שד    6
 .ד-א א, הלכות יסודי התורה   7
  .287-286' עמ, ט"ישראל תשי, חכמת ישראל במערב אירופה, )עורך(תוך שמעון פדרבוש ב, הרמן כהן, ברגמן. ה. ראו ש   8
  .78' עמ, )3הערה (שם , הרמן כהן   9

  .79' עמ, שם  10
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מבליטה אותה בבחינת , יהוחושני לכלל הו-מעלה את הבלתי, חושנית- יה הבלתיו מגלה את ההו- ממשות 
   11."יהוההו

 אשר זו בצרה עמם אהיה - א"אא "):יד:ג(י מפרש כך את מהלך הדברים "רש - ישית באשר לשאלה השל
. זו בצרה דיים !אחרת צרה להם מזכיר אני מה, עולם של ריבונו לפניו אמר. מלכיות שאר בשעבוד עמם אהיה
ואילו , גאולת מצרים, הראשון מכוון לגאולה הנוכחית" אהיה"ה, י"לפי רש ."'וגו תאמר כה, אמרת יפה לו אמר
כדי לא להפחיד את עם ישראל בזמן . השני מכוון להצלת עם ישראל מכל הצרות שיתרחשו בעתיד" אהיה"ה

לעם ' בהמשך  הורה ה. ומשה להסתיר מהם מה שמצפה להם בעתיד הרחוק' עדיף בעיני ה, יציאתם ממצרים
כך גם מסביר . אלא לקרוא אותו בשם אדנות בלבד) ה- ו-ה-הקרוב לשם י(היה - ישראל שלא לבטא את השם א

  :בש- תוך שימוש בצופן את, ם את העניין הזה"הרשב
 שכתב ומה. בשמם ולא המלכים את מזכירים הזה ובעניין. מלכות לשון שהוא שני בפסוק האמור 'ה – זכרי וזה
 ק"מפ י"שידפ ף"פמ ץ"מצפ ץ"מצמ ף"תפא י"דפגמ ף"פתט ץ"תצמ ף"זהי ת"דפג ת"צפ בש באת אפרש ה"בי
והנה . (לצנועים אלא אותם מגלים ואין הללו מקראות של פשוטו עומק עיקר זהו. י"כתק ץ"צפ ץ"י ם"ל ף"לי

 ְּבָכל ָלָאָדם הֶֹוה המֶ  ִּכי ":ד כמו"ו במקום יו"ה וי-ו-ה-ם אותו יהיה יהוא קורא עצמו אהיה ואנו קורי: הפענוח
   ).כב:ב' קה" (ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ָעֵמל ְׁשהּוא ִלּבֹו ּוְבַרְעיֹון ֲעָמלֹו

מה שנאמר . כפי שמשתמע מהמשך הפסוק, בלבד" היה- א"אלא , "א"אא"לא התכוון לומר ששמו ' ה, ל"לפי שד
אבל השם האמתי של ". מפני שאני אהיה אתכם כדי להושיע אתכם' אהיה'שמי הוא : "רבראש הפסוק הוא הסב

  .במשך כל הדורות' המבטא את נוכחות התמידית של ה, "' וכוֲאבֵֹתיֶכם לֵֹהי-אֱ  'ה: "הוא' ה
" א"אא" להכניס בשם - על פי פשוטו של מקרא -האם ניתן '? האם אכן מסוגלים בני ישראל להכיר את ה

יש ? "מציאות"-ל" הוויה"או בין " אפשרי המציאות"- ל" מחויב המציאות"פילוסופיות כמו ההבדל בין כוונות 
המופנה לעם ' אלא בעיקר דבר ה, הסיפור המקראי אינו רק כרוניקה של עם ישראל: ובכל זאת. בזה ספק רב

 ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ֲאֶׁשר': "מדרשכפי שנאמר ב, כך שתמיד ניתן להבינו באופן האקטואלי ביותר,  בכל דור ודורישראל
 אלא ,)זוכרה(סופנה  אדם שאין ,ישנה )ת המלך הבאה במכתבומצו(כדיוטגמא  בעיניך יהו שלא, 'ַהּיֹום

  .)ספרי דברים ו פיסקא לג" (לקרותה רצים שהכל חדשה כדיוטגמא
  

 
  . באנציקלופדיה של הגל89וראו סעיף . 80' שם עמ  11

 


