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, בהם עים בה לראשונהירבים המופחדשים היא: היא מתבלטת בשמות  ןפרשת שמות כשמה כ
, )רעואל או יתרושמופיעים ללא הסבר יש ( ו, גרשוםשמשמעם מוסבר במקרא עצמו )משהכאלה 

 נו.ילביאור ופירוש בדברי רבות זכוככולם אף כי רובם  ,אהרן(, שפרה, פועה
 שמות לבד(, אך מ"ֲאֶשר ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה" ,"ֶאְהֶיה"גם הקב"ה מופיע בפרשתנו בשמות חדשים )

 יו השוניםשיש משמעות לשמות שםכומייחס לו.  כתובחוס חדש שהיבמעין יגם אלה הוא מופיע 
י לא  מעבר מ"הצוין מבה ש, ואראנראה במפורש בפרשת ש , כפישל הקב"ה דַׁ  כך ," לשם הויה שַׁ

המופיע לראשונה  מייחס לו. כוונתי לייחוסו לאבות האומה כתובחוס שהילימשמעות גם יש 
אלא  "בורא עולםהיהודי איננו פונה ל"ש ציינובייחוס זה מעלה על נס  . ספר הכוזריבפרשה שלנו

 1.י אברהם, יצחק ויעקב"הל-אל"
י-א  שלוש פעמים ") יםארבע פעמרשתנו פב המופיעלאבות בורא עולם של זיקה זו  ַאְבָרָהם  לֹה 

י ִיְצָחק ו א-א   י יֲַׁעקֹב-לֹה  י-א  ופעם "" לֹה  י-א  הביטוי " .(2"ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְויֲַׁעקֹב לֹה  י -ַאְבָרָהם א   לֹה  לֹה 
י יֲַׁעקֹב-ִיְצָחק ו א  3יםבספר מלכעוד פעם רק  .ולא חוזר בכל התנ"ך כולופרשתנו רק ב מופיע" לֹה 

ל-א  ": מקבילביטוי מופיע  4בדברי הימיםפעמיים ו י ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְשָרא    ."לֹה 
רב  לעם הפכיםנ( ושל שבעים נפש)משפחה מגדר של  עקבבני ייוצאים בה שבפרשה דווקא 

ב ְוָעצ ִהנ ה" הם:על ידי אויבי "עם"בפעם הראשונה מוגדרים )וגם ועצום  ל רַׁ ם ְבנ י ִיְשָרא  ּום עַׁ
 למנהיג העם,הקב"ה מתגלה  ,לשורשים המשפחתיים של האומה כתובמחזיר אותנו ה 5,"ִמֶמנּו
 :בפני העםגם ולא אחרת כך מצווה עליו להופיע בציון שורשים אלו ו ,משה

ר ֶאל-כֹה ל ה' א  -תֹאמַׁ יֶכם א  -ְבנ י ִיְשָרא  י ֲאבֹת  י ַאְבָרָהם א  -לֹה  י ִיְצָחק ו א-לֹה  י -לֹה  יֲַׁעקֹב לֹה 
יֶכם ֶזה ִני ֲאל   6.ְלעָֹלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר דֹר ִמיְש -ְשָלחַׁ

בו שהמוצא המשפחתי של עם ישראל ברגע בין ולהית -הזיקה בין הבשורה האההצבעה על הן 
ְלעָֹלם ְוֶזה ִזְכִרי  ִמיְש -ֶזה" –שנקבע כאן דפוס לדורות יתרה הההדגשה הן ו הפכת לעםנהמשפחה 

  ת דרשני.ואומר – "ְלדֹר דֹר
                                                           

  ביהדות לימודי יסודמרכז לגם ברצה , ומבאוניברסיטת אריאל , מרצה בכירד"ר מאיר סיידלר . 
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ברו יבחרו אנשי כנסת הגדולה כאשר חשל הקב"ה והייחוסים התארים  ,מכל השמותועוד:  אתז
כדי לצקת אותו לתבנית של תפילה: "ברוך אתה ד'  בפרשתנואת התפילה דווקא שם זה המופיע 

 .7יעקב" להי-איצחק ו יהל-אי אברהם הל-י אבותינו אהל-ינו ואהל-א
להי יעקב" בברכה הראשונה -להי יצחק וא-להי אברהם, א-שהפתיחה "א מציינים 8הראשונים

, אך חסר דרוש בכל ברכההשל תפילת שמונה עשרה באה במקום ציון המלכות )"מלך העולם"( 
האבות בכלל ואברהם אבינו בפרט הם שהמליכו את הקב"ה  שכן, בברכה פותחת זו של התפילה

רהם אבינו המליך הקב"ה על כל העולם שהודיע להי אברהם הוי כמו מלכות דאב-אבעולם: "
 9".מלכותו
שזכירת התפיסה כלומר  ,זכירת האבותל)"מלכות ה' בעולם"( היהדות אושיות קה של הזי

שוות ערך לביטוי "מלך העולם" עשרה האבות בפתיחת הברכה הראשונה של תפילת שמונה 
יונק את  הדת היהודיתשל  שהמטען הדתי רעיוןמביעה את ה –( "תקינה")הדרוש לכל ברכה 

לא להלכה אלא )והכוונה כאן הדתית שתתת התודעה משפחתית. ההמסורת מההראשונית עצמתו 
סמכותו של מייסד מסורת משפחתית דווקא ולא על לתודעה הדתית הקמאית והבסיסית ביותר( על 

 יםם הישיראבותיהלדתי אין כל תפקיד  ןבהש, בעולםשאר הדתות מנוגדת ל – משה רבנוכמו  דת
קהל של על קהל של בנים לאבות אלא ן מושתתות על אינהדתות האחרות . של המאמינים

על כל דווקא,  רווקים או נזירים בדרך כללהם  )ישו, בודהה( ןועוד, גם מייסדיה את. זמאמינים
בו לצאצאי מוחמד היה תפקיד במאבק על ש ,פנים ללא המשך משפחתי )חוץ מהאסלאם

 .(ההנהגה
סעדיה גאון  בדת היהודית. רב תיתמשפחהמשכיות הובר וגם נכתב על חשיבות הת דובר

שרק בה יוכל  ,בחיק המשפחה ורוכש לשהאדם על החוסן הרגשי  "אמונות ודעות"במרחיב 
וסיף להתמודד עם מה שקורה "בחוץ". הרמב"ן מ וכך 10אצלם מן החמלה"ימצא מה שבליהנות "

גם מקור של  אלאמקום החמלה כדברי רס"ג ה רגשית וחממ: חיק המשפחה איננה רק עוד היבט
יומי של קשרי -ם היוםיאופי שלבמשפחה לא משקרים, אם בגלל קשרי האהבה שבה אם ב .אמת

 :11ואלה דברי הרמב"ן. לאורך זמןהמשפחה שאינם מאפשרים העמדת פנים 
 ם כן הדבר לבנינו ידעו, כי כשנעתיק ג"ְבָך יֲַׁאִמינּו ְלעֹוָלם-ְוגַׁם"ט( :יט 'זהו שאמר שם )שמ

לו ראוהו כל הדורות, כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל ישהיה הדבר אמת בלא ספק כא
 .אותם דבר הבל ואין בם מועיל

ה"חמלה" שממנה נהנה האדם בחיק המשפחה )כדברי רס"ג( והביטחון באמיתות הדברים 
כלומר החוסן הנפשי של  –מב"ן( שנמסרו לו על ידי הוריו )"כי לא נעיד שקר לבנינו", כדברי ר

ברות בִח  חשוביםבהם הוא מאמין הם מרכיבים עליהם גדל ושתות האדם ומערכת הערכים והאִמ 
 ,(Talcott Parsons, 1902-1979)אפילו סוציולוג כמו טלקוט פרסונס )סוציאליזציה( של האדם. 

בו שתחום  ישנושל המשפחה הגרעינית, הודה ש הד את תפקידומאעד צמצם במחקריו ש
ברות ת: תחום הִח ואחרחברתיות ת ותפקיד שאינו ניתן להחלפה על ידי מסגר תהמשפחה ממלא

 )הכולל את מערכת האמיתות והערכים(.
ופקדים הבסיסיות )וביניהם האמונה במלכות ה' בעולם( מהיהדות  שיותאואם כן, אין פלא ש

מבטיחה אמינות וכך  שדרתמ מסורת העוברת מאבות לבניםרק  .בידיה של המסורת המשפחתית
העברתה לדורות הבאים. המסגרות החיצוניות האחרות, את המסירות הדרושה לנאמנות מרבית ו

הדתית וכדו', אך אין  אליטהלדאוג להכשרת ה, סייעל ותהישיבה, יכולמסגרות לימוד כמו  ןכללב
ין לאמת הדתית הגרעשל המטען הדתי של היהדות מדור לדור.  עברתולהבטיח את הבכוחן לבד 

יֶכם-א  אב לבן: "מ תנמסרהמסורת מונח בחיקה של  י ֲאבֹת   ."ְלעָֹלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר דֹר ִמיְש -ֶזה...לֹה 
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