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 שמות פרק טו 
֩ה ּוב   יר־ֹמשֶׁ ִֽׁ ז ָיש  ה ַהזֹא֙ת ַלִֽׁ )א( ָאָ֣ יָרָ֤ ת־ַהש  ל אֶׁ ָרא ֵ֜ ש  י י  י נ ֵ֨ יָרה ַלִֽׁ ָ֤ ר ָאש  אֹמֹ֑ ֖רּו ל  ק ַויֹאמ  ה  יֹקָוָ֔ ֖בֹו ָרָמ֥ ֹרכ  ה ֥סּוס ו  ה ָגָאָ֔ י־ָגֹאָ֣ ִֽׁ ֹקָו֙ק כ 

ם:   ַבָיִֽׁ
ָר֙ת י מ  ז  י ו  ָ֤ ָ֤ה ק)ב( ָעז  ה זֶׁ ישּוָעֹ֑ ִֽׁ י ל  ֖ י־ל  ה  ַֽי  הּו ֱאֹלק ּה ַוִֽׁ ו ָ֔ ַאנ  ֙י ו  י ַוֲאֹרמ  ק ל  ֖ הּו: י ָאב  נ  ִֽׁ  מֶׁ

קֹ     √ ה י  ָחָמֹ֑ ל  יש מ  ָ֣ ֹקָו֖ק א  ֹו: )ג( י  מִֽׁ  ָו֖ק ש 

ּוף:  ַים־סִֽׁ ֥עּו ב  יו ֻטב  ָש֖ ל  ר ָשִֽׁ ַח֥ ב  ה ַבָיֹ֑ם ּומ  י֖לֹו ָיָרָ֣ ח  ה ו  ֹעֹ֛ ת ַפר  ֹב֥ כ   )ד( ַמר 
ן:  בֶׁ מֹו־ָאִֽׁ צֹוֹ֖לת כ  מ  ֥דּו ב  ֻיֹ֑מּו ָיר  ַכס  ת י  ֹהֹמ֖  )ה( ת 

י ֖ ָדר  ק נֶׁא  ֹקָוָ֔ ךָ֣ י  ינ  ִֽׁ מ  ץ אֹו  )ו( י  ַע֥ ר  ֹקָו֖ק ת  ֥ך י  ינ  ִֽׁ מ  ַח י  ִֽׁב: ַבֹכֹ֑  י 
ש:  מֹו ַכַקִֽׁ ֖ ל  ךָ֔ יֹאכ  נ  ַשַל֙ח ֲחֹרָ֣ יך ת  ֹ֑ ס ָקמֶׁ ֖ך ַתֲהֹרָ֣ אֹונ  ב ג  ֹר֥  )ז( ּוב 

ב־ָיִֽׁם:  לֶׁ ת ב  ֹהֹמ֖ ֥אּו ת  פ  ים ָקִֽׁ ֹ֑ ל  ֖ד ֹנז  מֹו־נ  ֥בּו כ  צ  ם נ  י  מּו ַמָ֔ ר  ָ֣עֶׁ י֙ך נֶׁ ּוַח ַאפֶׁ֙ רָ֤  )ח( ּוב 
ק     √ ָ֣ יג ֲאַחל  ֖ ֹד֥ף ַאש  ר  ֹ֛ב אֶׁ ר אֹוי  י )ט( ָאַמ֥ ב ָ֔ יק ַחר  ָ֣ י ָאר  ש ָ֔ מֹו ַנפ  ָ֣ ָלא  מ  ל ת  י:  ָשָלֹ֑ ִֽׁ מֹו ָיד  ֖ יש   תֹור 

ים:    √ ִֽׁ יר  ם ַאד  י  ַמ֖ ת ב  רֶׁ עֹופֶָׁ֔ ֲללּ֙ו ַכִֽׁ מֹו ָיֹ֑ם ָצִֽׁ ָסָ֣ רּוֲח֖ך כ  ָת ב  פ   )י( ָנַש֥

י   ֥ ק מ  ֹקָוָ֔ ֙ם י  ל  א  ָכה ָבִֽׁ י־ָכֹמָ֤ ִֽׁ ל֖ )יא( מ  ה  א ת  ש נֹוָר֥ דֶׁ ר ַבֹקֹ֑ ָדָ֣ ָכה נֶׁא  א: ָכֹמ֖ לֶׁ ִֽׁ ה פֶׁ ש   ת ֹע֥
ץ:  רֶׁ מֹו ָאִֽׁ ֖ ָלע  ב  ךָ֔ ת  ינ  ָ֣ מ  יָת֙ י  ֙  )יב( ָנט 

ך:  ִֽׁ שֶׁ ֥ה ָקד  ו  ל־נ  ֖ך אֶׁ ָעז  ָת ב  ל  ָת נ ַה֥ ל  ּו ָגָאֹ֑ ֖ך ַעם־זָ֣ ד  ַחס  יָת ב  ֥  )יג( ָנח 
יל ָאַחָ֔  ָ֣ ּון ח  ָגזֹ֑ ר  ים י  ֖ ֥עּו ַעמ  מ  ת: )יד( ָשִֽׁ שֶׁ ָלִֽׁ י פ  ֖ ב   ז ֹיש 

ֲהלּו֙  ב  ז נ  ֹום   )טו( ָאָ֤ י ֱאדָ֔ ָ֣ ַען: ַאלּופ  ָנִֽׁ י כ  ֥ ב  ל ֹיש  גּו ֹכ֖ ַעד ָנֹמֹ֕ ֖מֹו ָרֹ֑ אֲחז  ִֹֽׁ ב י י מֹוָאָ֔ ָ֣ יל   א 
ד   √ ק ַעִֽׁ ֹקָוָ֔ ֙ך י  ר ַעמ  ן ַעד־ַיֲעֹבָ֤ בֶׁ ּו ָכָאֹ֑ מָ֣ ד  רֹוֲע֖ך י  ל ז  ֹד֥ ג  ַחד ב  ָת֙ה ָוַפָ֔ יָמ֙ ם א  ָ֤ יהֶׁ ל ֲעל  ֹפֵ֨ יָת: )טז( ת  ִֽׁ ר ַעם־֥זּו ָקנ   ־ַיֲעֹב֖

ב     √ ת  )יז( ת  מֹו ו  ש ֲאֹדנָ֖ א ֵ֗ ָדֹ֕ ק  ֹקָוֹ֑ק מ  ָת י  ל  ךֹ֛ ָפַע֖ ת  ב  ש  ךָ֔ ָמ֧כֹון ל  ת  ר ַנֲחָלִֽׁ ַהָ֣ מֹ֙ו ב  יך: -ָטע ֙ ִֽׁ ֥נּו ָידֶׁ  י כֹונ 

ד:  ִֽׁ ֹעָל֥ם ָועֶׁ ֹ֖לְך ל  מ  ֹקָו֥ק׀ י   )יח( י 
ֹו ּוב   בָ֤ כ  ר  ה ב  ֹעֵ֜ ּוס ַפר  י ָב֩א סֵ֨ ָ֣ ֹקָוֹ֛ )יט( כ  ב י  ם ַוָי֧שֶׁ י ָפָרָשי֙ו ַבָיָ֔ ֧ נ  י ַהָיֹ֑ם ּוב  ָ֣ ת־מ  ם אֶׁ ֖ הֶׁ ם: פ ק ֲעל  ֥תֹוְך ַהָיִֽׁ ה ב  ֥כּו ַבַיָבָש֖ ל ָהל  ֹ֛ ָרא  ש   י 

 ֖ ֻתפ  יָה ב  ָ֔ י֙ם ַאֲחרֶׁ ל־ַהָנש  אןָ ָכִֽׁ ָ֤ צֶׁ ּה ַות  ָיָדֹ֑ ף ב  ת־ַהֹת֖ ן אֶׁ ה ֲא֧חֹות ַאֲהֹרֹ֛ יָאֵ֜ ב  ם ַהנ  ָיֵ֨ ר  ַק֩ח מ  ת: )כ( ַות  ֹחֹלִֽׁ מ   ים ּוב 
ַען ָלהֶׁ֖  ירּו )כא( ַוַת֥ ָ֤ ָיֹ֑ם ש  ר  ם: ס ם מ  ה ַבָיִֽׁ ֖בֹו ָרָמ֥ ֹרכ  ה ֥סּוס ו  ה ָגָאָ֔ י־ָגֹאָ֣ ִֽׁ יֹקָו֙ק כ    ַלִֽׁ

בָ֖  ד  ים ַבמ  ֹ֛ ת־ָימ  שֶׁ ֹלִֽׁ ֧כּו ש  ל  ּור וַי  ַבר־שֹ֑ ד  ל־מ  ֖אּו אֶׁ צ  ּוף ַוי  ַים־סָ֔ ֙ל מ  ָרא  ש  ת־י  ה אֶׁ ָ֤ ע ֹמשֶׁ ם: ר )כב( ַוַיַסֵ֨ י  אּו ָמִֽׁ צ  לֹא־ָמ֥  ו 
אּו  ָֹ֣ )כג( ַוָיֹבָ֣ ל ָתה ו  ה:  ָמָרָ֔ ּה ָמָרִֽׁ ָמ֖ א־ש  ן ָקָרִֽׁ ֹ֛ ם ַעל־כ  ֹ֑ ים ה  ֖ י ָמר  ֥ ה כ  ָמָרָ֔ ֙ם מ  י  ת ַמ֙ ֹת֥ ש  ּו ל  לֵ֗  א ָיִֽׁכ 

ה:  ִֽׁ תֶׁ ש  ר ַמה־נ  אֹמ֖ ה ל  ֥ ם ַעל־ֹמשֶׁ ֧לנּו ָהָעֹ֛  )כד( ַוי 
הּו י   ָ֤ ק ַויֹור  ֹקָוֵ֗ ל־י  ק אֶׁ ַעָ֣ צ  י  )כה( ַוי  ל־ַהַמָ֔ ְ֙ך אֶׁ ל  ץ ַוַיש  ם ָש֥ ֹקָו֙ק ע ָ֔ ם ָשָ֣ י  ֖קּו ַהָמֹ֑ ת  מ  ַֽי  הּו: ם ַוִֽׁ ָסִֽׁ ם נ  ָש֥ ט ו  ָפ֖ ש  ק ּומ  ֹו ֹח֥  ם לֹ֛

ֹקָוָ֣ק ֱאֹל  ֹול׀ י  קָ֣ ע ל  ַמֵ֜ ש  ֹוַע ת  ם־ָשמֵ֨ ֩ר א  יו  ק)כו( ַויֹאמֶׁ ֹוָתָ֔ צ  מ  ָת֙ ל  ֲאַזנ  ַהִֽׁ ה ו  יָני֙ו ַתֲעשֶָׁ֔ ע  ר ב  ַהָיָשָ֤ ל־ ַהַמִֽׁ יך ו  יו ָכִֽׁ ָת֖ ָכל־ֻחָקֹ֑ ָשַמר  ה  ו  ֲחָלָ֞

֙ם  י  ַר֙ צ  מ  י ב  ת  מ  ר־ַשָ֤ ך: ס ֲאשֶׁ ִֽׁ אֶׁ ֹקָו֖ק ֹרפ  י י  ֥ י ֲאנ  ֹ֛ יך כ  ים ָעלֶָׁ֔ ָ֣  לֹא־ָאש 
ם ַעל־ַהָמִֽׁ  ים ַוַיֲחנּו־ָש֖ ֹ֑ ָמר  ים ת  ָ֣ ע  ב  ש  ם ו  י  ת ַמ֖ יֹנ֥ ה ע  ֹ֛ ר  ש  ים עֶׁ ֥ ת  ם ש  ָשֵ֗ ָמה ו  יל ָ֔ אּו א   י ם: )כז( ַוָיֹבָ֣

Alef.  

 Since in v. 4, the Tora already speaks about the Egyptians being thrown into the sea, their .א1

intentions prior entering the sea should have been introduced earlier than v. 9.  

 V. 9 serves as a foil for v. 10 in the sense that despite the cruel intent of the enemy, God  .ב  

easily Disposed of him with the “breath of His Nostrils.” 

2. a) v. 1-6 words of praise describing God’s Power and Might.  

 b) v. 7-11 the miraculous means by which God Defeated the enemies of the Jews.  

 c) v. 12-6 As a result of the manner in which God Saved the Jews, fear gripped all other 

 civilizations.  

 d) conclusion v. 17-8 HaShem’s future Plans for the Jews and His Presence on earth, i.e., the  

establishment of a Temple in the Promised Land.  

Beit.  

1.  a)  : !ֹו מִֽׁ ֹקָו֖ק ש  ה? י  ָחָמֹ֑ ל  יש מ  ָ֣ ֹקָו֖ק א    You, Pharoah thought that HaShem is a man of war? Most י 

decidedly not! He is a Master of Compassion—the Tetragrammaton. 
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 b)  ה ָחָמֹ֑ ל  יש מ  ָ֣ ֹקָו֖ק א  ֹו ? י  מִֽׁ ֹקָו֖ק ש  :! י   You, Pharoah, stated that you didn’t know who HaShem Was. 

Do you think that as a result of the events at the sea, He Is a “man of war”? The only one who 

is a man of war is you. You drowned yourselves!  

(In L.A. Requium by Robert Crais, p. 145 writes, regarding a self-defense move: 

“…That was an arm-trap. It’s something they do in a fighting art called Wing 

Chun… You were driving forward. I trapped that energy and used your own 

momentum to roll your hand over and toward you…”) 

2. a) is not the simple meaning of the verse because the first phrase in the verse 

“HaShem Ish Milchama” is not a question, but rather a phrase that is clarified by 

the second phrase, “HaShem Shemo,” i.e., “Ish Milchama” is being defined as 

“Shemo. 

    b) is not the simple meaning because the text in v. 4 states that it was HaShem Who 

Threw the Egyptians into the sea—“Markevot Pharoah VeChailo Yara (He Threw, 

i.e., HaShem) into the sea…” 

3.  a) will interpret the verb  in v. 4 “Yara” as referring to Pharoah rather than HaShem, 

insisting that it was Pharoah who essentially destroyed himself and his legions. 

      b) will interpret v. 4 as indicating how HaShem did not have to Resort to warfare to 

get rid of the Egyptians, simply Throwing them into the sea, which caused them 

to sink like stones.  

4.  According to the simple meaning of the text, “Ish Milchama” is not attempting to 

equate HaShem with a human being, but rather stating that He Is a master of war, a 

warrior.  

5.  The first opinion in Shmot Rabba 3:6 attributed to R. Aba b. Memel where the 

Tetragrammaton is equated with Middat HaRachamim would appear to be the 

closest view in keeping with the phrase “HaShem Shemo.” 

 
 שנת תשכ"ג  פרשת שמות

 אהיה אשר אהיה

 שמות פרק ג, יד 

 

 במדרש  -אהיה אשר אהיה    .א

 

 ':ברכות ט

. אמר לפניו:  תם בשעבוד מלכויואהיה עמכזה ואני  אני הייתי עמכם בשעבודא"ל הקב"ה למשה: לך אמור לישראל: 

 .בשעתה. אמר לו הקב"ה: לך אמור להם: אהיה שלחני אליכם ריבונו של עולם, דיה לצרה

 :שמות רבה ג' )ו(

י, קל שקאתה מבקש לדעת? לפי מעשי אני נקרא: ב אמר ליה הקב"ה למשה: שמי :אמר רבי אבא בר ממל

, אני נקרא  עושה מלחמות ברשעיםנקרא "אלוקים", וכשאני   ותדן את הברי ות, באלוקים, בה', כשאניקבצב

לייסורים   )= פירוש מהרש"א: שאיני מעניש כפי חטאו ואומר תולה על חטאיו של אדםוכשאני  ,"ותק"צב

 " ה' אני נקרא " מרחם על עולמיי", וכשאני קל שק"די"( אני נקרא: "
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  ."ל רחום וחנוןקה' ה' " (דשמות ל") שאין "ה'" אלא מידת הרחמים שנאמר ,"

  .אני נקרא לפי מעשי –אהיה אשר אהיה" "

, לכן כתוב לעתיד לבואואני הוא  עכשיוואני הוא  שהייתיאמר לו הקב"ה למשה: אמור להם: אני  :ר' יצחק אומר

  ."אהיה" שלוש פעמים

אהיה עמם   בשעבוד זה"ר להם:  דציפורין אמר: אמר הקב"ה למשה, אמו ר' יעקב בר' אבינא בשם ר' הונא ,דבר אחר

לו: "לאו! וכה תאמר   ואהיה עמם". אמר לפניו: "וכך אומר אני להם? דיה לצרה בשעתה!" אמר הולכים ובשעבוד הם

 ."מודיע לבני ישראל: אהיה שלחני אליכם, לך אני מודיע, להם איני

ואני  "(דניאל ח' כ"ז) לן בדניאכים, וכהן הול ולטיט ולבניםהם עומדים,  בטיט ובלבנים :ר' יצחק בשם ר' אמי אמר  

  "!דניאל נהייתי ונחלתי". אמר לפניו: "וכך אני אומר להם?!" אמר לו: "לאו, אלא אהיה שלחני אליכם

, על כרחם שלא בטובתם כשהן משוברות שניהם, מולך אני  במרובים, אבל ביחידיםאהיה אשר אהיה  :אמר ר' יוחנן

ם ה' אלוקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך  י נאוחי אנ " (יחזקאל כ' ל"ג) :עליהם, שנאמר

 ."עליהם

 :רש"י

. אמר לפניו: "ריבונו של עולם! בשעבוד שאר מלכויותאהיה עמם  אשר בצרה זאתד"ה אהיה אשר אהיה: אהיה עמם 

 ."שלחני אליכם אהיהישראל:  להם צרה אחרת, דיים בצרה זו! אמר לו: יפה אמרת, "כה תאמר לבני  מה אני מזכיר

בשלושה כיוונים הולכים בעלי המדרש בפרשם את השם: אהיה אשר אהיה. סדר את המדרשים לשלוש קבוצות,    .1 

 !והסבר את שלושת הכוונים

 

 ?במה שונה ר' יצחק בשם ר' אמי מדעת כל המדרשים והמפרשים  .2

 

 "כשהן משוברות שניהם"!(  מהו הרעיון של דברי ר' יוחנן )הסבר גם את הביטוי:  .3

 ?מה ראה רש"י לבחור מכל ביאורי חז"ל במה שבחר  .4 

 

 הרמב"ן -אהיה אשר אהיה    .ב

 

 :(אחרי הביאו את דברי רש"י, עיין לעיל) ,רמב"ן

בזה, כי משה אמר לפניו יתברך: "ואמרו לי מה שמו" שיגיד להם   רש"י דבריהם(והכוונה להם )=לרבותינו שהביא 

צורך לראיה  שלמה על המציאות ועל ההשגחה, והקב"ה השיבו: "למה זה ישאלו לשמי? אין להם יורה הוראהשם, ש

ואענם, והיא הראיה הגדולה שיש אלוקים  , יקראוניבכל צרתםאחרת כי אהיה עמהם )= אלא זו שאהיה עמהם( 

נכון באגדה זו )= באגדה המובאת  ויש אלוקים שופטים בארץ. וזה פירוש  ,בישראל קרובים אלינו בכל קראנו אליו

  .י(ברש"

כך אני  הווה עמי"ומהו אהיה אשר אהיה? כשם שאתה   )עיין בעלון ההדרכה( :כיוצא בזה במדרש אגדה ועוד אמרו

ויפתח ה' לך את אוצרו הטוב"   "(דברים כ"ח) פותחין ידיהם ועושין צדקה, אף אני אפתח ידי, שנאמר . אםעמך הווה

  "!הן יעצור במים ויבשו" (איוב י"ב) – את ידיהם, מה כתוב שםואם אינן פותחין 

, לכן כתוב ואלעתיד לבאני הוא, ואני הוא  עכשיואמר לו הקב"ה: אמור להם אני שהייתי, ו :ר' יצחק אמר :ועוד דרשו

  ."אהיה" ג' פעמים

 ות וצבא עמו )= על פי הפסוקוביאור דעת ר' יצחק, כי בעבור שהזמן העובר והעתיד כולו בבורא הוה, כי אין חליפ

  .ולא עברו מימיו כלום, לפיכך יקרא בו כל הזמנים בשם אחד, מורה חיוב המציאות (באיוב י' י"ז

כי הוא ראשון והוא אחרון" קרובים דבריו לדברי ר'   ולא יעבור לא עבר כתב, כי ביאורו "אשר רב סעדיה והגאון

  .יצחק

כלומר ראוי המציאות"  נמצא אשר הוא הנמצא " :ורה נבוכים בעלון ההדרכה(והרב אמר במורה נבוכים )עיין דברי מ

  .מבאר להם כי יש נמצא ראוי להימצא, שלא היה נעדר ולא יהיה נעדר

שיפרוט להן  ריך שנפרש, כי הקב"ה אמר למשה, שיאמר להם זה השם וילמדם אותו, כלומרצ אלה החכמים והנה לדעת

או הקיום אשר לא עבר ולא יעבור, כי   כלומר: המציאות צל חכמיהם זה השם,אשר בהם יתקיים א ראיות שכליות

בביטול המציאות    ראיה לבטל מהם דעת הקדמות או האפיקורוסות המחושב זכירת השם בלבד, יאמר מה שיאמר, איננה

  .לגמרי

עולם, לא היה מאמיני קדמות ה בחיי: כי אילו היו בהם אפיקורסים מבטלי המציאות )=מכחישי מציאות ה'( או רבנו]
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  .[השם הזה ראיה לבטל דעותיהם הנפסדות

ל דעתו דברם שישאלוהו. וע זה משמעותו של מקרא, אבל כי הזכרת השם להם הוא הראיה והוא האות והמופת על ואין

  ...חלילה ,לא יסתפקו זקני ישראל במציאות הבורא כאשר אמר הרב
 ?"מה שמו", ומהי התפישה הבלתי נכונה שנגדה מכוונים דברינו מהו הפירוש הנכון לדעתו לשאלת  .1 

 ?ראיה לתפישת הרמב"ן ירמיה ט"ז כ"א וכן 'ישעיה נ"ב ו במה יש בדברי  .2 

 

ברש"י )מברכות ט'( )הרמב"ן   למה אמר הרמב"ן על דברי "מדרש אגדה" שהם דומים לדברי חז"ל המובאים  .3

 ?ועונש  הראשון מדבר בעזרת ה' בכל צרה והשני בשכר מיון, והלאבמה הד -קובע שהוא "כיוצא בו"( 

 

 ?למי מתכוון הרמב"ן באמרו: "לדעת אלה החכמים", ומהי הביקורת על האלה החכמים  .4

 

 כוזרי וספר העיקרים -אהיה אשר אהיה    .ג

 

  :'מאמר ד' סעיף ג ,כוזרי

תות העצם אשר ידיעתו נמנעת. וכאשר שאלו )משה(: "ויאמרו  באמ ורצה בו )על ידי השם "אהיה"( למנוע מחשבו ...

לשמי והוא  )ה'(: מה להם לבקש מה שלא יוכלו השיגו, )דומה למה שאמר המלאך: למה זה תשאל לו מה שמו? ענהו

בעת שביקשוני אל יבקשו ראיה   אמצא להם שרהנמצא אפלאי( אך אמר להם "אהיה", ופירושו "אשר אהיה" והטעם:  

  ואמור: "אהיה שלחני אליכם" וכבר קדם ושם מופתו למשה בזה באומרו: כי אהיה .מצאי עימהם, ויקבלוני כןגדולה מה

לו מה שדומה לזה באומרו: אלוקי אבותיכם   וסמך .שאמצא לך בכל מקום עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך והוא הוא

 .הימצא העניין האלוקי עמם תמידיצחק ואלוקי יעקב המפורסמים ב אברהם אלוקי אלוקי שלחני אליכם,

 :מאמר ב' פרק כ"ז ,ספר העיקרים

על שום נמצא מן הנמצאים באמיתות, אלא על השם. כי מה  ולזה הוא מבואר, כי שם "נמצא" אי אפשר שיצדק...

א  בהיותו נמצ דק עליו שם נמצא באמת בכל הזמנים, אלא)=כל מצוי אחר זולת ה'(, אי אפשר שיצ  שזולתו מן הנמצאים

  .בלבד, לא אחר כן ולא קודם לכן

אבל הוא יתברך, מאשר הוא קיים תמיד על אופן אחד, יהיה מציאותו מציאות אמיתי... ולזה ייפול עליו השם "נמצא" 

  ...באמת

ִים שהם מתנועעים   ותו... כיייפול שם "נמצא" באמת על מי שאין מציאותו תלוי בזולתו אלא בעצמ וכן מַּ שָּׁ אם נאמר בַּ

שימצא( המניע אותם שיניעם, אבל אם יעדר מניעם לא יהיה זה אמת...   ד, הנה זה יהיה אמת כשימצא )=כל זמןתמי

שייפול עליו שם נמצא באמת   הוא שאמרו רבותינו ז"ל: חותמו של הקב"ה הוא אמת, לפי שאין בנמצאים מי ובעבור זה

  .אלא הוא יתברך או זולתו, ובכל הבחינות, רוצה לומר: בבחינת עצמו בכל הזמנים

כששאל ואמרו לי מה שמו מה אומר אליהם? ...השיבו השם יתברך כי שמו הוא  ('שמות ג) וזהו שנרמז למשה בסנה

רצונו  מובטח שיעשה חפצו ו . ולזה יהיההנמצא, אשר מציאותו תלוי בעצמותו ולא בזולתואשר אהיה. כלומר:  אהיה

, לא מצד אני הווה מצד שאני הווההמדבר בעד עצמו, כלומר:  שוןבכל אשר יחפוץ. וזהו לשון אשר אהיה, שהוא ל

שזולתי מן הנמצאים,   אין מציאותי וכוחי תלוי בזולתי כלל, כמו שהוא העניין בשאר הנמצאים. כי מה שזולתי הווה, כי

יהיה, כי  אהיה, אבל מה שייפול עליו הוא לשון אהיה אשר אשר לא ייפול עליו זה השם, שיוכל לומר על עצמו אהיה

אני  -יהיה"  על המדבר בעדו, אבל על נמצא אחר נסתר שהוא עילתו. וירצה לומר: "אהיה אשר מילת יהיה אינו מורה

י  תלוי במציאותו, והוא יתברך מציאותו תלו  הווה מצד שזולתי הווה, והוא הסיבה הראשונה שמציאות כל הנמצאים

  .בעצמו ולא בסיבה אחרת

,  הווה ולא מצד שזולתי נמצא מצד שאני, אני הווה ונמצאולתו שם אהיה אשר אהיה, כלומר:  יצדק עליו בלבד מז ולזה

 .הזולת ולזה מציאותו מציאות אמיתי אחר שאינו צריך אל
 ?"מה ההבדל העקרוני בין ר' יהודה הלוי לר' יוסף אלבו בפירוש "אהיה אשר אהיה  .1 

 ?'בשאלה א ההולך אחד מהם בעקבות אחד המדרשים שהובאו  .2 

 עלון הדרכה

והרבה עסקו בו   (!הרשב"ם פסוק זה שבו עוסק גיליוננו כולל את הסברו של השם בן ארבע האותיות )עיין דברי

 .ראשונים ואחרונים עד היום הזה
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להבין מה פירוש השאלה "מה שמו?"  מד, ישלפני שפותחים בפירוש הפסוק יש להבין תחילה את הקשר שבתוכו הוע

ורק  (שאלה ב) הרמב"ן פירושה של שאלה זו ניתן לנו בתחילת דברי .ן פסוקנו והפסוק שלאחריו כתשובהשעליה נית

הבאנו הפעם מדברי המדרשים, מדברי   .לאחר שתובן השאלה, אפשר לגשת להבנת הפירושים השונים שניתנו לתשובה

בדברי הרמב"ן שבשאלה ב. המדרש  המדרשים מתפרשים אף הם פירוש מלא  ופים. אחדים מןהפרשנים ומדברי הפילוס

 :כותב עליו בספרו הידוע )באנגלית( אגדות היהודים ל' גינזבורג .ברמב"ן כ"מדרש אגדה" מקורו בלתי ידוע המובא

An unknown Midrash quested by numerous authors 

ה שאין צורך ל"אל ואילו לנו נרא ,ר: "אהיה אשר תהיה" בלשון א"ת ב"שויש המשערים שיש לפרשו כאילו נאמ

 .אהיה אשר אהיה" בהתאם למעשיך" :תקרי" זה, והמדרש מתפרש יפה גם אם נפרשנו

והנה קטע קטן מתוך הפרק ההוא,  ,המורה מאמר א' פרק ס"ג המובאים ברמב"ן בתמציתם לקוחים מן ,הרמב"ם דברי

 :הנוגע לענייננו

אליהם זאת השליחות אמר )משה לפני ה'(: תחילת מה וכאשר נראה ית' אל משה רבנו וצוהו שיקרא לבני אדם ויגיע 

מפני שכל ב"א אז אל יחידים )חוץ   ,שלחני ואחר אמר שהוא ,שאאמת להם שיש אלוה בעולם נמצא ,שישאלוני

שהם לא היו נבדלים מן המורגש )כי יחשבו שאין בנמצא אלא הגשם(...  ...מרגישים במציאות השםמיחידים( לא היו 

השם נגזר מן "היה" והוא    , שיגיעהו אליהם, יאמת אצלם מציאות ה', והוא "אהיה אשר אהיה", וזהאז מדע 'ולמדהו ה

שנותו המלה עצמה המורה על עברי. והסוד כולו ב המציאות, ואין הפרש בין אמרך "היה" או "נמצא" בלשון

  "אהיה" והוא הוא בעצמווהוא המתואר )נושא( "אהיה" והשם השני אשר תארו בו  המציאות... והושם השם הראשון

שהמתואר הוא התאר בעצמו  )=גם התואר וגם המתאר הם "אהיה" בלי שום שנוי במלה או בהוראה(. וכאילו הראה

נ"ז( )הוא נמצא אבל לא ככל נמצא אחר, שהמציאות בכל נמצא   ת )עיין פרקוהיה זה באור ענין שהוא נמצא לא במציאו

כן: הנמצא  ינה מקרה שחל בעצם האלוה(. ובא באור הענין ההוא ופרושובשעה שמציאות האלוה א ,אחר היא מקרית

לא נעדר בהכרח, שיש דבר מחוייב המציאות  אשר הוא הנמצא, כלומר מחוייב המציאות, וזה כאשר יביא אליו המופת

 .ולא יעדר, כמו שאבאר מופתו

ואספת את זקני ישראל",  זה בא "לך  הודיעהו ית' הראיות אשר יתקיים בהן מציאותו אצל חכמיהם, כי אחר וכאשר

אמרו "ושמעו לקולך", השיבו משה על כך ואמר: "הנה הם  ויעד להם שהם יבינו מה שהודעתיו לך ויקבלוהו, והוא

נתן לא  ו המופתים השכליים, )אבל( מה תהיה ראיתי שזה האלוה הנמצא שלחני??" ואשבאל יקבלו שיש אלוה נמצא

 .אות

 .(יהודה אבן שמואל הביאורים בסוגריים לקוחים מפירוש)                        

  באחד מן המדרשים מרבים ושונים מכוונת תמיד על פי העקרון שנתן לו רש"י בעצמו ביטוי בדבריו רש"י בחירתו של

שאלה דומה )לבחירת רש"י במדרש אחד מני רבים( אף היא בפרשתנו ובפרקנו  ,"לבראשית ג' ח' ד"ה: "וישמעו

  .ועיין שם. הבחירה שם והבחירה במקומנו קשר פנימי ביניהם ,שמות תשי"ב בגיליון הועמדה

  גם ההבדל הגדול ביןיובן  ,(4שאלה ב) והרמב"ם רב סעדיה ,אם תובן ביקורת הרמב"ן לדברי ר' יצחק .לשאלה ג

 .ספר העיקרים לבין הכוזרי

  שתי התפיסות, והסביר הסברה מלאה וממצה אתהבהיר את ההבדל שבין  ,Der Ewige [*] במאמרו פרנץ רוזנצוייג

לתרגם את  –בהשענם על פסוקנו  – דברי הרמב"ן. כן גם מוסברים במאמר ההוא לבטי אותם המתרגמים אשר ניסו

בבואו לתרגם את פרקנו   משה מנדלסון אלא כפי שהוא נכתב. לבטי שהוא נקרא )בלשון אדנות(השם בן ארבע לא כפי 

 נידונו בהרחבה במאמר ההוא. )את דברי הרמב"ן בביאור שם הבאנו בגיליון ,שמות ג' י"דל אשר הסבירם בפירושו

 .(ועיין שם ,שמות תש"ג

------------------------------------------------------------------------------------ 

 M. Buber u. Franz Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung. pp. 184-210 :מתוך הספר [*]
 

Gimel. 

Rather than assume that HaShem Arbitrarily Destroyed the Egyptian army, Targum Onkelos 

posits that the Egyptians had already said, prior to pursuing the Jews into the sea: I will 

pursue them… 

Daled.  

1.  According to Mechilta, this is what the Egyptians said prior to pursuing the Jews. 
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 According to RaMBaN, this is what the Egyptians said when they saw that in the midst of the 

sea, pillars of water were standing upright due to the strong winds that had blown. They 

decided to plunge into this area since the Jews had taken advantage of the recession of the 

waters to escape from their pursuers.  

2.  RaShI: This is what Pharoah said to his army in order to inspire them to pursue the Jews.  

 RaMBaN: This is what each of the Egyptians said that led them to risk everything and plunge 

into the area that shortly before had been impassable due to the waters that were there.  

3.   

ב־ָיִֽׁם:  לֶׁ ת ב  ֹהֹמ֖ ֥אּו ת  פ  ים ָקִֽׁ ֹ֑ ל  ֖ד ֹנז  מֹו־נ  ֥בּו כ  צ  ם נ  י  מּו ַמָ֔ ר  ָ֣עֶׁ י֙ך נֶׁ ּוַח ַאפֶׁ֙ רָ֤  )ח( ּוב 
ק  ָ֣ יג ֲאַחל  ֖ ֹד֥ף ַאש  ר  ֹ֛ב אֶׁ ר אֹוי  י )ט( ָאַמ֥ ב ָ֔ יק ַחר  ָ֣ י ָאר  ש ָ֔ מֹו ַנפ  ָ֣ ָלא  מ  ל ת  י:  ָשָלֹ֑ ִֽׁ מֹו ָיד  ֖ יש   תֹור 

RaShI: V. 9 contains the incentive that Pharoah presented to his soldiers why they should 

proceed to pursue the Jew into the area that had been vacated of water according to v. 8.  

RaMBaN: V. 9 is the reason why the Egyptian soldiers decided to pursue the Jews, i.e., they 

thought that they could gain significant war spoils now that the water had been removed 

from the sea and was standing in tall piles due to the wind.  

Heh.  

 מ  פרק  ישעיהו
ָ֤(  לא ) קֹוי  ֹקָוק֙  ו  יפּו  י  ָ֣ חַ  ַיֲחל  ר ַיֲע֥לּו   ֹכָ֔ בֶׁ ֖ ים א  ֹ֑ ָשר  א  ָי֙רּוצּו֙   ַכנ  ָֹ֣ ל עּו ו  יָגָ֔ ֖כּו  י  א  י ל  ֹ֥ ל פּו ו  יָעִֽׁ  : י 

 שם מא 

י ( ב) ָ֤ יר֙  מ  ע  ח ה  ָרָ֔ ז  מ  ק  מ  דֶׁ ֖ הּו צֶׁ ָ֣ ָרא  ק  ֹו י  לֹ֑ ַרג  ן   ל  ת ֵ֨ ָפָנָ֤יו י  ם֙   ל  ים גֹוי  ָ֣ ָלכ  ד   ּומ  ר  ן   ַיָ֔ ָ֤ ת  ָעָפר֙  י  ִֽׁ ֹו  כֶׁ בָ֔ ש ַחר  ַק֥ ף  כ  ָד֖ ֹו  נ  תִֽׁ  : ַקש 

 יא  פרק  הושע 
יְך( ח) ךָ֣   א ָ֞ נ  תֶׁ ם   אֶׁ י  ַרֵ֗ פ  ך֙  אֶׁ נ  ל   ֲאַמגֶׁ ָרא ָ֔ ש  יְך י  ךָ֣   א ֵ֚ נ  תֶׁ הכ   אֶׁ ָמָ֔ ך֖  ַאד  ימ  ִֽׁ ֹ֑ם  ֲאש  בֹאי  צ  ְך כ  ַפָ֤ י  ָעַלי֙  נֶׁה  ָ֔ ב  ֥רּו ַיַ֖חד  ל  מ  כ    נ 

י חּוָמִֽׁ  ד :נ 
Vav.  

   .א1

ָת  י פ  מֹו ָיֹ֑ם ָנַש֥ ָסָ֣ ּוֲח֖ך כ  רִֽׁ ת ב  ב  רֶׁ עֹופֶָׁ֔ לּ֙ו ַכִֽׁ ל  ם ָצִֽׁ י  ים׃ַמ֖ ִֽׁ יר   ַאד 
Since the last two words of the verse are connected, i.e., Tipcha followed by Sof Pasuk, it 

would appear to support Ibn Ezra who modifies the word “BeMayim” with the word 

“Adirim.” 

 According to the view that “Adirim” is describing the Egyptians in general, or their leaders in  .ב

particular, the word “Adirim” should have been completely separated from “BeMayim,” with 

a Tipcha beneath “BeMayim.” 

2.   

ָת֙ה  טז יָמֵ֨ ם א  ָ֤ יהֶׁ ל ֲעל  ֹפֵ֨ ַחד ת  ן ָוַפָ֔ בֶׁ ּו ָכָאֹ֑ מָ֣ ד  ֹוֲע֖ך י  רִֽׁ ל ז  ֹד֥ ג  ֙ך ַעד־ב  ר ַעמ  ֲעֹבָ֤ ַיִֽׁ

ר ַעם־֥זּו  קָוָ֔ קי   ד־ַיֲעֹב֖ יָת׃ ַעִֽׁ ִֽׁ  ָקנ 
The question is why is there a “Kedma” above “Tipol” rather than simply combining it with 

the Mahapach under “Aleihem”? By devoting a separate note to the word “Tipol” and 

thereby separating it from what follows, the word “Aleihem” is deemphasized and it 

becomes clear that “Eimata VaFachad” are states that will completely “descend” upon the 

onlookers of the miracles at Yam Suf.  

3.   

ךָ֔  יז ת  ר ַנֲחָלִֽׁ ַהָ֣ מֹ֙ו ב  ָטע ֵ֨ ת  מֹו ו  א ֵ֗ ב  ָת י  ָמ֧כֹון ת  ל  ךֹ֛ ָפַע֖ ת  ב  ש  ש ֲאֹדנָ֖  קָוֹ֑ קל  ָדֹ֕ ק  י -מ 

֥נּו  ֹונ  יך׃כִֽׁ ִֽׁ  ָידֶׁ



Answer pages 7 
 

By pointing out that the Ta’amim deliberately separate the word “Mikdash” from “Adona-I”, 

RaShI and the Ba’al HaTa’amim wished to emphasize that while the hands of the Jewish 

people might fabricate the Mikdash, they do not “make” God. This would be the implication 

if there wasn’t a strong separation between the two words of “Mikdash” and “Adona-i.” I.e., 

you will make the Mikdash that belongs to HaShem, but not HaShem Himself.  


