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  שבת לשולחן                                          

  לכל איש יש שם 

בגירסה היוונית נקרא החומש השני שלנו "אקסודוס" שפירושו ביוונית "הדרך החוצה" על שם 

ממצרים. תרגום זה נראה על פניו הגיוני  המוטיב המרכזי שעליו נסוב ספר שמות דהיינו היציאה

ביותר ואם כן למה נקרא החומש שלנו חומש שמות האם זה רק בגלל המילה השניייה המופיעה 

  בספר "ואלה שמות בני ישראל"?

ספר שמות מספר סיפור על התהוותו של עם ממשפחת יעקב, שנים עשר שבטים המתפתחים 

וצר עם ישראל. התורה מדגישה לנו שביצירת עם, להיות עם עבדים שממנו, בסופו של דבר נ

הכלל יכול לפעמים להשכיח את הפרט, הקולקטיב יכול להעלים את היחיד. דייל קרנגי כבר אמר 

אדם אוהב לשמוע את שמו זה מחזק  "שמו של האדם זה המוזיקה הכי ערבה והמתוקה לאוזניו"

. הזכרת שמו של האדם בעולם בעצם את הבטחון העצמי שלו ונותן לו הרגשה שהוא קיים בעולם

  מעידה על קיומו.

ניתן לומר אף יותר מזה, שאלוקים בורא את כל החיות הוא מביא אותם אל האדם שיתן להם שם 

 ַוִּיְקָרא . ְׁשמֹו הּוא, ַחָּיה ֶנֶפׁש ָהָאָדם לֹו-ִיְקָרא ֲאֶׁשר ְוֹכל; לֹו-ִּיְקָרא- ַמה ִלְראֹות, ָהָאָדם-ֶאל ַוָּיֵבא :"

  ב פרק בראשיתב אברבנאל" הַהָּׂשֶדה ַחַּית, ּוְלֹכל, ַהָּׁשַמִים ּוְלעֹוף ַהְּבֵהָמה-ְלָכל, ֵׁשמֹות ָאָדםהָ 

אלוקים  האלהי" הלשון ושרשי טבעו כפי שמו ..הוא חיה נפש האדם לו יקרא אשר כלכתב "

ותה יוצר את החוקיות ואת הטבע והאדם מנסח את זה בצורה כזו שמגדירה את המהות של א

חוקיות ואת הסדר ששורר בתוכה על ידי נוסחאות או על ידי שמות. החיה נהפכת להיות לנפש 

חיה רק על ידי הצמדת השם לאותו המין, וכך ממלכת החי מחולקת למינים שונים על ידי שמות. 

כמו כן המין האנושי מגלה את הצלם אלוקי שבו על ידי השמות שניתנים לכל פרט ופרט. זהו 

של ההורים כשותפים במעשה בראשית, לתת לילד את שמו ואת מהותו. לצערנו ניתן תפקידם 

אדם ברגע שנוטלים את שמו והופכין אותו להיות מספר, כך עשו -להפוך את האדם לתת

  בתקופות אפלות שונות וככה עשו גם במצרים לבני ישראל.

יותר עבורנו לזכור התורה באה לומר לנו שביצירתו של עם של קולקטיב הדבר המשמעותי ב

על הוא שאנשים נבראו בצלם אלוקים ומהותם טמונה בשמם. ולכן החומש השני המדבר 

לא לקבור את האדם הנברא בצלם למען  ,חשוב כמסר יציאת מצרים נקרא דוקא שמות,

  הקולקטיב שנקרא עם.

צריך להשתמש בו כשפונים אל אנשים ורוצים להתחבר  ינטימיות ויוצר מהות, ולכןשם יוצר א

למהותם וליצור איתם קשר פרטי ואישי, ולפעמים לא ראוי להשתמש בשמם מפאת כבודם ויש 

  ליצור חציצה בין האדם לסמכות שהוא מקבל על עצמו, כגון מורים שופטים ושרים. 

אלה שאמורים להוות מודל  כיום הגבולות קצת הטשטשו בין כאלה שראוי לקרוא להם בשמם ובין

סמכות שגילוי מהותם אמור להשאר נחבא אל הכלים על מנת שתהליך הגילוי והלמידה יהיה 

מתמשך ומשמעותי. וכך אין לקרוא לאב ואם בשמם, כי גילוי מהותם רק יפגע בסמכות ההורית. 

אליהם בתואר  כמו כן מורים ומחנכים האמורים להוות סמכות של חינוך וידיעה ולכן ראוי לפנות

שלהם, כפי שפונים לשופטים בבית המשפט או לנשיאים ולשרים. ברגע שקורים לאדם בשמו 

  ישנו קשר אינטימי ופרטי שלא בכל מקום הוא ראוי ופעמים רבות הוא אף מחטיא את המטרה. 

  הרב אורי איינהורן –שלום  שבת
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