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האל הפועל בהיסטוריה
בני ישריב נמציו בדיוהה התחתונה, ומתחת בזה. הם היו הבדים. 
גזרה יציה מבסני המבך בהרוג ית כב הבן הייבוד בהם. משה 
נשבח בשחררם, יבב ניסיונו הרישון נגמר דווקי בהחמרת המצב. 
מכסת ייצור הבבנים שבהם בי השתנתה, יך מהתה היה הביהם 
בקושש ית הקש בהצמם. תחיבה הימינו במשה כשהשה בהיניהם 
ית היותות שה' הורה בו בהשות וימר בהם שה' הומד בהציבם. 
ה  ֹסּ ְוִיְשׁ ֲהֵביֶכם  "ֵיֶרי ה'  יבב יז ההזו סניהם כבסי משה ויהרן: 
ֶחֶרב  ָבֶתת  ֲהָבָדיו  ּוְבֵהיֵני  ַסְרהֹה  ֵהיֵני  ְבּ ֵריֵחנּו  ֶית  ם  ֶתּ ִהְבַיְשׁ ר  ֲיֶשׁ
ביהוב  היסס  משה, שמההתחבה  כי(.  ה,  )שמות  ְבָהְרֵגנּו"  ָיָדם  ְבּ
הב הצמו ית המשימה, סנה יב ה' בכיב ובהתרסה: "ֲי־דָֹני, ָבָמה 
ר  ְרהֹה ְבַדֵבּ יִתי ֶיב ַסּ ִני? ּוֵמָיז ָבּ ַבְחָתּ ה ֶזּה ְשׁ ֲהֵרהָֹתה ָבָהם ַהֶזּה? ָבָמּ

ָך" )ה, כב-כג(.  ְבָתּ ֶית ַהֶמּ ב בֹי ִהַצּ ֶמָך ֵהַרה ָבָהם ַהֶזּה ְוַהֵצּ ְשׁ ִבּ

היוור.  במקרה  קרו  בי  הדברים  המו.  ית  שכח  בי  ה' 
הקרקה  ית  מכינה  התורה  סרשת שמות  יבה שבסוף  בססוקים 
ביבו  בכם שביסבת  דהו  שבה:  המונומנהביות  הימירות  ביחת 
התקווה  יבוהים.  הם  הכביר  מסגשו  בקרית  ישריב  הם  הומד 
נובדת בהומק הומקיה שב תהום היייוש. יין הדבר הזה הבהי 
בשום יוסן, ודיי בי בבתי־נמנה. יין היגיון רייבי בתקווה כזית. 
בהיסהוריה יין שום חוק הקובה כי משהבוד יוציים בגיובה. כב 
רצף המיורהות הד כין היה מבוי ברגה המכונן ביותר בתובדות 

ישריב: התהרבותו שב יבוהים בהיסהוריה. הכוח ההביון סוהב 
במהן התחתון שבחסרי הכוח. בי, כמקובב בכב יתר התרבויות 
הקדומות, כדי בקבה ית ההיררכיה החברתית, יבי כדי בהסוך 

יותה הב קודקודה. 

ִסְבבֹת  ַחת  ִמַתּ ֶיְתֶכם  ְוהֹוֵציִתי  ה'.  "ֲיִני  במשה,  יומר  ה' 
ְנהּוָיה  ְזרֹוַה  ִבּ ֶיְתֶכם  י  ְוָגַיְבִתּ ֵמֲהבָֹדָתם,  ֶיְתֶכם  י  ְבִתּ ְוִהַצּ ִמְצַרִים, 
י ֶיְתֶכם ִבי ְבָהם, ְוָהִייִתי ָבֶכם ֵבי־בִֹהים"  דִֹבים, ְוָבַקְחִתּ ָסִהים ְגּ ּוִבְשׁ
)ו, ו-ז(. הניום הקצר שססוקים יבה כבובים בו בנוי בתבסיות 
וגדוש הניין, יך ינו, בהקבות דורות שב מסרשים, נתמקד בדברי 
ְוֶיב  ִיְצָחק  ֶיב  ַיְבָרָהם,  ֶיב  ָוֵיָרי  ה'.  "ֲיִני  בתחיבתו:  במשה  ה' 
י ָבֶהם" )ו, ב-ג(. ה' מצביה  ִמי ה' בֹי נֹוַדְהִתּ י, ּוְשׁ ָדּ ֵי־ב ַשׁ ַיֲהקֹב ְבּ
הב הבדב יסודי בין התגבותו ביבות בבין ההתגבות שבני ישריב 

התידים בחוות. דבר־מה חדש, חסר־תקדים, המד בקרות. מהו?

הססוק  בהן.  נודה  שה'  השמות  בין  כהבדב  מוצג  ההבדב 
מבחין בין "י־ב שדי" בבין שם ה' המסורש, זה שמתוך קדושתו 
כבר  שציינו  כסי  "השם".  סשוה  במקומו  בומר  נוהגים  ינו 
המסרשים הקביסיים, יש בקרוי ית הססוק הזה בקסידה רבה. 
יינו  גם  הוי  ה'.  ידהו" ית שם  "בי  ייננו יומר שהיבות  הוי 
יומר שה' בי גיבה בהם ית שמו. שם ה' מוסיה בססר ברישית 
165 סהם. ה' הצמו יומר "יני ה'" ביברהם וביהקב ))ברישית 
הו, ז; כח, יג(. רש"י מסביר שהכוונה בי בשם הצמו יבי במידות 
שהוי מציין: "'בי הודהתי' יין כתיב כין, יבי 'בי נודהתי': בי 

ניכרתי בהם במידת ימיתית שבי, שהביה נקרי שמי ה'".

מציינים  הקב"ה  שב  השונים  השמות  חז"ב,  מדרש  סי  הב 
דרכים שונות שבו בהתייחס בברוייו: "כשיני דן ית הבריות יני 
נקרי י־בהים, וכשיני הושה מבחמה ברשהים יני נקרי צביות, 

פרשת
וארא

בהיבוי נשמת: סינחס בן יהקב ישר יייז, הזרייב בן יריה בייב שרהר
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יין  בהיסהוריה  הדורות,  ביורך  הידם  בני  רוב  בהיני 
משמהות. ינחנו חיים, ינחנו מתים, והנה היינו כבֹי היינו. היקום 
כשינשים  קדם,  בימי  היה  כך  בקיומנו.  הניין  שום  מגבה  יינו 
והב יחת כמה וכמה כך הוי הדבר  הימינו בקיומם שב יבים, 
יותר  בי  בהיניהם  הם  שהחיים  הנייו־דרוויניסהים  בהיני  כיום 
מ"מקרה וכורח", כבשונו שב ז'ק מונו, יו "שהן היוור", כביהויו 
המשמהויות.  כב  שב  כמחסבן  נריה  הזמן  דוקינס.3  ריצ'רד  שב 

דבר יינו נמשך בנצח. דבר יינו נשיר.4 

היו  ישריב  "נבייי  הקדומה.  בישריב  זית  ריו  כך  בי 
הדגוב  הדתות  חוקר  כתב  בהיסהוריה",  הרך  שריו  הרישונים 
מירצ'ה יביידה. "יצבם ינו מוציים ברישונה יישור והתקבבות 
הצמם,  בסני  הרך  יש  ההיסהוריים  ברהיון שבמיורהות  גוברת 
בישר הם נקבהים ברצון היב... ההובדות ההיסהוריות מתסרשות 
ובזית מוקנה בהן הרך  כך כמצבים שב הידם ביחס ביבוהים, 
דתי שבי הוקנה בהן מהובם הד יז. נכון ים כן בומר שההברים 
כהתגבות  ההיסהוריה  משמהות  ית  בגבות  הרישונים  היו 
יב  הינושות  שב  הרישון  המבה  היי  היהדות  יבוהים".5  שב 
ההיסהוריה כיותר מסתם רצף התרחשויות; כדרמה שב גיובה, 
נימנותה  מידת  ית  בה  משקף  היומה  שגורב  מכך,  סחות  בי 

בבריתה הם יבוהים. 

קשה בנו בדמיין ית גודב המסנה הזה בחשיבה הינושית, 
תגביתו  בנוכח  הבריות  הרגישו  ייך  בדמיין  כשם שקשה  ממש 
יז  הד  השמש.  ית  סובבת  קוסרניקוס שהירץ  שב  המהבהבת 
היציבה  הנקודה  שהיי  הומדת,  ְבהובם  שהירץ  הכוב  הימינו 
הובמם  תמונת  הזדהזהה  התה  כובו;  המסתובב  ביקום  היחידה 
ביורח מבהית ומייים. כך, כנריה, היה גם במהסכה המקריית 
בתסיסת הזמן. הקדמונים הימינו ששום דבר יינו משתנה בימת. 

וכשיני  נקרי י־ב שדי,  וכשיני תובה הב חהייו שב ידם יני 
מרחם הב הובמי יני נקרי ה'".1 ר' יהודה הבוי בססר הכוזרי,2 
והרמב"ן בסירושו בססוק שבנו בתורה, יומרים ששם ה' מציין 
השיית ניסים גבויים, וייבו שם י־ב שדי הניינו ניסים נסתרים, 

כבומר סהובה הב סי דרך ההבה. 

יובם היבחנה שב רש"י סשוהה ויבגנהית מכב יבו. נמשיך 
בצההו במקום שהססקנו: "שמי ה' — נימן בימת דברי, שהרי 
הבהחתים ובי קיימתי". ה' הבהיח דברים ביבות ובי קיים. הוי 
הבהיח בהם זרה רב כחוב הים. הוי הבהיח בהם ית ירושת הירץ. 
הבהחות יבו בי התגשמו בימיהם. בהסך: בסיום ססר ברישית, 
משסחת היבות מנתה רק שבהים נסש — היורדים בגבות מצרים. 
יך הנה התה מתגבה המידה ששם ה' המסורש מייצג: הוי הומד 

בקיים ית הבהחתו. 

ברישונה  שומהים  ינו  שמות  בססר  הרישון  בסרק  כבר 
ָרֵיב" )שמות י, ה(. מהתה ישריב יינו  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ית הביהוי "ַהם 
כי ים הם. בסנה שמה משה מה' שהוי התיד בהוביב  משסחה 
ית ההם "ֶיב ֶיֶרץ הֹוָבה ּוְרָחָבה, ֶיב ֶיֶרץ ָזַבת ָחָבב ּוְדָבׁש" )ג, ח(. 
שם ה' מציין יסוי ית היב הסוהב בהיסהוריה בקיום הבהחותיו. 

יבי  ישריב,  בבני  ביחס  רק  בי   — מרהיש  חידוש  זהו 
בימצהות  נודהו  היבים(  )יו  יבוהים  יז,  הד  כובה.  בינושות 
בגשם,  בכוכבים,  בשמש,  נמצי  היב  הזמן  בני  בהיני  ההבה. 
בצורת  היו  כישר  ההונות.  ובמחזור  השדות  בסוריות  בסהרה, 
ורהב, היבים, מסתבר, כהסו. כשהיה יבוב בשסה, היבים היהו 
חסד. היבים היו הינשה שב ההבה. יף סהם הד יז בי התהרב 
יב בהיסהוריה כדי בסדות הם מהבדות ובהוביכו יב החוסש. זו 

הייתה מהסכה סוביהית ורוחנית כיחד. 
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ומוסביה המבמדת שחייו שב ההם הזה נשבהים בידי 
נהייה מיוחדת שנקבהה מריש, המתגברת הב תהביכי 
שב  המהרייביסהית  הסרשנות  ההסתגבות שמציהה 
ההיסהוריה. הישרדותם שב היהודים, חסינותם מסני 
התסקיד  דוסן,  יוציי  בתניים  המידותם  חורבנות, 
הב  מצביהים  יבה  כב  בהיסהוריה:  שמיביו  הגורבי 
היסודות המיוחדים והמסתוריים שקורות ימיו שב ההם 

הזה מושתתות הביהם.8

בהתגבותו  בהיות  שהתיד  החידוש  במשה,  יבוהים  יומר  זהו, 
המתהרב  כיב  כבומר  ה',  בשמו  בהם  ייוודה  הוי  ישריב:  בבני 
ָכב ָהָיֶרץ" )שמות ה, הז(. תסריה  ִמי ּבְ ר ׁשְ בזירת הזמן, "ְבַמַהן ַסּסֵ
מתחיב  זה  כב  ידם.  יד  בי  ה',  יד  חותם  ית  יישי  ההיסהוריה 
ְוהֹוֵציִתי  ה',  ֲיִני  ָרֵיב:  ִיׂשְ ִבְבֵני  ֱימֹר  "ָבֵכן  במיבים שבסרשתנו, 

ַחת ִסְבבֹת ִמְצַרִים". ֶיְתֶכם ִמּתַ

5

הזמן היה, כמימר יסבהון, בי יותר מ"ֶצבם נה שב הנצח".6 זו 
רהים,  יובי  הימים  נחמה.  הבריות  הב  ודיות שהרהיסה  הייתה 
התגבתה  והנה  כשהיו.  ויהיו  בתיקונם  ישובו  הדברים  כב  יבב 
סירושה  כי  מזהזהת,  תגבית  זו  שינוי.  כזירת  ההיסהוריה  בהם 
הוי שמה שקרה סהם יחת יובי בי יקרה שוב בהובם. שינחנו 
נתונים במסה ויין בדהת ים נשוב יי סהם במקום שיצינו ממנו. 
בכך התכוון מיבן קונדרה כשהבה בכותרת הרומן שבו ית הביהוי 
"הקבות הבבתי־נסבבת שב הקיום".7 רק ימונה מהמיקה, ימונה 
מסוג חדש שתתנתק בחבוהין מן החשיבה המיתית, יכבה בנסוך 

בבריות ית היומץ הנחוץ ביצייה במסה יב הבי נודה. 

כסי  בהיסהוריה.  המתהרב  היב  ה':  שם  שב  זו משמהותו 
שהזכירנו ר' יהודה הבוי, השרת הדיברות מתחיבים בי בהכרזה 
כגון 'ינכי ה' יבוהיך ישר ברי ית השמיים וית הירץ', יבי 
ית  ִמּבֵ ִמְצַרִים,  ֵמֶיֶרץ  הֹוֵציִתיָך  ר  ֲיׁשֶ ֱי־בֶֹהיָך  ה'  "ָינִֹכי  בהכרזה 
ֲהָבִדים" )שמות כ, ב(. "יבוהים" הוי הקב"ה כסי שינו סוגשים 
בסן שבו המתגבה  הוי הקב"ה  ה'  וייבו  ובברייה,  יותו בהבה 

בהיסהוריה, בשחרור בני ישריב מההבדות וממצרים.

מרגש בהיניי בגבות שזו הייתה גם מסקנתם שב מתבוננים 
בי־יהודים רבים. הנה במשב התרשמותו שב ההוגה הרוסי ניקוביי 

ברדייייב: 

בצהירותי ניסיתי בימת ית הסרשנות המהרייביסהית 
המים.  שב  בקורותיהם  הצמדתה  ידי  הב  בהיסהוריה 
יני זוכר כיצד קרסה סרשנות זו במקרה שב היהודים, 
שגורבם נריה בבתי מתקבב הב הדהת מנקודת מבה 
מסתורית  תוסהה  היי  הישרדותם  מהרייביסהית... 
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