
 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -,  המדור שמות

 למי קראת עם?

הְוֵא ֵ֗פשוטו של מקרא:  זהו  ,בפשטות, הם בניו של ישראל בני ישראל ֶ מֹותֵ֙֗ל  ֵנ ֵֵ֗֗ש ְ ָרֵא ֵֵ֗֗יב ְ ִא ֵֵ֗֗לִיש ְ ֵ֗יםַהב ָ
...)שמות א,א(, אלה הם שמות בניו של בחיר האבות אשר ירדו עמו מצרימה. גם כאשר הולכת ְיָמהִמְצָר ֵ֗

יישראל:  -משפחה זו ומתרבה, ממשיכה התורה לכנותם בני  ְבֵנ  לֵ֗ו  ָרֵא  ֧רו ִֵֵ֗֗יש ְ ָ ְר֛צו ֵֵ֗֗פ  ש ְ י ִ ו ֵֵַ֗֗וַֽ ְרב ּ֥ ו ֵֵַ֗֗וי ִ ַעְצמ  ַֽ דֵַ֗וי ַ ְמֹא  דֵ֗ב ִ ְֵ֗מֹא 
א ֵלּ֥ ָ מ    ישראל. -בני  הם עדיין ות א,ז(. לאמור: על אף שהם רבים במספרם, מכונים... )שמֹאתַָֽםֵָ֗הָא ֶרץֵַ֗ות ִ

אֶמרֵ֗:יופרעה שינה את הסטטוס שלהם, בבואו לגזור עלינו את גזרות  ֹ וֵֵַֹ֗֗וי  הֵֶ֗אל־ַעמ   םִֵ֗הנ ֵ  יֵַ֗עַ֚ ֵנ  לֵ֗ב ְ ָרֵא  בִֵ֗יש ְ ֵַ֗רּ֥
ם ו  ו ְֵֵ֗֗וָעצ  נ  ַֽ עם  -מפסוק זה אנו למדים כי פרעה אינו מתייחס אלינו יותר כבני ישראל אלא כ  )שמות א,ט(.ִֵ֗ממ ֶ

. הסכנה אליבא דפרעה כבר אינה מבני עם בני ישראל, לבין עמובין  ספרותית  . בפסוק, הקבלהלבני ישרא
 .עם בני ישראל, 'רחם המצרית'ישראל, שהם, אוסף של יחידים, אלא מישות מטאפיסית חדשה שנוצרה ב

שמעות של שינוי השם נובעת מהתייחסות  פוליטית חדשה אל הלאום ההולך והנוצר לנגד עיניו של העם המ
 תה לו ראייה פוליטית מקיפה כמו למלכו.יהיאם  המצרי. פרעה מגלה עובדה זו לעמו, שספק

ְרא: בני ישראלהקב"ה ממשיך לקרא לנו  ּ֥ יֵ֗יםק ֱֵ֗אלֵֵַֹ֗֗וי ַ ֵנ  ָרֵא לֵֶ֗את־ב ְ ַדעִֵ֗יש ְ האירוע )שמות ב,ה(, עד  יםקֱאלֵֵַֹ֗֗וי ֵ 
ֹ ֵ֗המכונן של משה רבנו בסנה:  ִמְצָר ֵֵ֗֗רֲאש ֶ ֵ֗יַעמ ִ ֵֵ֗֗יֶאת־ֳעִנֵֵּ֥֗֗יִתיָראִֵֵ֛֗֗הָרֹאֵֵּ֥֗֗קְיֹקָו ֵֵ֗֗אֶמרַוי  ָ ֵ֗...)שמות ג,ז(, לכן: ִיםב ְ ֵ֗הְלָכ ֵֵ֗֗הְוַעת 

ָלֲחָך ֵ֗ ש ְ ְרֹע ְֵֵ֗֗וֶאַֽ ַ ֵֵּ֥֗֗אְוהֹוצֵֵֵ֛֗֗הֶאל־פ  ָרֵא ֵֵ֗֗יֶאת־ַעמ ִ י־ִיש ְ ִיםֵ֗לְבֵנַֽ ְצָרַֽ לשינוי ההגדרה?  איזו התרחשות גרמה )שמות ג,'(.ִֵ֗ממ ִ
הכרה ומנהיגות יהודית,   -כעם, ונבחר גואל/ מנהיג לעם  לראשונה ראשית, אויבינו הגדירו אותנו

 בינלאומית. 

מעתה, היחס האלוקי, ולהבדיל, היחס הפוליטי הבינלאומי אלינו הוא יחס לעם ולא אל אוסף של בודדים. 
ךְֵֵ֗֗:ישראלסתם  מייצגים תמיד את עם ישראל, כך אנו מוצאים בהמשך הכינויים שלנו ַסְפת ָ ֵֵֵ֗֗ל  יְֵ֗וָאַֽ ֵֶ֗את־ִזְקֵנ 

ל ָרֵא  ה) שמות ג, טז(, וכן :  ִיש ְ ַֹ֚ רֵ֗כ  קֵָ֗אַמ  יְֵ֗יֹקָו  ִנּ֥ יֵ֗ב ְ לְֵ֗בֹכִר  ָרֵאַֽ חֵ֗֙סתם:  עמי)שמות ד, כב(, ואפילו  ִיש ְ ַ ל  יֵ֗ש ַ ֵֶ֗את־ַעמ ִ 
ו ֵ֗ ג  יְֵ֗וָיֹחּ֥ רִֵ֗ל  ַֽ ְדב ָ מ ִ אֶמרֵ֗וריאציה של כינו גנאי: אפילו)שמות ה,א(. פרעה יוצר  ב ַ  ֹ הֵַ֗וי  ְרֹע  ַ ּ֥יםֵ֗פ  ָ הֵֵ֗הן־ַרב ִ םֵַ֗עת   ָהָא ֶרץֵַ֗ע 

 )שמות ה,ה(.

ֵ֗הרבה לפני שנהיינו לעם רב:ובניו על מיטתו,  תא ברכוברם, הראשון שעמד על העניין הוא יעקב אבינו ב
ו םֵַ֗וְיַצ  אֶמרֵ֗אֹוָת  ֹֹּ֤ ףֲֵ֗אִניֲֵֵ֗֙֗אֵלֶהםֵֵַ֗֙֗וי  יֵֶ֗נֱאָס  יעקב אבינו מת בידיעה ברורה שהותיר ...)בראשית מט, כט(. ֶאל־ַעמ ִ 
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