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 כרוןישמות: משמעות וז
 .דקות, השמיטו את החלק הרביעי 60דקות. עבור יחידה בת  75: יחידה זו כוללת ארבע חלקים ומועברת בהערה למנחה

 דקות) 5מבוא (
 ברוכים הבאים ליום הלימוד היהודי העולמי! 

ל לקיים תקשורת. אנו משתמשים על מנת לזהות את עצמנו, להבדיל את עצמנו זה מזה באופן מהותי על מנת שנוכ בהןשמות הם מילים 
השמות בהם אנו מתכנים והשמות בהם אנו מכנים אחרים מציגים את מהותן של מערכות הקשרים האלה ואת ההשקפות שלנו לגבי 

העולם. כיום נתבונן בשמותינו כטקסטים ונשווה אותם לדוגמאות של שמות ושימושיהם בארון הספרים היהודי. הבה נתבונן כיצד עובר 
 בדים של זהות, מערכות יחסים וזיכרון.חוט השמות דרך ר

 הבה נתחיל על ידי התבוננות ביסודות הקיימים בשמותינו אנו.

קשו ממשתתפים לכתוב את שמם המלא, ולכתוב כמה דברים שהם יודעים אודות כל אחד משמותיהם, תוך שימוש > ב
 בשאלות המנחות הבאות:

מישהו ספציפי? מה אתה יודע עליו? כיצד אתם קשורים? האם שמך נלקח מי העניק לך את השם הזה? האם כונית על שם  .1
 מהתנ"ך? האם יש לו משמעות בשפה אחרת?

האם המקור של שם המשפחה שלך ידוע לך? האם הוא מגיע ממקום מסוים או תקופה היסטורית מסוימת? האם לשם  .2
 המשפחה שלך יש משמעות נוספת בשפה אחרת?

לאנשים חדשים? האם יש לכם דרכים שונות לעשות זאת עבור סיטואציות שונות? האם אתם כיצד אתם מציגים את עצמכם  .3
 משתמשים בשם המלא שלכם או מקצרים אותו? מדוע או מדוע לא?

 מה הכינויים השונים בהם מכנים אתכם? מי מכנה אתכם בכינויים אלה? .4
 על ידי נישואין או אימוץ?האם ההשכלה או המקצוע שלך זיכו אותך בתואר כלשהו? האם שמך התחלף  .5

השמות שלנו נושאים בתוכם את תולדות המשפחה שלנו ותקוותיה. הם מספרים סיפור אודות מי שאנחנו, מאיפה הגענו או מה השגנו. 
ו כל אחד רוצה שיכירו ויזכרו אותו כפרט, וחשוב לנו להיזכר בשמנו. השמות פונים החוצה ואנו משתמשים בהם על מנת להבחין את עצמנ

 מאחרים או להיות מובחנים על ידי אחרים.

 זכרו שמות ורעיונות אלה בשעה שנחקור את משמעותם וחשיבותם של השמות.

 דקות) 15(שמות כאמצעי זיהוי  –חלק ראשון: להיקרא בשם 
אחד, בו מוזכרים רק  המקרא לא נוטה לספק פרטים מרובים אודות חיי היומיום של הדמויות בו. דורות שלמים יכולים לחלוף במחי פסוק

מספר אנשים המחוברים בשרשרת "הוליד את". ברגע שהמקרא נכנס לפרטים נוספים, אנחנו יודעים שמדובר ברגע משמעותי. במקור 
 הראשון שנבחן פה, לא רק שאנו נחשפים להולדתם של יעקב ועשיו, אלא גם זוכים להצצה על אופן הענקת השמות לילדי יצחק ורבקה.

 .כ"ו-: בראשית פרק כ"ה, פס כ"ד1מקור מס 
ֶרת ֵׂשָע֑  י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ּה׃ ַוֵּיֵצ֤ ם ְּבִבְטָנֽ ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ יָה ָלֶל֑ ֶז֙ת ַוִּיְמְל֥אּו ָיֶמ֖ יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ ו׃ ְוַאֽ ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ

ב ֵעָׂש֔  ם׃ַּבֲעֵק֣ ֶדת ֹאָתֽ ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥ ק ֶּבן־ִׁשִּׁש֥ ב ְוִיְצָח֛ א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑  ו ַוִּיְקָר֥

 > שאלו:
 איזה הסבר או איזו השראה מספק הטקסט באשר לשמותיהם של כל אחד מהבנים? .1
 מה הדומה ומה השווה בין השמות הניתנים ליעקב ולעשיו? .2

בות הלידה שלהם. מאחר והמקרא לא תמיד מספק לנו את הסיבות לנתינת יעקב ועשיו הם שמות אשר משקפים תובנה בנוגע לנסי
השם, הרי שהמקרים בהם הוא עושה זאת הנם בעלי חשיבות. בשעה שאנו קוראים את סיפורו של יעקב בספר בראשית, אנו יודעים 

 , אנחנו יודעים את כיוון הסיפור.שהוא עתיד להיעשות לאחד מאבות העם היהודי. כשאנו מסתכלים על יעקב מנקודת מבטינו העתידית

גם חכמינו ניסו להתבונן בין החוטים מהם מורכב שמו של יעקב ולחפש שם רמזים אודות ייעודו הדגול עוד מילדותו. רש"י חי בצרפת 
ורנו במאה הי"א. הוא הפרשן החשוב ביותר של המקרא והתלמוד ואחד המלומדים הגדולים בתולדות עם ישראל. עובדיה בן יעקב ספ

 ) היה רב איטלקי.1475-1550(

 .3ו 2מס  המקורות> קראו בקול רם את 

 .: פירוש רש"י על בראשית פרק כ"ה, פס כ"ו2מקור מס 
 בעקב עשו. ִסיָמן ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:
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 .: פירוש ספורנו על בראשית פרק כ"ה, פס כ"ו3מקור מס 
 ית' קרא לו כן: ל-האבעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוחזת בעקב אחיו שכבר אמרו ז''ל  ויקרא שמו יעקב ישאר

 אלו:> ש
 כיצד מפרש רש"י את חשיבותה של עקב עשיו? האם ספורנו מסכים? מה השווה ומה השונה בין שני הפירושים? .1
 יעקב?מה מספרים לנו פירושיהם של שני החכמים אודות הבנתם את אישיותו וייעודו של  .2
האם אתם נוטים לעבר הקריאה של אחד מהחכמים הללו? עד כמה עשויה הפרשנות שלך על דמותו של יעקב להשתנות על פי  .3

 שאתה קורא? הפרשנות

השמות משקפים את מקומנו בעולם שמחוצה לנו. הצורה בה אנו מכנים אנשים משקפת גם משהו בנוגע לעצמנו, בנוגע ליחס שלנו כלפי 
ויכולה להשפיע גם על האופן בו הם מתייחסים לעצמם. שני הפרשנים שציטטנו קוראים משמעויות נוספות, ייעודים אפילו, נושאי השמות, 

מתוך השמות. בין אם השמות הנם אותות של העתיד לבוא ובין אם לא, הם בהחלט מעניקים לנו הזדמנות נוספת לחשוב על עצמנו, על 
 כלפינו. הזהות שלנו ועל היחס של אנשים אחרים

 דקות) 15(שמות כמפתחות לסיפורים  –חלק שני: שמות ומערכות יחסים 
התלמוד מביא סיפור אודות רב רחומי, רב שנפטר בשעת לימוד תורה, מותיר את אשתו לתהות מדוע לא שב הביתה. הבה נתבונן 

ד"ר רות קלדרון היא חוקרת תלמוד, וחברת  בסיפור ולאחר מכן נקרא פירוש אשר עשוי לשפוך אור על יחסיו של רב רחומי עם אשתו.
 כנסת לשעבר. בספרה "השוק. הבית. הלב.", צוללת ד"ר קלדרון אל תוך אגדות התלמוד על מנת לחבר אותם להבנותינו המודרניות.

 וענו על השאלות בחברותא. 5ו 4מס  המקורות> בקשו מהמשתתפים לקרוא את 
בעודכם קוראים טקסטים יחד  זה או שניים יאפשר לכם לחלוק רעיונות ותובנות זה עםחברותא היא לימוד משותף. לימוד עם חבר 

 ומדסקסים בהם.

 .: תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף ס"ב ע"ב4מקור מס 

 ).2001: ד"ר רות קלדרון. "רב אהוב". השוק. הבית. הלב (5מקור מס 
לתהילה פורתא, זכה לה בזכות אשתו, ואם עשה לו שם עולם היה זה שם של גיבור טרגי. אופיו נדרש  אם זכה רב רחומי

במשחק מילים את שמו יוצא הדופן, היחידאי: רחומי בארמית פירושו אהבה. ושמו עשוי להתפרש כ'אוהב' או 'אהוב'. 
ין הבית לבית המדרש. בין השמעתא, היא קולמוסים של דיו נשפכו כדי לתאר את מלחמת נפשו של רב רחומי שנקרעה ב

 הסוגיה הנלמדת שנעשית עבור הלומד כמעט ישות לעצמה, לבין האישה החיה שמחכה לבואו בבית...

אשתו של רב רחומי אהבה אותו. היא היתה המימוש של שמו. היו בה רחמים, שהם כאמור אהבה בארמית. דמותה משוללת 
 במיומנות של מספר גדול. אהבתה מכסה על פשעיו מבלי שתהיה עיוורת להם...השם מתוארת היטב במתווים מעטים אך 

 זהו סיפור על אישה אוהבת ועל איש שלבו ערל ותורתו משככת כאב...

כאדם שטעה בהעדפותיו. שהעדיף התמסרות לתורה על התמסרות לאישה. קריאה  קריאה רומנטית תראה את רב רחומי
מוסרית תאשים אותו בהקרבת טובתה למען טובתו. אני קוראת את דמותו כדמות אדם שלא ידע אהבה מהי. המקום היחידי 

ה לו לדרוך על נפשה, וכך שבו נמלט מן הבינוניות היה באהבתה של אשתו. רק דרך עיניה היה רב רחומי ראוי לשמו. היא נתנ
 לטפס ולנגוע בנצח.
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 דונו בחברותא: >
 כיצד מציג התלמוד את רב רחומי ואת מעשיו? כיצד מאופיינת אשתו? .1
התלמוד אומר שאשתו של רב רחומי חשה בצער (חלשה דעתה), אשר נגרם בלי כוונה על ידי העדרו. איך עוד אפשר לתאר  .2

 את רגשותיה?
המשמעות הארמית של שמו של רב רחומי, ומקשרת אותו למערכת היחסים שייתכן והייתה לו עם ד"ר קלדרון מביאה את  .3

 אשתו. מה אתם חושבים על הניתוח הזה? באיזה אופן זה משפיע על אופי הסיפור ועל ההבנה שלכם אותו?
את הטקסט אם תכניסו את  מונחים כגון "אהוב" הם אישיים ותיאוריים יותר מאשר "אישה" או "בעל". כיצד תשתנה קריאתכם .4

 המילה "אהוב" במקום שני המושגים הללו?
 מה חשיבות העובדה כי שמו של רב רחומי קשור ישירות לעלילת הסיפור? .5
א כאשר 2חשבו לרגע על אדם אותו אתם מכנים בשם חיבה, שם המביע מערכת יחסים חמה. כעת קראו מחדש את מקור מס  .6

 יבה. האם זה משנה את קריאתכם בסיפור? כיצד?חושבים על אותו אדם ואותו שם הח

משהו בין שם לתואר, אותו אנו מעניקים למי שאנו חשים שזכאי לו. שימוש בשם כגון  –"אהוב" היא הדרך בה אנו מכנים את מי שיקר לנו 
 "אהוב" או "יקיר", הוא מבחינת פעולה מילולית של הענקת חשיבות לאותו אדם ולתפקידו במערכת היחסים.

ייתכן כי שמו של רחומי הוא מעין דוגמא לאדם "שהופך להיות" השם של עצמו. המשמעות והחשיבות של מערכת היחסים שלו עם אשתו 
מיידעת ומעצבת את האופן בה נזכר. אהבתה אליו היא הסיבה שהפכה את הטרגדיה של מותו לראויה לציון בתלמוד. מעולם לא נדע אם 

וא נודע כרחומי, אהוב, בגלל הסיפור הזה. כך או כך, הרושם של הסיפור הזה מעמיק כאשר אנו מקבלים שמו היה אכן רב רחומי, או שה
את הנופך הנוסף של הייעוד אשר נגזר מהשם, והטרגדיה של האבדן שחווה אשתו גדלה כאשר אנו רואים את תפקידה בפרסומו של 

מזת כי שמו של אדם הוא דבר מה החוזה את חייו או את גורלו של השם הוא סימן, רו – nomen est omenרחומי. הפתגם הלטיני 
 אדם. שמותינו נושאים בתוכם הקשר כלפי האחרים.

 דקות) 15(חלק שלישי: רכישת שם חדש 
לים כאשר אנו נולדים אנו זוכים למספר שמות. לאחר מכן, במהלך חיינו, אנו עשויים לרכוש שמות נוספים, כגון כינויים או תארים. הם יכו

לנבוע ממעשים שעשינו או מתכונות המאפיינות אותנו. השמות אותם אנו רוכשים משקפים פעמים רבות את חוויותינו והופכות לחלק מן 
הזהות שלנו. שמותיהן של הדמויות בתורה מספרים לנו דברים חשובים בנוגע לזהותם וחשיבותם. הבה נחזור לסיפורו של יעקב ונתבונן 

 ש לעצמו שם חדש.בסיפור בו הוא רוכ

 6מס . המקורקראו בקול את  >

 כ"ט.-: בראשית פרק ל"ב, פס כ"ה6מקור מס 
א ּ֣כִי ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוּיִ  ְרְ ֽחַר ׃ַו ַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּ֣יֹאֶמר ַוִּיָּוֵת֥ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ֔קֹב ְּבֵהָאֽ ּ֖גַע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙

ה ַהּׁ֑שָ  ִני ּ֥כִי ָע֖לָ אֶמר ַיֽעֲֽקֹב׃ ַוּי֗  ַחרַׁשְלֵּח֔ ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ָּתֽ ַרְכְ ֔� ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֲֵח֔� ּ֖כִי ִאם־־־ּֽבֵ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ ֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲקֹב֙ ֵיֽאָ
ים ַוּתּו יָת ִעם־ֱאלֵק◌ׁים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ י־ ָׂשִר֧ ל ּֽכִ ָרֵא֑  ֽכָל׃ּ֖כִי ִאם־ִיְׂשְ

 שאלו >
 מי מעניק ליעקב את שמו החדש? מהו שמו החדש ומה משמעו? .1
 כיצד תאפיינו את הגישה והמעשים של יעקב אשר גרמו לו לקבל את השם החדש הזה? .2
חשבו על שינויים שעבר שמכם שמראים איך הגבתם לאתגר או שמשקפים שינויים בחייכם. כיצד השינויים בשמכם עוזרים לכם  .3

 הפסקה אודות שינוי השם של יעקב?להבין את 
ד"ר, רב  –איך יכול שינוי שם להשפיע על אדם ולספק לו השראה לשנות את דרכיו? (לדוגמא, אם תזכו לתואר על יד השם  .4

 האם זה ישפיע על אופן ההתנהגות שלכם?) –וכדו 
זה משפיע על מה שאחרים רואים בנו או למה אנחנו מצפים מאחרים כאשר אנו מודיעים להם שזכינו לתואר נוסף לשמנו? כיצד  .5

 על מה שאנו רואים באחרים הנושאים שם מעין זה?

המלאך, אשר מייצג את בורא עולם, מעניק ליעקב שם חדש. השם מורכב משתי מילים עבריות. כל אימת שאנו הוגים את השם "ישראל", 
בקת", באופן אשר קושר ומחבר את המשמעויות שלהם. פעולותיו אנו קושרים יחדיו את המילה "אל" יחד עם הפועל "שרית", כלומר, "נא

 חקוקות בשמו החדש, ישראל. –כאשר הוא נלחם עם מלאך ה  –של יעקב 

ישראל שטיינזלץ -המקור הבא שנקרא מציע לנו דרך נוספת לחבר בין השורשים העבריים של יעקב וישראל. הערה זו של הרב עדין אבן
ש הלשוני של שינויי ההתנהגות הנמצאים בבסיס שינוי השם של יעקב. הרב שטיינזלץ הוא אחד מגדולי מספקת לנו פרט בנוגע לשור

 המלומדים היהודיים של דורנו, ונודע בעיקר בשל פירושו על המקרא והתלמוד ועל חיבוריו בנושא תורת הסוד.
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 .7מס  המקורקראו בקול את  >

 פרק ל"ב, פס כ"ח. מתוך חומש שטיינזלץ.. הרב שטיינזלץ, הערות על בראשית 7מקור מס 
ל:... לאחר שניצח יעקב בקרב, הודיע לו המלאך כי מעתה והלאה הוא  ָרֵא֑ ֔� ּ֖כִי ִאם־ִיְׂשְ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ לא יהיה זה ֤לֹא ַיֽעֲקֹב֙ ֵיֽאָ

צלחת שלו עם המלאך שעוקב, האח המשני שנאלץ לפנות לעורמה ומרמה. שמו החדש, ישראל, מבואר בהקשר לתחרות המו
ועם בני אדם. שם זה מכיל בו גם יושר, ומתאר כיצד אדם עקום, או 'עקוב' הופך לישר. לאחר שהתגבר יעקב על המשוכה של 

 מעמדו המשני, הפך יעקב לבן העיקרי ולפיכך הצליח לאפשר לעצמו להתנהג בצורה ישרה.

 שאלו: >
) ואת השורש המוצע כאן אלוקיםבטקסט של בראשית כ"ה פס כ"ט (שרית והשוו את השורש הלשוני של ישראל כפי שמוצע  .1

 (ישר). כיצד משתנה ההבנה שלך את השם על פי הביאור של שורש המילה.
 כיצד תאפיין את הקשר בין "טבעו" של יעקב, או הציפיות בנוגע להתנהגותו, ובין שמותיו? .2
 "גורלו"? מדוע או מדוע לא? תומך ברעיון ששם האדם מכיל בתוכו את 7האם מקור מס  .3

חוויות מסוימות בחיים משפיעות על הדרך בה אנו מכנים את עצמנו, או על האופן בו השם מתייחס אלינו. אירועים כגון נישואין, רכישת 
שאנו כל אלה עשויים לקבל ביטוי בשמות שלנו, ולהפוך לרישום קבוע של השינוי  –תואר אקדמי או חברתי, שינוי בתחושת הזהות 

 בוחרים להציג כלפי העולם.

שינוי או תוספת לשם יוצרים זהות חדשה להציג לעולם, אך גם יוצרים שינוי בתפיסת האדם את תחומי האחריות שלו. מנקודה זו והלאה 
פת את בחייו של יעקב, ישנם פעמים שהוא עדיין מכונה יעקב, אך בהקשרים שונים הוא כבר נקרא ישראל. הכפילות של השם שלו משק

 הכפילות החדשה בתפקידו, כאדם מחד, וכאבי אומה מאידך.

 דקות) 20( חלק רביעי: לזכור את השם
חלק חשוב מהמסורת היהודית הוא זכר שמות הנפטרים. הבה נפנה אל שיר פרי עטה של זלדה שניאורסון מישקובסקי, או כפי שנודעה, 

 במהלך המאה העשרים ונודעה בשל סגנונה הייחודי בשפה העברית.זלדה, משוררת ילידת רוסיה אשר חייתה בארץ ישראל 

 ., שורה אחר שורה8מס  המקור> בקשו משתתפים שונים להקריא בקול את 

 ).1974. זלדה שניאורסון מישקובסקי. "לכל איש יש שם" (8מקור מס 
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם 

 ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא�ִקים
 ֹוְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמ
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹו
 ְוָנָתן לֹו ָהָאִריג

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֶהָהִרים

 ְוָנְתנּו לֹו ְּכָתָליו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַהַּמָּזלֹות
 ְוָנְתנּו לֹו ְׁשֵכָניו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו

 ְוָנְתָנה לֹו ְּכִמיָהתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַחָּגיו
 ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכּתּו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ַהָּׁשָנהֶׁשָּנְתנּו לֹו ְּתקּופֹות 

 ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים
 ְוָנַתן לֹו
 מֹותֹו.
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 אלו:> ש
האם יש לכם שם שניתן לכם על ידי "ההרים" או על ידי "תקופות השנה"? לאילו ממקורות השמות הללו אתם מתחברים  .1

 ביותר? לאילו הכי קשה לכם להתחבר?
 או על ידי הורים דומה ושונה מהשם שניתן על ידי "האריג" או על ידי "תקופות השנה"? אלוקיםיתן על ידי באיזה אופן השם שנ .2
 האם אתם חושבים שהמשוררת התכוונה לכך שלכל איש יש שם אחד עם מקורות רבים, או שיש לו שמות רבים? מדוע? .3
 כיצד משפיע השיר הזה על הבנתכם את השמות של יעקב ושל רב רחומי? .4
 יזה מהשמות השונים שיש לאדם הוא החשוב ביותר עבורכם? מדוע?א .5

לכל אחד מאיתנו יש טווח רחב של שמות, המשקף היבטים שונים של פעולות וזהויות, קשרים עם אנשים ועם מקומות ועם העולם 
ד? האם מי שנתן לנו את השמות סביבנו. אם יש לנו שמות רבים שניתנו לנו על ידי אחרים, האם אנו זכורים בכל אחד מהם או רק באח

 היחודיים הללו זוכרים אותנו בשמות אלה?

ספר ישעיה מראה לנו כי להיזכר בשמנו זו דרך להתקיים מעבר לחיים ולמוות. בפסקה הזו ודאי תזהו את המונח "יד ושם", אשר נלקח 
 משם על מנת לשמש כשמו הרשמי של המרכז הזיכרון לקרבנות השואה.

 

 

 

 .9מס  המקורתף לקרוא בקול את קשו ממשת> ב

 : ישעיה פרק נ"ו, פס ה.9מקור מס 
 ֹ֥ ר ל ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ים ּוִמָּב֑נֹות ֵׁש֤ ם ֖טֹוב ִמָּבִנ֣ י ּוְבֽחֹוֹמַת֙י ָי֣ד ָוֵׁש֔ ם ְּבֵביִת֤ י ָלֶה֜ ת׃ְוָנַתִּת֨  א ִיָּכֵרֽ

 אלו:> ש
 מדוע חשוב לנו כל כך להיזכר בשמנו? באיזה אופנים אתם זוכרים את אהוביכם? באילו דרכים תרצו אתם להיזכר? .1
 אי פעם בהקראת השמות באירוע זיכרון לשואה? כיצד הייתם מתארים את החוויה? האם השתתפתם .2
 באיזו אופן קשור טקס ההקראה של יום הזיכרון לשואה אל מסורת שלנו אודות "שם עולם אשר לא ייכרת" .3

מכונן בטקסים השנתיים שירה של זלדה מסתיים בכך כי השם שאחרון שניתן לאדם ניתן לו על ידי מותו. השיר הפך זה מכבר למרכיב 
של יום הזיכרון לשואה ולגבורה. הקראת שמות הנרצחים הוא טקס מרכזי ביום השואה. פרט לרציחת היהודים רצו מחוללי השואה 

למחוק את זכרם. אחת המשימות המרכזיות של יד ושם היא לשחזר את זהותו האישית של כל אחד מהקרבנות, החל משמותיהם. נכון 
 כבר למעלה מארבע מיליון שמות.להיום, נרשמו 

 דקות) 5(סיכום 
 אלו:> ש

 כיצד סייע לכם המהלך שעשינו להבין טוב יותר את המשמעויות האפשריות הגלומות בשמות? .1
 איזה מן הטקסטים שלמדנו היום מצאתם כמעניין או מאתגר במיוחד? מדוע? .2

ואת ההישגים שלנו. בין אם אנחנו רוכשים שם בלידה ובין אם הם הם יכולים לסמן את הקשרים  –שמותינו הם יותר מאמצעי זיהוי סתם 
מתווספים לנו מתוך שינויים בחיים, השימושים המגוונים שלנו בהם מציגים את האופנים בהם אנו תופסים איש את רעהו. אנו מוקירים 

 את שמותינו, מאחר והם מכילים את תולדותינו ואת המורשת שאנו רוצים להותיר בעולם.
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 כרוןימות: משמעות וזש
 הקדמה

 

 שמות כאמצעי זיהוי – בשםחלק ראשון: להיקרא 
 .כ"ו-פס כ"ד ,כ"הפרק : בראשית 1מס  מקור

ֶרת ֵׂשעָ֑  י ֻּכּ֖לֹו ְּכַאֶּד֣ א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹוִנ֔ ּה׃ ַוֵּיֵצ֤ ם ְּבִבְטָנֽ ֶדת ְוִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ יָה ָלֶל֑ ו ַוִּיְמְל֥אּו ָיֶמ֖ ב ֵעָׂש֔ ֶז֙ת ַּבֲעֵק֣ יו ְוָי֤דֹו ֹאֶח֙ א ָאִח֗ ן ָיָצ֣ ֲחֵרי־ֵכ֞ ו׃ ְוַאֽ ר ַוִּיְקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ
ב  א ְׁש֖מֹו ַיֲעֹק֑ ם׃ַוִּיְקָר֥ ֶדת ֹאָתֽ ים ָׁשָנ֖ה ְּבֶל֥ ק ֶּבן־ִׁשִּׁש֥  ְוִיְצָח֛

 .פס כ"ו ,כ"הפרק פירוש רש"י על בראשית  :2מקור מס 
 בעקב עשו. ִסיָמן ֶׁשֵאין ֶזה ַמְסִּפיק ִלְגֹמר ַמְלכּותֹו ַעד ֶׁשֶּזה עֹוֵמד ְונֹוְטָלּה ֵהיֶמּנּו:

 .פס כ"ו ,כ"הפרק פירוש ספורנו על בראשית : 3מקור מס 
 ית קרא לו כן: ל-האויקרא שמו יעקב ישאר בעקב ובסוף כי זה הורה היות ידו אוחזת בעקב אחיו שכבר אמרו זל 

 
 שמות כמפתחות לסיפורים –חלק שני: שמות ומערכות יחסים 

 ."ב ע"בס: תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף 4מקור מס 

  

 ).2001ת. הלב (: ד"ר רות קלדרון. "רב אהוב". השוק. הבי5מקור מס 
אם זכה רב רחומי לתהילה פורתא, זכה לה בזכות אשתו, ואם עשה לו שם עולם היה זה שם של גיבור טרגי. אופיו נדרש במשחק מילים 
את שמו יוצא הדופן, היחידאי: רחומי בארמית פירושו אהבה. ושמו עשוי להתפרש כאוהב או אהוב. קולמוסים של דיו נשפכו כדי לתאר 

לחמת נפשו של רב רחומי שנקרעה בין הבית לבית המדרש. בין השמעתא, היא הסוגיה הנלמדת שנעשית עבור הלומד כמעט את מ
 ישות לעצמה, לבין האישה החיה שמחכה לבואו בבית...

המימוש של שמו. היו בה רחמים, שהם כאמור אהבה בארמית. דמותה משוללת השם  אשתו של רב רחומי אהבה אותו. היא היתה
 מתוארת היטב במתווים מעטים אך במיומנות של מספר גדול. אהבתה מכסה על פשעיו מבלי שתהיה עיוורת להם...

 זהו סיפור על אישה אוהבת ועל איש שלבו ערל ותורתו משככת כאב...

מי כאדם שטעה בהעדפותיו. שהעדיף התמסרות לתורה על התמסרות לאישה. קריאה מוסרית קריאה רומנטית תראה את רב רחו
תאשים אותו בהקרבת טובתה למען טובתו. אני קוראת את דמותו כדמות אדם שלא ידע אהבה מהי. המקום היחידי שבו נמלט מן 

 תנה לו לדרוך על נפשה, וכך לטפס ולנגוע בנצח.הבינוניות היה באהבתה של אשתו. רק דרך עיניה היה רב רחומי ראוי לשמו. היא נ

 
 חלק שלישי: רכישת שם חדש

 .כ"ט-פס כ"ה ,ל"בפרק : בראשית 6מקור מס 
י ֤לֹא ָיכלֹ ֔לֹו ַוּיִ  א ּ֣כִ ְרְ ֽחַר ׃ַו ַּי֗ ד ֲע֥לֹות הַּׁשָ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ֵב֥ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיֽאָ ֲעֹק֖ ר ַיֽ י ּ֖גַע ְּבַכף־ְירֵ ַוִּיָּוֵת֥ ִני ּ֥כִ ֹאֶמר ַׁשְלֵּח֔ ְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃ ַוּי֣ ֔קֹב ְּבֵהָאֽ ַק֙ע ַּכף־ֶי֣ ֶרְ� ַיֽעֲ ֑כֹו ַוֵּת֙

אמֶ  ֹ֖ � ַוּי יו ַמה־־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵא֖לָ ֹ֥ ִני׃ ַוּי ַרְכְָּתֽ י ִאם־־־ּֽבֵ ֲח֔� ּ֖כִ ַחר ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֣לֹא ֲאַׁשּֽלֵ ה ַהּׁ֑שָ ֽקֹב׃ ַוּ֗יֹאֶמר ֤לֹא ַיֽעֲ ָע֖לָ י־ ר ַיֽעֲ ל ּֽכִ ָרֵא֑ י ִאם־ִיְׂשְ ֔� ּ֖כִ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ קֹב֙ ֵיֽאָ
ים ַוּתּוֽכָל׃ יָת ִעם־ֱאלֵקׁ◌ים ְוִעם־ֲאָנׁ֖שִ  ָׂשִר֧
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ל ָרֵא֑ י ִאם־ִיְׂשְ ֔� ּ֖כִ ר עֹו֙ד ִׁשְמְ ֵמ֥ קֹב֙ ֵיֽאָ לאחר שניצח יעקב בקרב, הודיע לו המלאך כי מעתה והלאה הוא לא יהיה זה שעוקב, האח :... ֤לֹא ַיֽעֲ
המשני שנאלץ לפנות לעורמה ומרמה. שמו החדש, ישראל, מבואר בהקשר לתחרות המוצלחת שלו עם המלאך ועם בני אדם. שם זה 

כיל בו גם יושר, ומתאר כיצד אדם עקום, או עקוב הופך לישר. לאחר שהתגבר יעקב על המשוכה של מעמדו המשני, הפך יעקב לבן מ
 העיקרי ולפיכך הצליח לאפשר לעצמו להתנהג בצורה ישרה.

 
 חלק רביעי: לזכור את השם

 .)1974סקי. "לכל איש יש שם" (ב. זלדה שניאורסון מישקו8מקור מס 
 ל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשםְלכָ  

 ֶׁשָּנַתן לֹו ֱא�ִקים
 ְוָנְתנּו לֹו ָאִביו ְוִאּמֹו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו קֹוָמתֹו ְוֹאֶפן ִחּיּוכֹו

 ְוָנָתן לֹו ָהָאִריג
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֶהָהִרים

 ְוָנְתנּו לֹו ְּכָתָליו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַהַּמָּזלֹות
 ְוָנְתנּו לֹו ְׁשֵכָניו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ֲחָטָאיו

 ְוָנְתָנה לֹו ְּכִמיָהתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ׂשֹוְנָאיו
 ְוָנְתָנה לֹו ַאֲהָבתֹו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ַחָּגיו
 ְוָנְתָנה לֹו ְמַלאְכּתּו
 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם

 ֶׁשָּנְתנּו לֹו ְּתקּופֹות ַהָּׁשָנה
 ְוָנַתן לֹו ִעְורֹונֹו

 ְלָכל ִאיׁש ֵיׁש ֵׁשם
 ֶׁשָּנַתן לֹו ַהָּים

 ְוָנַתן לֹו
 מֹותֹו.
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י ּוְבֽחֹוֹמַת֙י ָי֣ד ם ְּבֵביִת֤ י ָלֶה֜ ת׃ ְוָנַתִּת֨ א ִיָּכֵרֽ ֹ֥ ר ל ם עֹוָל֙ם ֶאֶּתן־֔לֹו ֲאֶׁש֖ ים ּוִמָּב֑נֹות ֵׁש֤ ם ֖טֹוב ִמָּבִנ֣  ָוֵׁש֔

 

  




