
  
 

  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                                       הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י   
  ב"עתש ,ויחיפרשת                                                              מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

   948 מספר                                                                                    ש הלנה ופאול שולמן "ע        

  
  

  "ישראל" ו"יעקב"בשמות המתחלף השימוש 
  יכיןאלרפ 

  
 ה" המפורשת של הקבההבטחה גם אחרי "יעקב"שם בשעושה הכתוב  עסקו בשימוש ידועיםפרשנים וחוקרים 

ראוי . )י:לה ("ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל-ִּיְקָרא ֶאתוַ " ועדות הכתוב" ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמךָ - עֹוד ַיֲעקֹב ִּכי ִאםִיָּקֵרא ִׁשְמָך -לֹא"
אלא , )כט:לב(עוד קודם לכן לישראל שמו את  שאתו נאבק יעקב במעבר יבוק שינה )המלאך(איש השלציין 

כל מ .מחייבת עד האישור האלוקימשום קביעה  ובלראות אין אולי ולכן  ,ששינוי זה נעשה בנסיבות מיוחדות
 .הישןו המקורי  השימוש בשמות אתבטלמ נהישא , ייחודית של קריאת שם חדש לאדםהלפנינו תופע ,וםמק

  .זוננסה לברר את הסיבה לתופעה להלן 
מסורת "קדיש בספרו הצ סגל "מ .של יעקב המתחלפים  לתת טעמים לסוגיית שמותיווסיפרשנים נכמה 

. פסל גישה זובסופו של דבר ו  שיטת המקורותהתפלמס עם בעליבו ו ,לסוגיה זו פרק שלם 1"רת המקראוביקו
3, גייגר'פרשנים כמו אהסבריהם של   אתגםדחה ר שאבין ה  של  במאפייני תוכןודגלש,  ובנו יעקב קאסוטו' מ2

שימוש המתחלף של שני ל... אין לחפש דרשות וטעמים נסתרים"למסקנה שסגל גיע הלבסוף  .שימוש בשמות
  4."שונים בשל קיום הכתובים השונים הסותרים את הנחותיהםה השמות
 השמות חילופי, לדבריו. מהתמודד ִע ה ובמהלך פרשת יוסף ואחיו ,בשאלה זור הירש נענה לאתגר ש"רש

שפיפות מציין את " יעקב" השם ,דעתול.  עליוועברשהתרחשויות המשקפים סיטואציות נפשיות של יעקב נוכח 
   :)ו:מגלפרק  פירושו( התאוששותה ואת ההתקוומציין את " ישראל"ואילו  ,הקומה
את תחושת התלות ,  מציין את מצב הלב הנדכה"יעקב"שכן . "יעקב"נזכר תמיד , מאז אבדן יוסף         

   .אלא נגרר אחריהם,  אחרי המאורעות ואינו עובר לפניהם'צולע'באשר האדם , והירידה
כותב ) ג:לז" (וישראל אהב את יוסף מכל בניו" על הפסוק. ניתן לראות נקודות אור בחייו "ישראל"שם בל אב
הוא ראה את עצמו חוזר וקם , נים הוא לווכי בן זק,  ראה בו את בחיר בניו– 'יעקב'לא  –וישראל : "הירשר "רש

  5".ניו הרוחנייםיבו ראה את היורש לכל קני; בדמותו
 אין היא מספקת הרי, ישראל/ בסיפור יעקב שמותחילופילהסביר מספר ניכר של אף שיש בגישה זו כדי 

נבדוק את אם  .טקסטואלי מקובלת בניתוחה מוצע להיעזר במובהקות סטטיסטית כאן. כל המקריםלתשובות 
 של 17לעומת " יעקב" אזכורים של 8יוסף יש רק  לשניווכח שבהקשר ,  השמותמופעיההתפלגות של 

 –" יעקב"לו השם יוא , פעמים5מופיע רק " ישראל" השם :כמעט הפוךקשרים אחרים קיים יחס בהו ,"ישראל"

                                                           
   רפאל יכין הוא תושב כפר סבא. 
  .1957ירושלים , מסורת וביקרות המקרא, " ישראל בספר בראשית–השמות יעקב ", צ סגל"מ   1
בזיקה : המקרא ותרגומיו, אברהם גייגר, " בכל מקום שהעניין עוסק ביוסף ובאחיו בנימיןראל בא תמורת יעקבישהשם "   2

 .239' עמ, ט"תש, להתפתחותה הפנימית של היהדות
 להעדיף ולהגדיל את יוסף או את בנימין על פני שאר ...אז בא השם ישראל, ת אבי האומה שבכל מקום שהשם מסמן אהכלל"   3

 .69' עמ) לעיל1הערה ( מובא אצל סגל ," במקומות אחרים בא השם יעקב.בטיםש
  .75' שם עמ   4
  .ח:מח; כח- כז:מה: הירש לשמותיו של יעקבר "רש של ים נוספדיוניםראו ו   5
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 השם, כידוע .הופעת יוסף על הבמהבין ו "ישראל"שם השימוש בבין שיש קשר אפוא נראה  6. פעמים37
יוסף שצמידות זו של מופעי השמות מחזקת את הרעיון ש מכאןו , לצאצאי יעקבמיהלאו כינויה אוה "ישראל"

 ריהסבל ניתן חילופי השמותבאמצעות  ,לןהלכפי שנראה  ".ישראל"יעוד הלאומי של יה הנבחר למימושהוא 
   .יו בסיפור יוסף ואחָ חשובות סוגיות המכ

 אין ,יוסףאת העדפת יעקב  על רקע ם קנאת–  במפורש במקראמוצגתיוסף להאחים  של השנאהאף שעילת 
 שררו של אותה שנאה ותחרותיות שןביטל עודננסה לחדור . של שנאה זובה כדי להסביר את עצמתה ההרסנית 

 כנראה עידהמוהיא  7, הלביש יעקב את יוסף יש סמליות של לבוש מלכותהפסים שבהכתונת ב .יואחָ לבין יוסף 
. חומריה  אלא גם היורששלשלת האבותממשיך ושל יעקב   היורש הרוחניהבןלא רק היה אמור להיות יוסף ש
 שיםי מדג)ג( "ָּבָניו-יֹוֵסף ִמָּכל-  ָאַהב ֶאתְוִיְׂשָרֵאל "הפסוק ו)ב:לז( " ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסףֵאֶּלה"  הפסוק,מזורה יתֵ 

לאותה יוסף לעומת דחיית האחים האחרים שלא נמצאו ראויים המתגלמת בהמשכיות ה את אלמנט אף הם
 )שכבת זרע(ז "ב שבטים אלא שיצאה ש"ממנו ישיצאו  ראוי היה יוסף ": המדרש מחזק תפיסה זוגם. ירושה
  8).:סוטה לו" (ציפורני ידיומבין 

 וש הבנים האחרים לחשויכל ,יורשם של האבותו" ישראל"בן הממשיך של כשל יוסף  וייעוד ראייתמתוך 
 בתי אב של אומות אחרותל ם ראשינעשו אשר ,ו ישמעאל ועָׂש – הדחויים של המשפחה הענפים  בעקבותשילכו

לרבקה . שפחותה ובני  ישמעאל,יצאו ממנו יצחקו )ה:יז" (ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיךָ - ַאב"לאברהם נאמר  .בדלותונ
 הבטחה הקב נאמרעלי. ו ויעקב עָׂש היצאו ממנו ,)כג:כ" (ֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך ִיָּפֵרדּוְׁשֵני גֹוִים ְּבִבְטֵנְך ּוְׁשֵני לְ  ":נאמר
שהוא נפרד " קהל גויים" על גוי אחד חשוב ועל ת אולירומזוהיא , )יא:לה ("ךָ ִיְהֶיה ִמּמֶ  ּוְקַהל ּגֹוִים ּגֹוי ":דומה
בלי לשתף ) ג:מח ( יוסףיבאוזנ  רקה הושמעארץה ההבטחה על ברכת הזרע ו,זאת ועוד. ממשיךלבחר נש מימ

אלה הם ש םאת תחושותיהאישרו  ש סימניםכמההבחינו באחי יוסף שיוצא אפוא . חיובמידע זה את שאר אֶ 
סבלה  אשר,  לבני לאה הגבירהעיקרדבר זה בחרה  מפני מה מאליו מובן . הנדחים"גוייםקהל "נידונו להיות ש
הקשר את  גם אחרבאור  ניתן לראות ,וזהבנה לפי .  על רקע אהבתו לרחליהפלכשל יעקב  מיחס מפלהעצמה ב

 היו מוכנים לקבל את הם ;)ב:לז" (ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָאִביו- ֶאתְּבֵני ִבְלָהה וְ - ַנַער ֶאתְוהּוא "– ליוסףבני השפחות של 
  .מתוקף מעמדם הנחותשל יוסף עליונותו 

.  וייאושאבדן עצה אים שלנ אשר מתגלה כמנהיג בת,יהודהל ביחסחריג מסוים מופיע בסיפורי יוסף 
שוב מופיע  , שבררים לשבוי על בנימין ולשוב למצראאחרהיות יהודה ל נותו שלמוכ המתארים אתבפסוקים 

 ,יעקב שואב עידוד ממנהיגותו של יהודהשבכך זו   חריגה ניתן להסביר תופעה9. פעמיםהמכ" ישראל"השם 
  10.גההייעד את תפקיד ההנעבורו  ש,בנו האהוב יוסףחלופה לאבדן בו על כן נותן בו אמון ואף רואה ו

 22-ביעקב האם נענש ? עלמות יוסףיב מההאם יש בהבחנות אלו להסביר את פשר סבלו הגדול של יעק
מקרא המאחר ש ? וראה בהם ענפים דחויים של השבטיםםייעודקביעת שטעה ב משוםשל שכול  שנות ייסורים
 באוזנייעקב  תיאר כפי ש,)ט:מז (")של יעקב (ִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ְורָ ְמַעט "מפני מה במקרה זה אינו מגלה

  . טמון בברכת יעקב לבניוה ננסה לראות מ ,פרעה
ֵאֶּלה ִׁשְבֵטי -ָּכל ":שכלולה בה הבטחה מפורשת,  חשובההצהרה  יעקבמצהירהברכות סיום רק לאחר 

-  ְבֵניַוִּיְהיּו ":של בניוכינוי הקודם מה שאין כן ב ,)כח:מט( "ִּדֶּבר ָלֶהם ֲאִביֶהם-ת ֲאֶׁשרִיְׂשָרֵאל ְׁשֵנים ָעָׂשר ְוזֹא
לא יהיו עוד שהיא  השבטיםמ  אחדלכל ו בסיום דבריורה מסכמת זיאמ שמעותמ .)כב:לה" (ָׂשרַיֲעקֹב ְׁשֵנים עָ 
 ַוֲאֶׁשר" :כגון, "הבטיח"במקרא פירושו " ר להםּבֵ דִ "הביטוי .  וכי כולם יחד ירכיבו את עם ישראל,בנים דחויים

ָלְך ְוַכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע - ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר...לֹו ְלָעם אְֹתָך ַהּיֹום-  ָהִקיםְלַמַען"; )ז: כד'בר( "ִלי ֵלאמֹר- ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע-ִּדֶּבר
  ).כו:א ה"מל" (לֹו-ָנַתן ָחְכָמה ִלְׁשלֹמֹה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר' ַוה"; )יב: כט'דב" (ַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב

 ,כלומר עם ישראל, "בני ישראל"ו יהיהם  ש לכל השבטיםבטחהה  לעילהשהובאהצהרת יעקב ב ראהאם נ
מדובר לא רק . של משפחת יעקבאמון יסודות ה במושכה כרסהחשדנות ו ות הספקשבזאת תמה תקופתהרי 

  היושבאביו  כלפיבהיותו במעמד רם במצריםבחשדנות של האחים כלפי יוסף אלא גם בשתיקתו של יוסף 

 
 פעמים החל 29 המופיע "ישראל" לעומת 47 הוא "יעקב"מספר האזכורים של , כפי שמנה סגל, אם מדייקים בספירת המופעים   6

אשר אינם משקפים את , שבטי ישראל, אלר אך סגל כולל גם מופעים בברכת יעקב לבניו וביטויים כמו בני יש.י:רק להמפ
 .האירועים העוברים על יעקב עצמו

 .יח:ב יג"ראו שמו   7
 . המתאר את הכישלון החלקי של יוסף,  מביא את המדרש על אשת פוטיפרכד:י על פסוק מט"רש   8
  .יא, ח, ו:ראו מג   9

הרי , וסבור שאסור לו לשלוח את בנימין, כל עוד יעקב מסופק: "רגע זה בפרשה רגע של התאוששותב רואההירש ר "רש, אכן  10
הרי הוא זוקף את , בין יישאר בין ילך עמם,  חיי בנימין בסכנה– אך משעה שההכרח הגמור נתברר לו יפה 'יעקב'הוא מופיע כ

 .)ו:מג" ('ישראל'קומתו והופך ל
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 קורות על וסיום נאות לספר בראשית המביא את הסיפור כוםיזהו ס 11. בנו"מות"מתייסר על ו בביתו בארץ כנען
של  כלולים בתפיסה הלאומית ,זפיםנהן המתברכים הן הנ, כל בניובסופו של דבר . לידי סיום מוצלחיעקב ובניו 
 וכל  טרגיה משגהית כשם שאחי יוסף הבינו ששנאתם כלפיו הי.מקרב בניואינו מודח  שבט אף ו,עם ישראל

 כולם וכי ,יחסו לאחי יוסף היה שגוישהבין יעקב גם כך ,  עונש על יחסם ליוסףהיוים במצרהקורות אותם 
  *.האומה הישראלית המתהווהמ כחלק "בני ישראל"ראויים להיות 

 
והיה פקיד , כי יש לתמוה אחרי שעמד יוסף במצרים ימים": ן העלה את שאלת הניכור של יוסף לאביו כבעיה מוסרית"הרמב 11

איך לא שלח כתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים ואילו היה , ונגיד בבית שר גדול במצרים
  ).ט:פסוק מבעל  ("מהלך שנה היה ראוי להודיעו לכבוד אביו

  .ר מאיר רוט על הערותיו ועזרתו"תודה לד *
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