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  לשכת רב הקמפוס                הפקולטה למדעי היהדות              

  ד ף  ש ב ו ע י     
  ע"תש, פרשת וישלח        מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                                             

  837 מספר                                 ש הלנה ופאול שולמן                                      "ע        

  
  

  ִיְׂשָרֵאל-ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִּכי ִאם לֹא
  

בני  – קרואים על שמואף ואנו , ויצחק על אברהםיותר משיש על יעקב  יש פרטיםשת האבות ומשל
  . יצחקבני ולא בני אברהם או , ישראל

: מוהאיש שנאבק ִע  מפילראשונה  ,י שמו מיעקב לישראלשינו הואבחיי יעקב  עיקריה עהאירו      
בפעם  .)כט:לב" (ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל-לִֹהים ְוִעם-אֱ -ָׂשִריָת ִעם- ִיְׂשָרֵאל ִּכי-ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִּכי ִאם לֹא"

ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד - לֹא ,לִֹהים ִׁשְמָך ַיֲעקֹב- לֹו אֱ - ַוּיֹאֶמר: "ה עצמו"י הקבמפנאמרו לו הדברים יה יהשנ
בעת שינוי השם נאמר למה ו? פעמיים םלמה יש שינוי ֵש  .)י:לה( "ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמךָ -ַיֲעקֹב ִּכי ִאם

  ?"ִׁשְמָך ַיֲעקֹב"
אברהם : שינוי שמם של שני אנשים אחרים בתורהתהליך על שאלות אלו נבדוק את  שיבשנ קודם      

  .עויהוש
  ):טו- ד:יז' בר( אברהם )א

ִּכי  ְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם ִׁשְמָך ַאְבָרם-עֹוד ֶאתִיָּקֵרא - ְולֹא ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ֲאִני ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּתךְ 
ּיֹאֶמר וַ ... ּוְמָלִכים ִמְּמָך ֵיֵצאּו ּוְנַתִּתיָך ְלגֹוִים ְוִהְפֵרִתי אְֹתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד ּגֹוִים ְנַתִּתיךָ  ֲהמֹון-ַאב

  .ְׁשָמּה ָׂשָרי ִּכי ָׂשָרה ְׁשָמּה- ִתְקָרא ֶאת-ַאְבָרָהם ָׂשַרי ִאְׁשְּתָך לֹא- לִֹהים ֶאל- אֱ 
   ."נּון ְיהֹוֻׁשעַ - ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן" :)טז:יג' במ( יהושע )ב

  

ל "חז מקרה השני לפי פירושב. ברכה המבטיחה את עתידם של אברהם ושרה ניתנתמקרה הראשון ב
גם , )י"רש( "מרגלים יושיעך מעצת' ה, נתפלל עליו: "ין תפילהעמ יש בשינוי השם) ב"ע, סוטה לד(

 1.לפי שמותיהם החדשים אישיםלאחר שינוי השם נקראים ה ,בשני המקרים. כדי להבטיח את עתידו
חר שינוי ולא ,שעואברהם ויה אצלהבטחת עתידו כמו קשור באינו שינוי שמו  :באצל יעקלא כן אבל 
ַהִּמָּטה ַוִּיְגַוע - ַוֶּיֱאסֹף ַרְגָליו ֶאל ָּבָניו-ַוְיַכל ַיֲעקֹב ְלַצּוֹת ֶאת" :עד סוף ימיו יעקב לו אוממשיכים לקרשמו 

  :הבדלים עוד ישו ).לג:מט' בר" (ַעָּמיו-ַוֵּיָאֶסף ֶאל
מילא הוא ומ ,אופיים המוסריל או אישיותםלשל אברהם ויהושע לא היה קשור כלל  שמםשינוי  -1
ה "מאת הקב ברכה בשל, חיצוני יההשינוי ה. אצל כל אחד מהםל חרוחני ש-על שינוי פנימי עידה לא

אם . מאבקה תתוצא, רוחני-על מעבר פנימי מעידאבל במקרה של יעקב שינוי השם . לת משהיאו תפ
אותו מעבר  – "קּבֹיַ "ויש שמציעים שהשם . מאבקהמילה היא , יש מילה אחת המאפיינת את חיי יעקב

 2.מעבר מאבק – מעבר יבק :"מאבק"הוא גם מלשון , נאבק יעקב עם האיש שבוק ויב
" ִיםָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעמַ  ֲהִכי":וכלשון אחיו עָׂש , שם גנאי 'יעקב'השם  היהמלידתו       

הושפע יעקב  םהא .ת הבכורהרצה לתת לו אואולי אף  ועָׂש  יצחק אביו העדיף את אחיו. )לו:כז(
, תה אהבה שתלויה בדבריו היאהבת יצחק את עָׂש ש ,עם זאתלהזכיר ראוי ? והעדפת יצחק את עָׂש מ

' בר" (ַיֲעקֹב-ַצִיד ְּבִפיו ְוִרְבָקה אֶֹהֶבת ֶאת-ֵעָׂשו ִּכי-ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת: "אהבת רבקה את יעקב שלא כמו

                                                 
 ישראל כל שהיו בשם ,'הושע' הכתוב וקראֹו" :שם אבן עזראמד ראו :לב ריםחוץ ממקרה אחד של יהושע בדב   1

  ".כי אם קריאי מועד לבדם ,'יהושע'כי מי ידע שכינה שמו משה , אותו יודעים
  ."ששם נאבק עמו המלאך, למה נקרא שמו יבוק: "חומש תורה שלמה, כשר. ראו מנחם מ, למשל   2
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 תותגוב אתכלל  תארתואין התורה מ, עליו אשתו האהובה לארצו מתה יעקב בשוב, וכן). כח:כה
הושפע  האם לא אך ,)יט:לה(על קברה רק שיעקב קבר אותה בדרך והקים מצבה מסופר  .לאסון
  ?ירועמהא
בטיח לא העצמו להוא כששינוי שמו . ממשבר למשבר, חייו של יעקב היו מעבר ממאבק למאבק      

בפעם בשינוי השם . יהושעוכמו במקרה של אברהם , בטחעתידו לא הו .לו חיים קלים והצלחה
-ָׂשִריָת ִעם-ִיְׂשָרֵאל ִּכי- ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִּכי ִאם לֹא" :תו נאבק נאמרִא שהאיש  דייל ע נההראשו

 חייםלברכה אין כאן . אין נימוק להחלפת השם בפעם השנייהו ,)כט:לב" (ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל-לִֹהים ְוִעם- אֱ 
מאבקים רבים בחייו של יעקב  .להתגבר אמירה שביכולתוכי אם , שחרור ממאבקים בעתיד ם אוקלי

 - כן לעתיד ו ,ברכות המובטחות לובכדי לזכות  לעמול היה צריך הואש היו מאבקים פנימיים ונראה
  .לא יקבל את הברכות חינם הוא
י "רשהמצוטטים בל "בדברי חז? לכיעקב או כישרא: איך ישיג את הברכות ,אפואהיא השאלה       

  ."וברמייה כי אם בשררה וגילוי פנים ...שהברכות באו לך עוד יאמרו עליך לא כי" נאמר) כט:לב(
בור יהג, )א"ד מ"אבות פ( ל"לפי חז. יעקב מול ישראל: רוחני- תי הוא פנימייהמאבק האמ, אם כן      

המושל , הגיבור הוא הכובש את יצרו. ישלא עבר מימיו משבר פנימ ,אינו מי שיש לו חיים קלים
  .)לב:וראו משלי טז( בנפשו

כות רכשמובטחות לו ב ףמצד אחד הוא מפחד א :מאחד באופיו פנים שונות ,איש תם ,אותו יעקב      
את האבן מעל גולל בעצמו , כראותו את רחל, אותו איש תם יושב אהלים בהגיעו לחרן אחרמצד ו ,'ה

  .)יא:כט(ים יחד לא יכלו להזיזה אבן שכמה רוע, פי הבאר
ב ַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵֹׁש ֲעַכְרֶּתם אִֹתי לְ " נאנסת ואומר על רצח אנשי שכםדינה אותו יעקב ששותק כשבתו       
והפעם , יובסוף ימאומר , )ל:לד' בר( "ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי ִמְסָּפר ַוֲאִני ְמֵתי ...ָהָאֶרץ

   .)ז-ו:מט' בר(" זָארּור ַאָּפם ִּכי עָ ... ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש... ָּתבֹא ַנְפִׁשי- ְּבסָֹדם ַאל: "כישראל
מעט ורעים היו : "לשאלת פרעה הוא משיב( רעו לויאסונות שאהמשברים והיעקב סבל מ ,מובןכ      

 אף. חיינובכי אם מה שאנו עושים  ם עושים לנוחייהאינו מה שהאתגר אבל . )ט:מז' בר, "ימי שני חיי
 ?מדוע. העדיף את יוסף על פני שאר אחיוהוא בחר ל ,ומהעדפת יצחק את עָׂש כנראה יעקב סבל ש
, אפילו בעקיפין ,בדרך כלשהיקשור היה  שהאסון שפקד את יוסף מן הסתם הבין יעקבא והל
, יתר על כן ?הבין יעקב את חלקו באסון האם לא !?זו תושנבעה ישירות מהעדפ התנהגותו של יוסףל

מות רחל ואונס  :ני אסונות אחרים שקדמו לאסון יוסףשאו בעקיפין  במישריןיעקב גרם , ל"לפי חז
  .דינה
ֱאלֶֹהיָך - ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאת ִעם: "אמר יעקב ללבן, כאשר גנבה את התרפים ללא ידיעת יעקב, ל רחלע      

 – דינהל ואשר ".קללה מתה רחל בדרךומאותה : "י"לדברי רש, ל"ו חזודרש, )לב:לא" (לֹא ִיְחֶיה
" ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו- ְוֶאתְׁשֵּתי ִׁשְפחָֹתיו - ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ְוֶאת- ַוִּיַּקח ֶאת: "ק כתובוכאשר עבר את מעבר יב

  : ל"י בלשון חז"ואומר רש ,)כג:לב(
ולכך נענש יעקב שמנעה . יתן בה עשו עיניו שלא, ונעל בפניה, ְנָתָנּה בתיבה? היכן היתה ודינה
  .סופה שנפלה ביד שכם בן חמור, שמא תחזירנו למוטב, מאחיו

מותה  – שת האסונות שפקדו את יעקבושל, אם כן .האונס רצחו שמעון ולוי את עם שכם בשל
תוצאה  הם ,ולבסוף מכירת יוסף למצרים )ורצח עם שכם(אונס בתו דינה , המוקדם של אשתו רחל

  .לא מה שהחיים עשו לו אלא מה שהוא עשה בחייו .ישירה או עקיפה של התנהגותו של יעקב
לכן נשנית  ".ַוּתּוָכל"והברכה היא , ביעקב – עצמועם אבק ילה) ישראל(יעקב בסופו של דבר צריך       

ישראל יהיה " אך גם, אתה נשאר יעקב – "שמך יעקב. "ה בעצמו"הקב דייל ע ומתאשררתהברכה 
, םֵש הנאבק עמו אותו האיש לגם לכן אין . אתה יעקב יכול להתגבר על עצמך ולהיות ישראל –" מךש
  ?יעקב או ישראל :חשוב מי אתה אלא, אין זה משנה מי הוא. משיב לשאלת יעקב ן הואואי

 היה, לבסוף, ובכל זאת. ה יעקב במרמהבל יעקב היא ברכת יצחק שזכה קיבהראשונה ש הברכה      
מביאים את  ן"י ורמב"רש ."ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָּברּוךְ  אֲֹרֶריךָ " )כט:כז(רך אותו ייצחק ב. ה כישראלראוי ל

  ):ט:כד' במד(י "ן אומר בשם רש"רמב. ל בבראשית רבה"פירוש חז
 ,וסופן שלוה ריןתחלתן ייסו ,הצדיקים ;"ָברּוְך ְואֲֹרֶריָך ָארּור ְמָבֲרֶכיךָ " אומר הוא ובבלעם
לפיכך הקדים בלעם ברכה , והרשעים תחלתן שלוה וסופן ייסורין, למברכיהן קודמין ואורריהן
  .לקללה

: בברכתו ליוסף הוא אומר ,את בניו ישראל-כשברך יעקבו .יצחקשקיבל יעקב מ ראשונהה הברכה אתז
 תהאמיתי הברכה אתז  ).כו:מט' בר( "ַּתֲאַות ִּגְבעֹת עֹוָלם- ִּבְרכֹת הֹוַרי ַעד-ָאִביָך ָּגְברּו ַעל ִּבְרכֹת"

לבסוף  .)ה:ל' דב(" ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאבֶֹתיךָ : "לקראת סוף ימיו ישראל משה לכל בניגם שמבטיח 



 3

אחרי כל הצרות והצער ולמרות כל המאבקים החיצוניים יכול ש ווןכי, התגבר ישראל במאבק הפנימי
  :מנהמ תוליהנו ה הראשונה שקיבל במרמה מיצחקכרהבאת ישראל בסוף ימיו להבין 

, חיצונייםהיו סורים יהי ."וסופן שלוה ןיסוריי ןתחלת ,הצדיקים" – "ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָּברּוךְ  אֲֹרֶריךָ "      
ראל מעניק שרכות שיבלכן ה. בסוף גבר ישראל על יעקב. את השלוה הפנימיתיעקב בסוף מצא אך 

שהברכות באו לך בעקיבה  עוד יאמרו עליך לא" :שקיבל יעקב מהוריוהברכות לבניו גברו על 
   ".כי אם בשררה וגילוי פנים, וברמייה

על ברכות  -כמו ברכות ישראל  - ניק לילדינו ברכות שיגברו עלה ישראל יהי רצון שנזכה כולנו בני      
  .הורינו

  רפאל ישפה ר"ד
 יהודית לפילוסופיה המחלקה


