פרשת וישלח התש"פ

"מַ ה טֹּבּו אֹּהָ לֶיָך ַי ֲעקֹּב ִמ ְׁשכְׁ נֹּתֶ יָך יִ ְׁש ָראֵ ל" (ד')
א" .וַ יִּוָּ תֵ ר ַי ֲעקֹב לְ בַ ּד ֹו ,וַ יֵָאבֵ ק ִּאיׁש עִּ ּמ ֹו ,עַ ד עֲלוֹת הַ ָּשחַ ר .וַ י ְַרא כִּ י ֹלא ָּיכֹל ל ֹו,
יְרכ ֹו ,וַ ֵת ַקע כַף י ֶֶרך ַי ֲעקֹב  -בְ הֵ ָאבְ ק ֹו עִּ ּמ ֹו .וַ יֹאמֶ ר ַׁשלְ חֵ נִּי כִּ י עָּ לָּה הַ ָּשחַ ר,
וַ יִּ גַע בְ כַף ֵ
וַ יֹאמֶ ר ֹלא אֲ ַׁשלֵחֲ ָך ,כִּ י ִּאם בֵ ַרכְ ָּתנִּי .וַ יֹאמֶ ר אֵ לָּיו מַ ה ְשמֶ ָך ,וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב .וַ יֹאמֶ ר ֹלא
ֹלהים וְ עִּ ם אֲ נ ִָּּׁשים ,וַ תוכָּל.
יִּש ָּראֵ ל ,כִּ י ָּש ִּריתָּ עִּ ם אֱ ִּ
ַי ֲעקֹב יֵָאמֵ ר עוֹד ִּׁש ְמָך ,כִּ י ִּאם ְ
ידה נָּא ְׁשמֶ ָך ,וַ יֹאמֶ ר לָּּמָּ ה זֶ ה ִּת ְׁשַאל לִּ ְׁש ִּמי ,וַ יְבָּ ֶרך אֹת ֹו ָּׁשם",
יִּׁשַאל ַי ֲעקֹב וַ יֹאמֶ ר הַ גִּ ָּ
וַ ְ
(בראשית ,לב' ,כה'  -ל').
ֹלהיםִּׁ ,ש ְמָך
ֹלהים אֶ ל ַי ֲעקֹב עוֹד בְ בֹא ֹו ִּמפַ ַּדן אֲ ָּרם ,וַיְבָּ ֶרך אֹת ֹו .וַ יֹאמֶ ר ל ֹו אֱ ִּ
"וַ י ֵָּרא אֱ ִּ
יִּש ָּראֵ ל.
יִּהיֶה ְׁשמֶ ָך ,וַיִּ ְק ָּרא אֶ ת ְׁשמ ֹו ְ
יִּש ָּראֵ ל ְ
ַי ֲעקֹבֹ ,לא יִּ ָּק ֵרא ִּׁש ְמָך עוֹד ַי ֲעקֹב ,כִּ י ִּאם ְ
ומלָּכִּ ים
יִּהיֶה ִּמּמֶ ָּךְ ,
וקהַ ל גוֹיִּם ְ
ֹלהים ,אֲ נִּי אֵ ל ַׁש ַּדי ,פְ ֵרה ְורבֵ ה ,גוֹי ְ
וַ יֹאמֶ ר ל ֹו אֱ ִּ
מֵ חֲ לָּצֶ יָך יֵצֵ או"( ,בראשית ,לה' ,ט'  -יא').

ב.

במסכת ברכות (יג' ע"א) ,דרשו רבותינו ז"ל:

"תני בר קפרא ,כל הקורא לאברהם אברם  -עובר בעשה .שנאמר (בראשית ,יז' -
ה')' ,והיה שמך אברהם' ".
והנה ,יעקב אע"ה ,נקרא על ידי ָשרוֹּ של עשיו ,בשם ישראל,
וכמו כן ,בהמשך פרשתן ,נִ ְׁקבָ ע לו שם ישראל ,על ידי הקב"ה.
ובמסכת ברכות (הנ"ל) ,דרשו רבותינו ז"ל:
"לא שיעקר יעקב ממקומו ,אלא ישראל עיקר ,ויעקב טפל לו".
והדבר צריך ביאור:
מפני מה דווקא בשמו של אברהם אע"ה ,הקוראו בשם אברם ,עובר בעשה,
ומאידך ,אצל יעקב אע"ה ,הקוראו בשם יעקב ,אינו עובר בעשה.
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ושמעתי מידידי החברותא ,הרה"ג ר' דוד הכהן סקלי שליט"א ,לבאר בזה
כדלהלן:
דהנה ,כאשר ילדה רבקה אמנו ע"ה ,את עשיו ואת יעקב אע"ה .נאמר בפסוק
ָאחיו ,וְ יָּד ֹו אֹחֶ זֶ ת בַ ע ֲֵקב עֵ ָּשו ,וַיִ ְׁק ָרא ְׁשמ ֹו
(בראשית ,כה'  -כו')" ,וְ ַאחֲ ֵרי כֵן יָּצָּ א ִּ
יִּצחָּ ק בֶ ן ִּׁש ִּשים ָּׁשנָּה בְ ל ֶֶדת אֹתָּ ם",
ַי ֲעקֹב ,וְ ְ
וביאר רש"י ,וז"ל:
" 'ויקרא שמו יעקב'  -הקדוש ברוך הוא",
ומכיוון ,שהקב"ה הוא שקרא את שמו של יעקב אע"ה ,בשם יעקב -
לא נעקר שם זה ממקומו -
כי שם ֶשנִ ְׁקבַ ע על ידי הקב"ה ,אינו נעקר לעולם.

ג.

כשיעקב אע"ה ,שואל את ָּשר ֹו של עשיו לשמו,

עונה לו ָּשר ֹו של עשיו (בראשית ,לב'  -ל')" ,לָּּמָּ ה זֶ ה ִּת ְׁשַאל לִּ ְׁש ִּמי".
ובטעם הדבר ,ששאלו יעקב אע"ה לשמו ,כתב ה"ספורנו" ,וז"ל:
"הגידה נא שמך ,המורה על צורתך ,ועל הפועל הנמשך ממנו".
ולפי ביאור ה"ספורנו" ,ביאור תשובת המלאך ,היא ,שכוחי ומהותי לסמות את
בני האדם ,ולהכשילם בחטא -
וזאת ,על ידי "לָמָ ה זֶה ִת ְׁשַאל לִ ְׁש ִמי".
ואפשר ,שבשעה שראה המלאך שיעקב אע"ה ,בודק בִּ ְׁשמ ֹו של האדם,
ולפיכך ,הוא שואל את המלאך לִּ ְׁשמ ֹו,
ולפיכך ,לא למד ממעשיו של לָּבָּ ן הרשע -
כי "לָּבָּ ן" ,אותיות "נָּבָּ ל" , 1
 1וכעניין (שמואל א' ,כה'  -כה')ַ" ,אל נָא י ָשִׂ ים אֲ דֹנִׂי אֶ ת לִּׂבֹו  -אֶ ל אִׂ יׁש הַ ְּּב ִׂליַעַ ל הַ זֶה ,עַ ל נָבָל ,כִׂי כִׁׂשְּ מֹו כֶן הּוא,
נָבָל ׁשְּ מֹו ּונְּ ָבלָה עִׂ ּמֹו ,ו ַאֲ נִׂי אֲ מָ ְּתָך ֹ -לא ָראִׂ ִׂ
יתי אֶ ת נַעֲ ֵרי אֲ דֹנִׂי אֲ ׁשֶ ר ׁשָ לָחְּ תָ ".
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אמר לו -
לי ,אין מַ הּות,
אבל אתה" ,שמך ישראל" -
כי מי שאינו נבהל מדמיונות ,אזי ,הוא מגלה בעולם את מלכותו של הקב"ה,
ומגלה את שררת א-להותו יתברך.
ד .בנבואתו של בלעם (במדבר ,כד'  -ה')" ,מַ ה טֹבו אֹהָּ לֶיָך ַי ֲעקֹבִּ ,מ ְׁשכְ נֹתֶ יָך
יִּש ָּראֵ ל",
ְ
אפשר לבאר ,כדלהלן:
קב" .הוא ,כעניין (בראשית ,כה'  -כז')" ,וְ ַי ֲעקֹב ִּאיׁש ָּתם
דעניין" ,מַ ה טֹבו אֹהָּ לֶיָך ַי ֲע ֹ
י ֵֹׁשב אֹהָּ לִּ ים",
והיינו ,עמל התורה הקדושה.
יִּש ָּראֵ ל" ,הוא ,עניין בתי הכנסיות ובתי המדרשות של עם
וענייןִּ " ,מ ְׁשכְ נֹתֶ יָך ְ
ישראל,
שבהם מקבלים עם ישראל ,עול מלכותו יתברך,
והוא ,עניין שררתו וא-להותו יתברך ,בעולם.
יִּש ָּראֵ ל" ,היינו,
וממילא ,ביאור הכתוב " ִּמ ְׁשכְ נֹתֶ יָך ְ
שב" ִמ ְׁשכְׁ נֹּתֶ יָך" ,ניכר ש"יִ ְׁש ָראֵ ל" אתה,
ניכר בך ,שאינך נבהל מדמיונותיו ותעתועיו ,של היצר הרע.
וכעין פירוש זה ,מצאתי שכתב ה"ספורנו" ,על הפסוק הנ"ל ,וז"ל:
" 'מה טובו אהליך יעקב'  -בתי מדרשות .כענין' ,יושב אהלים' ...
'משכנותיך'  -בתי כנסיות ומקדשי א-ל ,המיוחדים לשכן שמו שם ,ולקבל תפלת
המתפללים".
ויעויין מה שכתב רש"י ,על הפסוק דריש פרשתן (בראשית ,לב'  -ה')" ,עִּ ם לָּבָּ ן
ג ְַר ִּתי" ,וז"ל:
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" 'גרתי' בגימטריא תרי"ג ,כלומר ,עם לבן הרשע גרתי ו-תרי"ג מצוות שמרתי ,ולא
למדתי ממעשיו הרעים",
וביאור העניין ,על פי מה שכתב הרמב"ם בפ"ו מהלכות דעות ה"א ,וז"ל:
ָאדם ,לִּ ְהיוֹת נ ְִּמ ָּׁשך בְ ֵדעוֹתָּ יו ובְ מַ ע ֲָּשיו ַאחַ ר ֵרעָּ יו וַ חֲ בֵ ָּריו ,וְ נוֹהֵ ג
" ֶד ֶרך בְ ִּריָּת ֹו ֶׁשל ָּ
כְ ִּמנְהַ ג ַאנ ְֵׁשי ְמ ִּדינָּתוֹ.
ֵיׁשב אֵ צֵ ל הַ חֲ כ ִָּּמים ָּת ִּמיד ,כִּ ֵדי ֵׁשיִּ לִּ מֹד
יקים וִּ ל ֵ
ָאדם לִּ ִּה ִּתחַ בֵ ר לַצַ ִּּד ִּ
לְ פִּ יכָּך ,צָּ ִּריך ָּ
ִּמּמַ ע ֲֵשיהֵ ם.
חׁשך ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִּ לְ מֹד ִּמּמַ ע ֲֵשיהֶ ם",
וִּ יִּ ִּת ַרחֵ ק ִּמן הָּ ִּר ָּׁשעִּ ים הַ הוֹלְ כִּ ים בַ ֶ
וכיוון שכך ,עלינו להתבונן ,היאך יעקב אע"ה  -מעיד על עצמו "ולא למדתי
ממעשיו הרעים",
והלא ,עשרים ושניים שנים הם זמן השווה לכל נפש  -בכדי שיהיה נמשך
ֲשיו ַאחַ ר ֵרעָ יו וַחֲ בֵ ָריו".
"בְׁ דֵ עוֹּתָ יו ּובְׁ מַ ע ָ
אלא ,שכתב הרמב"ם בהמשך דבריו ,וז"ל:
"וְ ִּאם הָּ יו כָּל הַ ְּמ ִּדינוֹת ֶׁשהוא יו ְֹדעָּ ם וְ ׁשוֹמֵ עַ ְׁשמועָּ תָּ ן ,נוֹהֲ גִּ ים בְ ֶד ֶרך ֹלא טוֹבָּ ה כְ מ ֹו
זְ מַ נֵנו,
א ֹו ֶׁשאֵ ינ ֹו יָּכוֹל ָּל ֶלכֶת לִּ ְמ ִּדינָּה ֶׁש ִּּמנְהֲ גוֹתֶ יהָּ טוֹבִּ ים ִּ -מפְ נֵי הַ גְ יָּסוֹת א ֹו ִּמפְ נֵי הַ חלִּ י,
י ֵֵׁשב לְ בַ ּד ֹו יְ ִּח ִּידי ...
ֵיׁשב בַ ְּמ ִּדינָּה ,אֶ לָּא ִּאם כֵן נ ְִּתעָּ ֵרב
ִּיחים אוֹת ֹו ל ֵ
וְ ִּאם הָּ יו ָּרעִּ ים וְ חַ טָּ ִּאיםֶׁ ,שאֵ ין ְמנ ִּ
וָּחים וְ ל ִַּּמ ְדבָּ רוֹת  -וְ ַאל ַינ ְִּהיג עַ ְצמ ֹו
עִּ ּמָּ הֶ ן וְ נוֹהֵ ג בְ ִּמנְהָּ גָּם הָּ ַרע ,יֵצֵ א ל ְַּמעָּ רוֹת וְ לַחֲ ִּ
בְ ֶד ֶרך חַ טָּ ִּאים".
ובהנהגה זו ,נהג יעקב אע"ה ,שכיוון שידע שעליו להעמיד יב' שבטי י-ה ,וזאת,
על ידי ד' נשים,
ובכדי להתחתן עם אותם ה-ד' נשים ,הוצרך לגור ולעבוד אצל אותו רשע,
היה יעקב נמצא במדברות,
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אתי אֵ לֶיָךָ ,אנֹּכִ י אֲ חַ ֶטנָה ִמיָ ִדי
וכמו שהעיד יעקב אע"ה על עצמו ְׁ " , 2ט ֵרפָ ה ֹלא הֵ בֵ ִ
יתי בַ יוֹּם אֲ כָ לַנִ י ח ֶֹּרב וְׁ ֶק ַרח בַ לָיְׁ לָה ,ו ִַתדַ ד
ְׁתבַ ְׁק ֶשנָה ,גְׁ נֻבְׁ ִתי יוֹּם ּוגְׁ נֻבְׁ ִתי לָיְׁ לָה .הָ יִ ִ
ְׁשנ ִָתי מֵ עֵ ינָי" -
כי אף על פי ,שעשה זאת יעקב אע"ה מדיני שמירה .וכמבואר במסכת בבא מציעא
(צג' ע"ב) ,ששמר יעקב אע"ה את צאן לבן ,כשומר העיר ,שהיא שמירה יתירה,
מכל מקום ,יכל יעקב אע"ה ,לנהוג ככל שומר שכר רגיל ,שיש פעמים שפטור כגון
באונסים -
אלא ,שכל מטרתו של יעקב אע"ה ,היתה ,להתרחק ככל האפשר ִמלָבָ ן הארמי,
בכדי שלא ילמד ממעשיו הרעים -
ורק אז יכל להעיד על עצמו" ,עם לבן הרשע גרתי ,ו-תרי"ג מצוות שמרתי ,ולא
למדתי ממעשיו הרעים".
והוא ,כהעניין המתבאר לעיל ,שהיה יעקב אע"ה ,מתרחק מדמיונות היצר הרע,
ומתעתועיו של לבן.

ה.

והנה ,קודם פגישתו של יעקב אע"ה עם עשיו אחיו ,התפלל יעקב אע"ה,

ָאחי ִּמיַד עֵ ָּשו ,כִּ י י ֵָּרא
וכך אמר בתפילתו( ,בראשית ,לב'  -יב')" ,הַ ִּצי ֵלנִּי ָּנא ִּמיַד ִּ
ָאנֹכִּ י אֹת ֹו ,פֶ ן יָּבוֹא וְ ִּה ַכנִּי  -אֵ ם עַ ל בָּ נִּים",
ובתפילה זו ,ידועים ומפורסמים דברי רבינו ה"בית הלוי" זיע"א ,מה בא יעקב
אע"ה ללמדינו בזה ,וכדלהלן:
ָאחי ִמיַ ד עֵ ָשו" ,והרי ,לא היה לו ליעקב
דהנה ,יש להקשות בזה ,מהו " ִמיַ ד ִ
אע"ה אלא אח אחד בלבד,
ָאחי" .או" ,הַ צִ ילֵנִ י ָנא ִמיַ ד עֵ ָשו".
וממילא ,היה לו לומר" ,הַ צִ ילֵנִ י ָנא ִמיַ ד ִ
והביא בזה ,משם הזוה"ק  , 3שכתב על פסוק זה ,וז"ל:

 2בסוף פרשת "ויצא" .פרק לא' ,לט'  -מ'.
 3חלק א' ,דף קסט' ע"א.
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" ִּמכָּאן ,מַ אן ְּדצַ לֵי ְצלוֹתֵ יּהְּ ,דבָּ עֵ י לְ פָּ ְר ָּׁשא ִּמלוֹי כְ ְד ָּקא יְ אות.
ָאחי'.
'הַ ִּצי ֵלנִּי נָּא' ,וְ ִּאי תֵ ימָּ א ְדהָּ א ֵׁשזַ בְ ְת לִּ י ִּמלָּבָּ ןִּ ' .מיַד ִּ
ַאחין ִּא ְקרוןִּ ' .מיַד עֵ ָּשו',
וְ ִּאי תֵ ימָּ א ְק ִּריבִּ ין אוֹחֲ ָּרנִּין ְסתָּ םִּ ,
מַ אי טַ עֲמָּ א ,בְ גִּ ין לְ פָּ ְר ָּׁשא ִּמלָּה כְ ְד ָּקא יְ אות".
והיינו,
שלמד מזה רשב"י הקדושֶ ,ש ִממַ ה שהוצרך יעקב אע"ה להאריך בתפילתו,
רואים ,שהמתפלל צריך לפרש את תפילתו ,על הצד היותר טוב,
ָאחי" ,יכולנו לומר שיעקב אע"ה מפחד מאחד
שכן ,אם היה אומר " ִמיַ ד ִ
מקרוביו ,שגם הם נקראים אחים .וכמו שמצינו בסוף פרשת "ויצא" (בראשית,
לא'  -כא') ,אצל לבן ,בשעה שרדף אחר יעקב אע"ה" ,וְׁ לָבָ ן ָת ַקע אֶ ת אֶ חָ יו בְׁ הַ ר
הַ גִ לְׁ עָ ד" .ופירש שם רש"י ,וז"ל" :קרוביו" -
ולכך ,הוסיף יעקב אע"ה בתפילתוִ " ,מיַ ד עֵ ָשו" ,בשביל שתהיה תפילתו מבוארת
ומבוררת.
אלא ,שעדיין הדבר צריך ביאור ,שאם מחמת כן האריך יעקב אע"ה בתפילתו ,היה
ָאחי עֵ ָּשו".
לו לומר " ִּמיַד ִּ
ומשום כך ,ביאר בזה:
שפחד יעקב אע"ה מעשו ,משני דברים:
א.

ָאחי",
" ִּמיַד ִּ

ב.

" ִּמיַד עֵ ָּשו".

ותרגום דבריו הקדושים ,כך:
מִׂ כָאן ,מִׂ י ׁשֶ ּמִׂ תְּ פַ לֵל ְּת ִׂפלָתֹוׁ ,שֶ צ ִָׂריְך ְּלפ ֵָרׁש דְּ ב ָָריו כ ָָראּוי.
'הַ צִׂי ֵלנִׂי נָא' ,ו ְּאִׂ ם ת ֹאמַ ר ׁשֶ הֲ ֵרי הִׂ ַצל ַ
ְּתנִׂי מִׂ ָלבָן ' -מִׂ יַד ָאחִׂ י'.
ו ְּאִׂ ם ת ֹאמַ ר קְּ רֹובִׂים אֲ חֵ ִׂרים סְּ תָ ם ,נִׂקְּ ָראִׂ ים ַאחִׂ ים ' -מִׂ יַד עֵ שָ ו',
מָ ה הַ טַ עַ םּ ,בִׁׂשְּ בִׂיל ְּלפ ֵָרׁש הַ דָ בָר כ ָָראּוי.
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וביאור העניין ,שידע יעקב אע"ה ,שעשיו אינו בא לקראתו סתם ,אלא ,שסיבת
בואו היא לאחד משני דברים -
או שבא ,מצורה של " ִּמיַד עֵ ָּשו" .וכמו שהביא בזה רש"י הקדוש (בראשית ,לג' -
ד') ,וז"ל:
"אמר רבי שמעון בן יוחאי ,הלכה היא ,בידוע שעשיו שונא ליעקב" ,ואם כן ,כל
מטרת בואו היא להורגו.
ואע"פ שידע יעקב שהוא עצמו לא ינזק מעשיו  -מפני שהבטיחו הקב"ה (בראשית,
לא' ג')" ,וַ יֹאמֶ ר יְ הֹוָּ ה אֶ ל ַי ֲעקֹבׁ ,שוב אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ בוֹתֶ יָך ולְ מ ֹול ְַד ֶתָך ,וְ אֶ ְהיֶה עִּ ּמָּ ך",
מכל מקום ,כבר כתבו בעלי התוספות בפירושם "דעת זקנים" ,וז"ל:
"כי ירא אנוכי ,לא על עצמי ,שהרי אני מובטח ,אלא ,אֵ ם על בנים",
והיינו ,שלימדנו יעקב אע"ה ,שעלינו להביא את עצמינו ,שדאגה על האחר -
צריכה להיות עד כדי דרגת "אנוכי" ,שהצרה מגיע גם כן כלפי עצמי.
ָאחי",
או ,שכל מטרת בואו של עשיו ,היתה ,למטרת " ִּמיַד ִּ
שרצונו של עשיו ,היה לנהוג עם יעקב אע"ה בדרך אחווה .והיינו ,שרצה עשיו
לנקוט בדרך האחווה ,עם אחיו יעקב אע"ה,
ָאחי".
ועל כך התפלל יעקב אע"הִּ " ,מיַד ִּ
ואם תתמה ,מהו הדבר הרע בזה  -שינהג עשיו עם יעקב אע"ה ,בצורת אחווה -
על כך לִּ ְּמ ָּדנו וִּ יל ְַּמ ֵדנו יעקב אע"ה" ,השקפה של תורה" ,מהי:
כי הסכנה הגדולה ביותר שיש ל"עם ישראל",
היא החיבור עם "עשיו" -
ַארצִ יּות של (בראשית ,כה'  -כז')ִ " ,איש יֹּדֵ עַ צַ יִ דִ ,איש ָשדֶ ה".
היא החיבור עם הָ ְׁ
כי הציד של עשיו ,נעשה "בפיו" -
באמירה של "אהיה כמוני".
וכמבואר בתנא דבי אליהו (זוטא ,פרק יט') ,שבאותה העת אמר עשיו ליעקב -
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"טול אתה העוה"ז והעוה"ב חצי ,ואני אטול עוה"ז ועוה"ב חצי",
דהיינו -
שאל תעסוק כל ימיך רק בתלמוד תורה ,אלא" ,אהיה כמוני",
תהיה מעט "איש שדה",
תוריד את המצוות שמהוות בינינו הפרדה,
ובכך ,נוכל לחיות בהשקט ובשלווה ,כאותם רשעים הדורשים "פתיחות  -חיבור
וגשר" ,עם שאר אומות העולם.
ומדבר זה נתיירא יעקב ע"ה ,גם כלפי "עצמו"" ,כִ י י ֵָרא ָאנֹּכִ י אֹּתוֹּ".
ברם ,כשנעמיק ונתבונן בדברי יעקב אע"ה ,נראה ,שמחיבור זה ,פחד -
יותר -
ָאחי" ,לאמירת " ִמיַ ד עֵ ָשו",
ולכך הקדים את אמירת " ִמיַ ד ִ
ָאחי" ,הוא הוא ,החורבן וההרס של עם ישראל בכל הדורות.
כי החיבור ל" ִ
ולהמבואר לעיל ,יובן עוד מאמרו של יעקב אע"ה ,כך:
כל ההתרחקות והפחד ,שיש לי מעשיו הרשע,
היא ,מחמת שההתדבקות בו ,תגרום לי להיות כ ָשרוֹּ -
אדם בעל תאוות ,אשר כל חייו  -חיי דמיונות המה.
ולפיכך:
בהיות יעקב אע"ה בבטן אמו (בראשית ,כה'  -כו')" ,וְ יָּד ֹו אֹחֶ זֶ ת בַ ע ֲֵקב עֵ ָּשו",
לרמז לו ,על מוכנותו בבטן אמו ,להילחם בָ ָר ָשע מלחמת עולם,
כעניין (שמות ,יז'  -טז')ִּ " ,מלְ חָּ מָּ ה לַה' בַ עֲמָּ ֵלק".

ו.

ובזה יובן ,מה טעם נקרא בשם "ישראל" ,רק כאשר נלחם עם ָּשר ֹו של

עשיו,
דכיוון דשם "יעקב" ,מורה על עמל התוה"ק -
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שבה נתייגע יעקב אע"ה ,הן בימי נעוריו ,הן קודם הליכו לבית "לבן" ,והן בהיותו
בבית "לבן",
נ ְָּת ָּנה לו התורה הקדושה ,סם חיים להינצל מתעתועיו של "לבן".
וכשהגיע לפסגה ,הודיע לעשיו:
"עם לבן הרשע גרתי ,ו-תרי"ג מצוות שמרתי ,ולא למדתי ממעשיו הרעים",
עדיין ,אני גָדֵ ל באוהלי התורה הקדושה,
עדיין ,י ִָדי אוחזת בעקב עשיו,
איני נבהל ,מסימוי העיניים של היצר הרע.
ולפיכך ,קראו המלאך ,בשם "ישראל":
כי הנוהג בדרכך ,משליט בכל העולם כולו ,את שררתו וא-להותו יתברך.
ולפיכך:
אין אנו נקראים" ,עם אברהם" ,או "עם יצחק" ,או "עם יעקב" -
אלא" ,עם ישראל",
להורות ,שסיבת קיומינו כעם ,היא ,רק מחמת (במדבר ,כג'  -ט') ,ש"הֶ ן עָּ ם לְ בָּ ָּדד
יִּׁשכֹן ,ובַ גוֹיִּם ֹלא יִּ ְתחַ ָּשב",
ְ
ללמדך ,שמי שאינו עושה כן ,יוצא מכלל עם ה' . 4
והוא מאמר רבינו סעדיה גאון זיע"א : 5
 4והוא מאמר ה"זוהר הקדוש" (בלק ,דף רי' ע"ב) ,וז"ל:
" ְּת ֵרין דַ ְּרגִׂין אִׂ יּנּון ,י ַעֲ ק ֹב וְּי ִׂשְּ ָראֵ ל.
ּבְּקַ דְּ מִׂ יתָ א י ַעֲ ק ֹבּ ,ו ְּלבָתַ ר י ִׂשְּ ָראֵ ל.
ו ְַּאף עַ ל גַב דְּ כֹלָא חַ ד ,תְּ ֵרין דַ ְּרגִׂין אִׂ יּנּון ,דְּ הָ א דַ ְּרגָא עִׂ לָָאה  -י ִׂשְּ ָראֵ ל הּוא".
והיינו ,שבשעה שישראל עושין רצונו של מקום ,הרי הם "ישראל",
אך כשאינם עושין רצונו של מקום ,הרי הם "יעקב".
" 5אמונות ודעות" ,מאמר שלישי ,עמוד קלב' .מהדורת הרב קאפח.
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"לפי שאומתנו בני ישראל ,אינה אומה ,אלא בתורותיה",
כי כאשר אין תורה ,אין אפשרות להגיע לידי המלכת הקב"ה ,ולגילוי שמו יתברך
בעולם -
הנרמז בשם "ישראל".
ידועה ומפורסמת קושיית רבינו ה"אור החיים" הקדוש זיע"א ,בריש
ז.
פרשת "ויחי",
מפני מהְ ,מ ֻכ ֶנה יעקב אע"ה ,פְ עָּ ִּמים בְ ֵׁשם "יעקב" ,ופְ עָּ ִּמים בְ ֵׁשם "ישראל" -
והלא ,כבר אמר לו ָּשר ֹו של עשיו (בראשית ,לב'  -כט')ֹ" ,לא ַי ֲעקֹב יֵָאמֵ ר עוֹד ִּׁש ְמָך,
יִּש ָּראֵ ל".
כִּ י ִּאם ְ
ותירץ:
שאע"פ ֶׁש ְק ָּרא ֹו ָּשר ֹו של עשיו בשם "ישראל" ,לא נעקר שמו הראשון "יעקב",
ולכן ,יש מקומות שהוזכר בשם "יעקב" ,ויש מקומות שהוזכר בהם בשם
"ישראל" , 6
6

ושם ,האריך רבינו זיע"א ,לבאר את כינויו של יעקב אע"ה ,לפי סוד מצבו ,וכדלהלן:

א.

במאמר הקב"ה ליעקב אע"ה ,בפרשתן (בראשית ,לה'  -י')ׁ" ,שִׂ מְּ ָך י ַעֲ ק ֹב" .נקרא בשם זה ,מחמת

שהיה באבילות על אמו ,והקב"ה ברכו בברכת אבלים,
אך לאחר מכן ,נאמר שם" ,י ִׂשְּ ָראֵ ל י ִׂהְּ י ֶה ׁשְּ מֶ ָך" .דהיינו ,שמכאן ולהבא ,חושבנא טבא.
ב.

במיתת רחל אמנו ע"ה ,נאמר (בראשית ,לה'  -כ')" ,וַיַצֵב י ַעֲ ק ֹב מַ ֵצבָה עַ ל קְּ ב ָֻר ָתּה" .נקרא בשם זה,

מחמת שהיה באבילות עליה,
ולאחר שקם מן האבלות ,נאמר (שם ,פסוק כא')" ,וַיִׂסַ ע י ִׂשְּ ָראֵ ל".
ג.

וכשהגיע יעקב אע"ה אצל יצחק אע"ה ,נאמר (בראשית ,לה'  -כז')" ,וַיָב ֹא י ַעֲ ק ֹב אֶ ל יִׂצְּחָ ק ָאבִׂיו",

כי מחמת דרך ארץ ,לא נקרא בשם ה"שררה" ,על יד יצחק אביו.
ד.

קודם מכירת יוסף הצדיק ,נאמר (בראשית ,לז'  -ג')" ,וְּי ִׂשְּ ָראֵ ל ָאהַ ב אֶ ת יֹוסֵ ף" .נקרא בשם זה ,כי אז

היה יעקב אע"ה בגדלות המוחין,
ולאחר מכן ,כשנמכר יוסף ,והיה יעקב אע"ה באבל יגון ואנחה ,בשם "יעקב" י ִׂקָ ֵרא.
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והחילוק בדבר ,הוא -
ש"בהשגתו ֵשם עליון ה' ,יגיד כי ציווה ה' ִאתוֹּ את הנשמה העליונה ,בעלת ֵשם
זה של 'ישראל' -
ּומ ְׁשכָ נָּה בו ,כל זמן שאין ָשם עיצבון ...
ִ
ה.

וכשנמכר יוסף הצדיק ,נקרא יעקב אע"ה ,ג' פעמים בשם "ישראל",

"ו ַי ֹאמֶ ר י ִׂשְּ ָראֵ ל לָמָ ה הֲ ֵרע ֹתֶ ם"( ,בראשית ,מג'  -ו'),
"ו ַי ֹאמֶ ר י ְּהּודָ ה אֶ ל י ִׂשְּ ָראֵ ל ָאבִׂיו"( ,בראשית ,מג'  -ח'),
"ו ַי ֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם י ִׂשְּ ָראֵ ל אֲ בִׂיהֶ ם"( ,בראשית ,מג'  -יא'),
כיוון ,ששם נִׂשְּ ָת ֵרר עליהם יעקב אע"ה ,בשם השררה,
"לצד ההכרח ,שראה שלא חשו לצערו ,ונשתרר עליהם .ורמז ,כי לא ימחול להם ,לצד שהוא אביהם ,וגם
שיקבלו דבריו".
ו.

וכשנתברר שיוסף הצדיק חי ,נאמר (בראשית ,מה'  -כז')" ,ו ַתְּ חִׂ י רּוחַ י ַעֲ ק ֹב" .נקרא בשם זה ,מחמת

שעלה ונתגדל לדרגת "ישראל",
וכפי שמצינו -
"ו ַי ֹאמֶ ר י ִׂשְּ ָראֵ ל"( ,בראשית ,מה'  -כח'),
"וַיִׂסַ ע י ִׂשְּ ָראֵ ל"( ,בראשית ,מו'  -א'),
"ו ַי ֹאמֶ ר אֱ ֹלהִׂ ים ְּלי ִׂשְּ ָראֵ ל"( ,בראשית ,מו'  -ב').
ז.

כשנתבשר על השיעבוד ,שוב חזר לשם "יעקב".

ח.

וכשנפגש עם יוסף הצדיק ,שוב חזר לשמחה ,ונקרא בשם "ישראל",

וכפי שמצינו -
"וַיַעַ ל לִׂקְּ ַראת י ִׂשְּ ָראֵ ל ָאבִׂיו"( ,בראשית ,מו'  -כט'),
"ו ַי ֹאמֶ ר י ִׂשְּ ָראֵ ל אֶ ל יֹוסֵ ף ָאמּותָ ה הַ פָעַ ם"( ,בראשית ,מו'  -ל').
ט.

ומאותו היום ,ועד יום פטירתו ,נקרא בשם "יעקב",

אך ביום פטירתו ,נאמר (בראשית ,מז'  -כט')" ,וַיִׂקְּ ְּרבּו י ְּמֵ י י ִׂשְּ ָראֵ ל לָמּות",
בבחינת (תהילים ,קד'  -כט')" ,ת ֹסֵ ף רּוחָ ם י ִׂ ְּגו ָעּון" -
"והוא סוד הגדלת נפש האדם ,בעת מיתתו".
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ובהעדר כן' ,וינפש' ,יוצאה ממנו כיציאת נשמה יתירה של יום שבת -
ובאותו זמן ,לא יקרא לו 'ישראל' ,כי בעלת השם הלכה לה ואינה ,אז ויקרא שמו
יעקב".
ולהמבואר בדברינו ,יובן הדבר לאשורו:
כי שם "ישראל" ,מגלה על התכלית הבאה אחר שלימות שם "יעקב".
ח .והנה ,קודם יציאת מצרים ,נאמר (שמות ,ג'  -ט')" ,וְ עַ ָּתה ִּהנֵה צַ ע ֲַקת בְ נֵי
יתי אֶ ת הַ לַחַ ץ  -אֲ ֶׁשר ִּמ ְצ ַריִּם ֹלחֲ ִּצים אֹתָּ ם",
יִּש ָּראֵ ל בָּ ָאה אֵ לָּי ,וְ גַם ָּר ִּא ִּ
ְ
וטעם הדבר ,שנקראו בשם "ישראל" ,הוא מחמת שגדרו את עצמם באותה העת,
וכפי שדרשו רבותינו ז"ל (ויקרא רבה ,פרשה לב' ,ה'):
יִּש ָּראֵ ל ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם,
ַארבָּ עָּ ה ְּדבָּ ִּרים נִּגְ אֲ לו ְ
" ַרב הונָּא ָאמַ ר בְ ֵׁשם בַ ר ַקפָּ ָּרא ,בִּ ְׁשבִּ יל ְ
ָאמרּו לָשוֹּן הָ ָרע ,וְׁ ֹלא נִ ְׁמצָ א בֵ ינֵיהֶ ם אֶ חָ ד מֵ הֶ ן
ֶשֹּלא ִשנּו אֶ ת ְׁשמָ ם ,וְׁ אֶ ת לְׁ שוֹּנָם ,וְׁ ֹלא ְׁ
פָ רּוץ בְׁ עֶ ְׁרוָה".
אך מחמת שלא עסקו בתורה הקדושה ,ציווה הקב"ה את משה רע"ה (שמות ,ג' -
ֹלהים עַ ל הָּ הָּ ר הַ זֶ ה",
יב')" ,בְ הו ִֹּציאֲ ָך אֶ ת הָּ עָּ ם ִּמ ִּּמ ְצ ַריִּםַ ,תעַ בְ דון אֶ ת הָּ אֱ ִּ
כי התבדלות ללא תורה ,אינה יכולה להתקיים -
והא והא גרם.
ולפיכך ,הגיע עמלק לאחר מתן תורה,
כי אחר שראה ,שזכו ישראל ,לאחר ולחבר "ארמון על מכונו" -
ע"י שאיחדו את שם "יעקב"  -הבא על ידי עמל התורה ומתן תורה ,עם שם
"ישראל"  -הבא להם על ידי הבדלותם מן האומות,
בא לקרר ולצנן להם את להט הקדושה ,שקיבלו עליהם -
וכעניין שנאמר שם (דברים ,כה'  -יח')" ,אֲ ֶׁשר ָּק ְרָך בַ ֶּד ֶרך",
כי סוד גדול גילה לו ָּשר ֹו של עשיו -
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כאשר תפגע בלומדי התורה הקדושה ,על ידי צינון הלהט דקדושה,
של גילוי שכינה ,ושל גופי תורה,
סוף סוף ,אינם יכולים להתקיים ולעמוד  -על ידי אחד משניים . 7
ט .על הפסוק (שמות ,יז'  -טז')" ,וַ יֹאמֶ ר ,כִּ י יָּד עַ ל כֵס יָּּהִּ ,מלְ חָּ מָּ ה לַיהֹוָּה
בַ עֲמָּ לֵקִּ ,מּדֹר ּדֹר",
כתב רש"י הקדוש ,וז"ל:
"נשבע הקדוש ברוך הוא ,שאין שמו שלם ,ואין כסאו שלם ,עד שימחה שמו של
עמלק כלו,
וכשימחה שמו ,יהיה השם שלם ,והכסא שלם".
והנה ,על הפסוק (בראשית ,לג'  -יח')" ,וַ ָּיבֹא ַי ֲעקֹב ָּׁש ֵלם ,עִּ יר ְׁשכֶם  -אֲ ֶׁשר בְ אֶ ֶרץ
כְ נַעַ ן ,בְ בֹא ֹו ִּמפַ ַּדן אֲ ָּרם ,וַיִּ חַ ן אֶ ת פְ נֵי הָּ עִּ יר",
כתב רש"י הקדוש ,וז"ל:
"שלם בגופו  -שנתרפא מצליעתו,
שלם בממונו  -שלא חסר כלום מכל אותו דורון,
שלם בתורתו  -שלא שכח תלמודו בבית לבן",
ואפשר ,דעניין "גופו" ו"ממונו" ,היינו ,עניין ההתבדלות -
כי "ממונם של צדיקים ,חביב עליהם כגופם - " 8
והוא הַ ְמכֻוָּ ן כנגד שם "ישראל",
ו"שלם בתורתו" ,הוא הַ ְּמכֻוָּ ן כנגד שם "יעקב".
ולהמבואר ,יובן היטב:
 7על הפסוק (בראשית ,לב'  -כו')" ,וַי ְַּרא כִׂי ֹלא י ָכ ֹל לֹו ,וַיִׂגַע ְּּבכַף י ְֵּרכֹו ,ו ַתֵ קַ ע ַכף י ֶֶרְך י ַעֲ ק ֹב ּבְּהֵ ָאבְּקֹו עִׂ ּמֹו",
כתב ה"זוהר הקדוש" (וישלח ,דף קעא' ע"א) ,שפגע ב"תמכין דאורייתא".
 8רות רבה ,פרשה ה' ,טו'.
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שכל זמן שיש ליצנות בעולם ,ליצנותא דיצר הרע,
וכל זמן שאין התבדלות בעולם ,וכפי שלימדנו יעקב אע"ה -
אין כסאו של הקב"ה ,שלם,
כי טרם השלימו עם ישראל את עבודתם ,עבודת "יעקב" ,ועבודת "ישראל".

י.

יתן ה' יתברך ,שנצליח בעבודתינו בעלמא הדין,

עבודת התורה ,בקדושתה ובטהרתה,
הַ ְמלֻוָּ ה ,בהמלכת הקב"ה בעולמו.
ָארץ ,כִּ י ֵׁשם
עד אשר יתקיים בנו ,מקרא שכתוב (דברים ,כח'  -י')" ,וְ ָּראו כָּל עַ ּמֵ י הָּ ֶ
יְ הֹוָּה נ ְִּק ָּרא עָּ לֶיָך ,וְ י ְָּראו ִּמּמֶ ָּך",
ובמהרה ,נזכה לקיום הנבואה (עובדיה ,א'  -כא')" ,וְ עָּ לו מו ִֹּׁשעִּ ים בְ הַ ר ִּציוֹן  -לִּ ְׁשפֹט
אֶ ת הַ ר עֵ ָּשו" -
אשר בו נכחיד ,את כוח עשיו ,היצר הרע ,שעומד לישראל כקוץ מכאיב ,לאורך כל
הדורות,
ואזי" ,וְ הָּ יְ תָּ ה ַלה' הַ ְּמלוכָּה" -
וׁשמ ֹו אֶ חָּ ד"( ,זכריה,
ָארץ ,בַ יוֹם הַ הוא ,יִּ ְהיֶה יְ הֹוָּה אֶ חָּ דְ ,
"וְ הָּ יָּה ה' לְ מֶ לֶך עַ ל כָּל הָּ ֶ
יד'  -ט'),
בביאת בית קודשינו ותפארתינו ,אמן.
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