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 "פ התש שלחויפרשת 

 

ָרֵאל" )ד'( ֶתיָך ִישְׁ נֹּ כְׁ  "ַמה טֹּבּו אָֹּהֶליָך ַיֲעקֹּב ִמשְׁ

ֵתר" .א וָּ יׁש ַוֵיָאֵבק ,ְלַבּדוֹ  ַיֲעֹקב ַויִּ ּמוֹ  אִּ ַחר ֲעלֹות ַעד ,עִּ י ַוַיְרא .ַהשָּ   , לוֹ  יָֹּכל ֹלא כִּ

ַגע ּמוֹ  ְבֵהָאְבקוֹ  - ַיֲעֹקב ֶיֶרך  ַכף  ַוֵתַקע , ְיֵרכוֹ  ְבַכף  ַויִּ י ַוֹיאֶמר .עִּ י  ַׁשְלֵחנִּ לָּה כִּ ַחר עָּ   , ַהשָּ

י  , ֲאַׁשֵלֲחָך ֹלא ַוֹיאֶמר ם כִּ י אִּ נִּ יו  ַוֹיאֶמר  . ֵבַרְכתָּ   ֹלא  ַוֹיאֶמר . ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר ,ְשֶמָך ַמה ֵאלָּ

ְמָך עֹוד  ֵיָאֵמר  ַיֲעֹקב  י , ׁשִּ ם  כִּ ֵאל אִּ ְשרָּ י  , יִּ יתָּ  כִּ רִּ ם  שָּ ים  עִּ ם ֱאֹלהִּ ים ְועִּ ל  ,ֲאנָּׁשִּ   . ַותוכָּ

ְׁשַאל ה ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ַויִּ ידָּ ה ַוֹיאֶמר ,ְׁשֶמָך נָּא ַהגִּ ְׁשַאל ֶזה לָּּמָּ י תִּ ְׁשמִּ ֶרך ,לִּ ם ֹאתוֹ  ַוְיבָּ ",  ׁשָּ

 ל'(.   -)בראשית, לב', כה' 

א" ים ַוֵירָּ ַפַּדן ְבֹבאוֹ  עֹוד ַיֲעֹקב ֶאל ֱאֹלהִּ ם מִּ ֶרך ,ֲארָּ ים לוֹ  ַוֹיאֶמר .ֹאתוֹ  ַוְיבָּ ְמָך  ,ֱאֹלהִּ   ׁשִּ

ֵרא ֹלא ,ַיֲעֹקב קָּ ְמָך יִּ י ,ַיֲעֹקב עֹוד ׁשִּ ם כִּ ֵאל אִּ ְשרָּ ְהֶיה יִּ א ,ְׁשֶמָך יִּ ְקרָּ ֵאל ְׁשמוֹ  ֶאת ַויִּ ְשרָּ   . יִּ

ים לוֹ  ַוֹיאֶמר י  ,ֱאֹלהִּ ם וְקַהל גֹוי  , וְרֵבה ְפֵרה ,ַׁשַּדי ֵאל ֲאנִּ ְהֶיה גֹויִּ ֶּמךָּ  יִּ ים  , מִּ   וְמלָּכִּ

ֶציָך  יא'(.   - ", )בראשית, לה', ט'ֵיֵצאו ֵמֲחלָּ

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

  - )בראשית, יז' שנאמר . בעשה עובר - אברם  לאברהם  הקורא כל  ,קפרא בר  תני"

 ' ".אברהם  שמך  והיה' ה'(,

 של עשיו, בשם ישראל,  ָשרוֹּ , נקרא על ידי והנה, יעקב אע"ה

בָ וכמו כן, בהמשך פרשתן,   הקב"ה.   ע לו שם ישראל, על ידיִנקְׁ

 ובמסכת ברכות )הנ"ל(, דרשו רבותינו ז"ל: 

 ". לו  טפל ויעקב ,עיקר ישראל אלא ,ממקומו  יעקב שיעקר   לא"

 :  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: 

נאמר בפסוק  . , כאשר ילדה רבקה אמנו ע"ה, את עשיו ואת יעקב אע"הדהנה

א  ֵכן  ְוַאֲחֵרי(, " כו' - )בראשית, כה'  יו יָּצָּ ו ַבֲעֵקב ֹאֶחֶזת  ְויָּדוֹ  ,ָאחִּ ָרא , ֵעשָּ   ְׁשמוֹ  ַוִיקְׁ

ק  ,ַיֲעֹקב ְצחָּ ים ֶבן ְויִּ שִּ נָּה ׁשִּ ם ְבֶלֶדת ׁשָּ  ", ֹאתָּ

 וביאר רש"י, וז"ל: 

 ", הוא ברוך הקדוש  -' יעקב  שמו ויקרא" '

 -, שהקב"ה הוא שקרא את שמו של יעקב אע"ה, בשם יעקב  ומכיוון

 -לא נעקר שם זה ממקומו 

בַ  כי שם  ע על ידי הקב"ה, אינו נעקר לעולם.ֶשִנקְׁ

רוֹ כשיעקב אע"ה, שואל את  .ג    לשמו, של עשיו שָּ

רוֹ עונה לו  ה"  ל'(,  -)בראשית, לב'  של עשיו שָּ ְׁשַאל  ֶזה לָּּמָּ ְׁשמִּ  תִּ  . י"לִּ

 כתב ה"ספורנו", וז"ל: ובטעם הדבר, ששאלו יעקב אע"ה לשמו, 

 ". הגידה נא שמך, המורה על צורתך, ועל הפועל הנמשך ממנו"

ביאור תשובת המלאך, היא, שכוחי ומהותי לסמות את   , לפי ביאור ה"ספורנו"ו

 -בני האדם, ולהכשילם בחטא 

ַאל  ֶזה ָלָמהוזאת, על ידי " ִמי  ִתשְׁ  ."ִלשְׁ

ְׁשמוֹ ה, בודק ואפשר, שבשעה שראה המלאך שיעקב אע"   של האדם,  בִּ

ְׁשמוֹ ולפיכך, הוא שואל את המלאך   , לִּ

בָּ ולפיכך, לא למד ממעשיו של   - ן הרשעלָּ

 , 1ל"  נָּבָּ ן", אותיות " לָּבָּ כי "

 

ים נָא ַאל" כה'(, -)שמואל א', כה' וכעניין  1 ּבֹו ֶאת ֲאדֹנִׂי יָשִׂ יׁש ֶאל - לִׂ יַַעל אִׂ לִׂ מֹו כִׂי ,נָָבל ַעל ,ַהֶזה ַהּבְּ  ,הּוא ֶכן כִׁׂשְּ

מֹו נָָבל ּמֹו ּונְָּבָלה ׁשְּ ָך וֲַאנִׂי ,עִׂ י ֹלא - ֲאָמתְּ יתִׂ תָ  ֲאֶׁשר ֲאדֹנִׂי נֲַעֵרי ֶאת ָראִׂ  ."ָׁשָלחְּ



 

 

3 

 -אמר לו  

 , תַמהּולי, אין 

 - אבל אתה, "שמך ישראל"

הוא מגלה בעולם את מלכותו של הקב"ה,  כי מי שאינו נבהל מדמיונות, אזי, 

 להותו יתברך. -ומגלה את שררת א

ֶליָך ֹטבו ַמהה'(, " -בנבואתו של בלעם )במדבר, כד'  .ד ְׁשְכֹנֶתיָך  ,ַיֲעֹקב ֹאהָּ   מִּ

ֵאל ְשרָּ  ", יִּ

 אפשר לבאר, כדלהלן:

ֶליָך ֹטבו ַמהדעניין, " יׁש ְוַיֲעֹקב" כז'(, -)בראשית, כה'  . הוא, כענייןב"ַיֲעקֹ  ֹאהָּ ם  אִּ   תָּ

י ֹיֵׁשב לִּ  , ם"ֹאהָּ

 .והיינו, עמל התורה הקדושה

ְׁשְכֹנֶתיָך ועניין, " ֵאל מִּ ְשרָּ עניין בתי הכנסיות ובתי המדרשות של עם   הוא, ",יִּ

 ישראל,  

 עם ישראל, עול מלכותו יתברך, שבהם מקבלים 

 להותו יתברך, בעולם. -והוא, עניין שררתו וא

ְׁשְכֹנֶתיָך" ביאור הכתוב  וממילא,  ֵאל מִּ ְשרָּ  היינו,   ",יִּ

ֶתיָךשב" נֹּ כְׁ ָרֵאלש" ", ניכר ִמשְׁ  , אתה  "ִישְׁ

 בך, שאינך נבהל מדמיונותיו ותעתועיו, של היצר הרע.ניכר 

 וכעין פירוש זה, מצאתי שכתב ה"ספורנו", על הפסוק הנ"ל, וז"ל: 

   ' ...אהלים יושב'  ,כענין. מדרשות בתי  -' יעקב אהליך טובו מה " '

  תפלת  ולקבל , שם שמו לשכן המיוחדים , ל-א ומקדשי  כנסיות בתי -' משכנותיך '

 . "המתפללים 

ן  " ה'(,  -פסוק דריש פרשתן )בראשית, לב' מה שכתב רש"י, על ה ויעויין  בָּ ם לָּ עִּ

י  ", וז"ל: ַגְרתִּ



 

 

4 

תרי"ג מצוות שמרתי, ולא  -" 'גרתי' בגימטריא תרי"ג, כלומר, עם לבן הרשע גרתי ו

 למדתי ממעשיו הרעים", 

 כתב הרמב"ם בפ"ו מהלכות דעות ה"א, וז"ל:  , על פי מה שוביאור העניין

םֶדֶר " יָּתֹו ֶׁשל ָאדָּ יו ,ך ְברִּ יו ַוֲחֵברָּ יו ַאַחר ֵרעָּ יו וְבַמֲעשָּ ך ְבֵדעֹותָּ ְמׁשָּ ְהיֹות נִּ ְונֹוֵהג   , לִּ

ינָּתֹו.   ְנַהג ַאְנֵׁשי ְמדִּ  ְכמִּ

ך יכָּ יד , ְלפִּ מִּ ים תָּ מִּ ֵליֵׁשב ֵאֵצל ַהֲחכָּ ים וִּ יקִּ ַחֵבר ַלַצּדִּ תִּ הִּ ם לִּ יך ָאדָּ רִּ ֹמד   ,צָּ לִּ ֵדי ֵׁשיִּ כִּ

ַּמֲעֵשיֵהם.    מִּ

ים ַבחֶׁשך ים ַההֹוְלכִּ עִּ ׁשָּ רִּ ן הָּ ַרֵחק מִּ תִּ יִּ ַּמֲעֵשיֶהם ,וִּ ְלֹמד מִּ  ", ְכֵדי ֶׁשֹּלא יִּ

מעיד על עצמו "ולא למדתי   -וכיוון שכך, עלינו להתבונן, היאך יעקב אע"ה 

  ,ממעשיו הרעים"

בכדי שיהיה נמשך    - , עשרים ושניים שנים הם זמן השווה לכל נפשלאוה

ַמֲעָשיו ַאַחר ֵרָעיו ַוֲחֵבָריו" ֵדעוָֹּתיו ּובְׁ  ".בְׁ

 וז"ל:   הרמב"ם בהמשך דבריו, כתב אלא, ש

ם" יו ְואִּ ל  הָּ ינֹות כָּ ם ֶׁשהוא ַהְּמדִּ ן ְוׁשֹוֵמעַ  יֹוְדעָּ תָּ ים ,ְׁשמועָּ ה  ֹלא  ְבֶדֶרך נֹוֲהגִּ   ְכמוֹ  טֹובָּ

   ,ְזַמֵננו

ֶלֶכת   יָּכֹול ֶׁשֵאינוֹ  אוֹ  ינָּה לָּ ְמדִּ ְנֲהגֹוֶתיהָּ  לִּ ים  ֶׁשּמִּ ְפֵני -  טֹובִּ ְפֵני  אוֹ  ַהְגיָּסֹות   מִּ י  מִּ    ,ַהחלִּ

י  ְלַבּדוֹ  ֵיֵׁשב ידִּ    ... ְיחִּ

ם יו ְואִּ ים  הָּ עִּ ים  רָּ אִּ ים  ֶׁשֵאין ,ְוַחטָּ יחִּ ינָּה ֵליֵׁשב אֹותוֹ  ְמנִּ ם  ֶאלָּא ,ַבְּמדִּ ֵרב  ֵכן אִּ ְתעָּ   נִּ

ֶהן ּמָּ ם ְונֹוֵהג עִּ גָּ ְנהָּ ַרע ְבמִּ רֹות ֵיֵצא ,הָּ ים ַלְּמעָּ חִּ רֹות ְוַלֲחוָּ ְדבָּ יג ְוַאל - ְוַלּמִּ   ַעְצמוֹ  ַיְנהִּ

ים ְבֶדֶרך אִּ  ". ַחטָּ

ה, וזאת,  -ובהנהגה זו, נהג יעקב אע"ה, שכיוון שידע שעליו להעמיד יב' שבטי י 

 על ידי ד' נשים, 

 לגור ולעבוד אצל אותו רשע,ד' נשים, הוצרך -ובכדי להתחתן עם אותם ה

 היה יעקב נמצא במדברות, 
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ֵרָפה, " 2וכמו שהעיד יעקב אע"ה על עצמו  ִכי ,ֵאֶליָך י ֵהֵבאִת  ֹלא  טְׁ   ִמָיִדי  ֲאַחֶטָנה ָאנֹּ

ֶשָנה ַבקְׁ ִתי ,תְׁ נֻבְׁ ִתי יוֹּם גְׁ נֻבְׁ ָלה ּוגְׁ ֶקַרח חֶֹּרב ֲאָכַלִני ם ַביוֹּ  ָהִייִתי . ָליְׁ ָלה וְׁ   ַוִתַדד  ,ַבָליְׁ

ָנִתי  -"  ֵמֵעיָני שְׁ

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  

 -נסים באו

ן הארמי,  ִמָלבָ אלא, שכל מטרתו של יעקב אע"ה, היתה, להתרחק ככל האפשר 

 -בכדי שלא ילמד ממעשיו הרעים 

תרי"ג מצוות שמרתי, ולא  -ורק אז יכל להעיד על עצמו, "עם לבן הרשע גרתי, ו

 למדתי ממעשיו הרעים".

מדמיונות היצר הרע,  המתבאר לעיל, שהיה יעקב אע"ה, מתרחק והוא, כהעניין 

 ומתעתועיו של לבן. 

 הנה, קודם פגישתו של יעקב אע"ה עם עשיו אחיו, התפלל יעקב אע"ה, ו .ה

י יב'(, "  -בראשית, לב' ) וכך אמר בתפילתו, יֵלנִּ ַיד  אנָּ  ַהצִּ י מִּ ַיד  ָאחִּ ו מִּ י ,ֵעשָּ   יֵָּרא  כִּ

י  י   יָּבֹוא ֶפן  , ֹאתוֹ  ָאֹנכִּ ַכנִּ ים ַעל ֵאם - ְוהִּ נִּ  , "בָּ

ובתפילה זו, ידועים ומפורסמים דברי רבינו ה"בית הלוי" זיע"א, מה בא יעקב  

 אע"ה ללמדינו בזה, וכדלהלן:

", והרי, לא היה לו ליעקב  ֵעָשו ִמַיד  ָאִחי ִמַיד דהנה, יש להקשות בזה, מהו "

  ,אע"ה אלא אח אחד בלבד

 ".ֵעָשו ִמַיד  אנָ   ַהִציֵלִני". או, "ָאִחי  ִמַיד א נָ  ַהִציֵלִני לומר, "  לו וממילא, היה

 , שכתב על פסוק זה, וז"ל: 3והביא בזה, משם הזוה"ק 

 
 מ'. -בסוף פרשת "ויצא". פרק לא', לט'  2

 חלק א', דף קסט' ע"א. 3
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אן, ַמאן ְּדַצֵלי ְצלֹוֵתיּה" כָּ א ְיאות.   ,מִּ לֹוי ְכְדקָּ א מִּ ְרׁשָּ ֵעי ְלפָּ  ְּדבָּ

י נָּא' יֵלנִּ ן. 'ַהצִּ בָּ לָּ י מִּ א ֵׁשַזְבְת לִּ א ְדהָּ י ֵתימָּ י', ְואִּ ַיד ָאחִּ  .  'מִּ

י   ְקרון. ְואִּ ין אִּ ם, ַאחִּ ין ְסתָּ נִּ ין אֹוֲחרָּ יבִּ א ְקרִּ ו' ֵתימָּ ַיד ֵעשָּ    ',מִּ

א ְיאות  לָּה ְכְדקָּ א מִּ ְרׁשָּ ין ְלפָּ א, ְבגִּ  . "ַמאי ַטֲעמָּ

 והיינו,

ה שהוצרך יעקב אע"ה להאריך בתפילתו, ֶשִממַ שלמד מזה רשב"י הקדוש, 

 רואים, שהמתפלל צריך לפרש את תפילתו, על הצד היותר טוב, 

", יכולנו לומר שיעקב אע"ה מפחד מאחד  ָאִחי ִמַידשכן, אם היה אומר "

מקרוביו, שגם הם נקראים אחים. וכמו שמצינו בסוף פרשת "ויצא" )בראשית,  

ָלָבןכא'(, אצל לבן, בשעה שרדף אחר יעקב אע"ה, " -לא'  ַהר  ֶאָחיו ֶאת ָתַקע וְׁ   בְׁ

עָ   -"קרוביו" ד". ופירש שם רש"י, וז"ל: ַהִגלְׁ

", בשביל שתהיה תפילתו מבוארת ֵעָשו ִמַידולכך, הוסיף יעקב אע"ה בתפילתו, "

 ומבוררת.

אלא, שעדיין הדבר צריך ביאור, שאם מחמת כן האריך יעקב אע"ה בתפילתו, היה  

ַידלו לומר "  ו". ֵעשָּ י ָאחִּ  מִּ

 ומשום כך, ביאר בזה:

 שפחד יעקב אע"ה מעשו, משני דברים: 

ַיד" .א  י", ָאחִּ   מִּ

ַיד" .ב  ו". ֵעשָּ   מִּ

 
 ותרגום דבריו הקדושים, כך:

ָלתֹו פִׂ ַפֵלל תְּ תְּ י ֶׁשּמִׂ ָכאן, מִׂ ָבָריו ָכָראּוי. , מִׂ ָפֵרׁש דְּ יְך לְּ  ֶׁשָצרִׂ

יֵלנִׂי נָא' ָלָבן  ',ַהצִׂ ַתנִׂי מִׂ ַצלְּ ם תֹאַמר ֶׁשֲהֵרי הִׂ י' -וְּאִׂ יַד ָאחִׂ  . 'מִׂ

ָתם ים סְּ ים ֲאֵחרִׂ רֹובִׂ ם תֹאַמר קְּ ים  ,וְּאִׂ ים ַאחִׂ ָראִׂ יַד ֵעָשו' -נִׂקְּ   ',מִׂ

ָפֵרׁש ַהָדָבר ָכָראּוי. ,ָמה ַהַטַעם יל לְּ בִׂ ׁשְּ  ּבִׂ
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וביאור העניין, שידע יעקב אע"ה, שעשיו אינו בא לקראתו סתם, אלא, שסיבת  

 -בואו היא לאחד משני דברים 

ַידאו שבא, מצורה של "   -ו". וכמו שהביא בזה רש"י הקדוש )בראשית, לג' ֵעשָּ  מִּ

 ד'(, וז"ל:  

"אמר רבי שמעון בן יוחאי, הלכה היא, בידוע שעשיו שונא ליעקב", ואם כן, כל  

 מטרת בואו היא להורגו. 

מפני שהבטיחו הקב"ה )בראשית,   -ואע"פ שידע יעקב שהוא עצמו לא ינזק מעשיו 

ה  ַוֹיאֶמר לא' ג'(, " ך ְוֶאְהֶיה , וְלמֹוַלְדֶתָך  ֲאבֹוֶתיָך ץֶאֶר  ֶאל  ׁשוב , ֹקבַיעֲ  ֶאל  ְיֹהוָּ ּמָּ  , "עִּ

   וז"ל:מכל מקום, כבר כתבו בעלי התוספות בפירושם "דעת זקנים", 

   ,ם על בנים"אֵ "כי ירא אנוכי, לא על עצמי, שהרי אני מובטח, אלא,  

  -האחר והיינו, שלימדנו יעקב אע"ה, שעלינו להביא את עצמינו, שדאגה על 

 צריכה להיות עד כדי דרגת "אנוכי", שהצרה מגיע גם כן כלפי עצמי. 

ַידאו, שכל מטרת בואו של עשיו, היתה, למטרת "  ",  יָאחִּ  מִּ

בדרך אחווה. והיינו, שרצה עשיו   שרצונו של עשיו, היה לנהוג עם יעקב אע"ה

 לנקוט בדרך האחווה, עם אחיו יעקב אע"ה, 

ַידועל כך התפלל יעקב אע"ה, "  ". יָאחִּ  מִּ

 -שינהג עשיו עם יעקב אע"ה, בצורת אחווה  -ואם תתמה, מהו הדבר הרע בזה 

נועל כך   ְּמדָּ יַלְּמֵדנו  לִּ  יעקב אע"ה, "השקפה של תורה", מהי:   וִּ

 ביותר שיש ל"עם ישראל",  כי הסכנה הגדולה

 -היא החיבור עם "עשיו" 

ִציּוהיא החיבור עם   ֵדעַ   ִאישכז'(, " -ת של )בראשית, כה'  ָהַארְׁ  ה".ָשדֶ   ִאיש ,ַצִיד יֹּ

 -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, 

חיבור   -לחיות בהשקט ובשלווה, כאותם רשעים הדורשים "פתיחות  ובכך, נוכל

 וגשר", עם שאר אומות העולם.

ִכי ָיֵרא  ִכיומדבר זה נתיירא יעקב ע"ה, גם כלפי "עצמו", "  ". אֹּתוֹּ  ָאנֹּ

 -ברם, כשנעמיק ונתבונן בדברי יעקב אע"ה, נראה, שמחיבור זה, פחד  

 -יותר 

 ו",ֵעָש  ִמַידי", לאמירת " ָאִח  ִמַידולכך הקדים את אמירת "

 י", הוא הוא, החורבן וההרס של עם ישראל בכל הדורות.ָאִח כי החיבור ל"

 ולהמבואר לעיל, יובן עוד מאמרו של יעקב אע"ה, כך:

 הרשע,  יש לי מעשיושכל ההתרחקות והפחד, 

 - ָשרוֹּ היא, מחמת שההתדבקות בו, תגרום לי להיות כ 

 חיי דמיונות המה. -תאוות, אשר כל חייו  אדם בעל 

 ולפיכך: 

 ,ו"ֵעשָּ   ַבֲעֵקב  ֹאֶחֶזת  ְויָּדוֹ " כו'(, -)בראשית, כה'   בהיות יעקב אע"ה בבטן אמו

 ע מלחמת עולם,ָבָרָש להילחם לרמז לו, על מוכנותו בבטן אמו, 

הטז'(, " -כעניין )שמות, יז'  מָּ ְלחָּ לֵ ' ַלה מִּ  . ק"ַבֲעמָּ

רוֹ ובזה יובן, מה טעם נקרא בשם "ישראל", רק כאשר נלחם עם  .ו של  שָּ

 , עשיו

 -דכיוון דשם "יעקב", מורה על עמל התוה"ק 
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הליכו לבית "לבן", והן בהיותו  שבה נתייגע יעקב אע"ה, הן בימי נעוריו, הן קודם 

 בבית "לבן", 

 . ה לו התורה הקדושה, סם חיים להינצל מתעתועיו של "לבן"נְָּתנָּ 

 שהגיע לפסגה, הודיע לעשיו:וכ

 ,"הרעים ממעשיו למדתי ולא,  שמרתי מצוות ג "תרי-ו,  גרתי הרשע לבן עם"

 , ל באוהלי התורה הקדושהָגדֵ עדיין, אני 

 י אוחזת בעקב עשיו,ָיִד עדיין, 

 . איני נבהל, מסימוי העיניים של היצר הרע

 ולפיכך, קראו המלאך, בשם "ישראל": 

 .להותו יתברך -כי הנוהג בדרכך, משליט בכל העולם כולו, את שררתו וא

 ולפיכך: 

 -  אין אנו נקראים, "עם אברהם", או "עם יצחק", או "עם יעקב"

 אלא, "עם ישראל", 

ם ֶהןש"  ט'(, -)במדבר, כג'  להורות, שסיבת קיומינו כעם, היא, רק מחמת ד  עָּ דָּ   ְלבָּ

ְׁשֹכן ם  ,יִּ ְתַחשָּ   ֹלא  וַבגֹויִּ  ",ב יִּ

 .  4 ללמדך, שמי שאינו עושה כן, יוצא מכלל עם ה'

 : 5והוא מאמר רבינו סעדיה גאון זיע"א  

 
 והוא מאמר ה"זוהר הקדוש" )בלק, דף רי' ע"ב(, וז"ל: 4

ֵרי"  גִׂין ןתְּ יּנּון ַדרְּ ָרֵאל יֲַעקֹב, אִׂ  . וְּיִׂשְּ

יָתא מִׂ ַקדְּ ָבַתר, יֲַעקֹב ּבְּ ָרֵאל ּולְּ  . יִׂשְּ

כָֹלא ַגב ַעל וְַּאף ֵרין, ַחד דְּ גִׂין תְּ יּנּון ַדרְּ ָהא, אִׂ ָגא דְּ ָלָאה ַדרְּ ָרֵאל - עִׂ  ." הּוא יִׂשְּ

 רצונו של מקום, הרי הם "ישראל", והיינו, שבשעה שישראל עושין

 הרי הם "יעקב". אך כשאינם עושין רצונו של מקום,

 . מהדורת הרב קאפח."אמונות ודעות", מאמר שלישי, עמוד קלב' 5
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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", 

י, יעקב אע"ה  הְמֻכנֶ מפני מה,  מִּ י עקב",ם "יְבׁשֵ ם  ְפעָּ מִּ  - "ישראל"   םְבׁשֵ  םוְפעָּ

רוֹ והלא, כבר אמר לו  ְמָך עֹוד ֵיָאֵמר ַיֲעֹקב ֹלאכט'(, " - של עשיו )בראשית, לב' שָּ   , ׁשִּ

י ם כִּ אֵ   אִּ ְשרָּ  ל". יִּ

 ותירץ: 

אוֹ שאע"פ  רוֹ  ֶׁשְקרָּ  ,של עשיו בשם "ישראל", לא נעקר שמו הראשון "יעקב" שָּ

ולכן, יש מקומות שהוזכר בשם "יעקב", ויש מקומות שהוזכר בהם בשם  

 , 6  "ישראל"

 
 ושם, האריך רבינו זיע"א, לבאר את כינויו של יעקב אע"ה, לפי סוד מצבו, וכדלהלן: 6

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

 ,אמו, והקב"ה ברכו בברכת אבלים שהיה באבילות על

ָרֵאל, " אך לאחר מכן, נאמר שם יֶה יִׂשְּ ֶמָך יִׂהְּ  , חושבנא טבא.. דהיינו, שמכאן ולהבא" ׁשְּ

ֻבָרָתּה ַעל ַמֵצָבה יֲַעקֹב וַיֵַצב"  כ'(, - ה')בראשית, ל במיתת רחל אמנו ע"ה, נאמר .ב זה,  . נקרא בשם" קְּ

 ,שהיה באבילות עליה מחמת

ָראֵ  וַיִַׂסע"  )שם, פסוק כא'(, , נאמרולאחר שקם מן האבלות  .ל"יִׂשְּ

י יִׂצְָּחק ֶאל יֲַעקֹב וַיָבֹא"  כז'(, - )בראשית, לה' , נאמריצחק אע"הל ציעקב אע"ה א שהגיעכו .ג  ,ו" ָאבִׂ

 ל יד יצחק אביו.ם ה"שררה", עכי מחמת דרך ארץ, לא נקרא בש

ָרֵאל" (,ג' - )בראשית, לז' קודם מכירת יוסף הצדיק, נאמר .ד . נקרא בשם זה, כי אז "ףיֹוסֵ  ֶאת ָאַהב וְּיִׂשְּ

 היה יעקב אע"ה בגדלות המוחין,

  א.רֵ יִׂקָ  , כשנמכר יוסף, והיה יעקב אע"ה באבל יגון ואנחה, בשם "יעקב" ולאחר מכן
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 -הוא והחילוק בדבר, 

ם  ֵש את הנשמה העליונה, בעלת  ִאתוֹּ ם עליון ה', יגיד כי ציווה ה' ֵש בהשגתו ש"

 -' ישראל'זה של 

ָכָנּה  ... צבוןים עָש בו, כל זמן שאין  ּוִמשְׁ

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

ָרֵאל וַיֹאֶמר"    ו'(, - )בראשית, מג' ,ם" ֲהֵרעֹתֶ  ָלָמה יִׂשְּ

ָרֵאל ֶאל יְּהּוָדה וַיֹאֶמר"  י יִׂשְּ   ח'(, - )בראשית, מג' ו",ָאבִׂ

ָרֵאל ֲאֵלֶהם וַיֹאֶמר"  יהֶ  יִׂשְּ  ,יא'( - , )בראשית, מג'ם" ֲאבִׂ

ָתרֵ כיוון, ששם   שם השררה,יעקב אע"ה, ב ר עליהםנִׂשְּ

רמז, כי לא ימחול להם, לצד שהוא אביהם, וגם ו ונשתרר עליהם. "לצד ההכרח, שראה שלא חשו לצערו,

 שיקבלו דבריו".

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

 שעלה ונתגדל לדרגת "ישראל",

 -וכפי שמצינו 

ָראֵ  וַיֹאֶמר"   (,כח' - )בראשית, מה' ל",יִׂשְּ

ָראֵ  וַיִַׂסע"   א'(, - )בראשית, מו' ל",יִׂשְּ

ים יֹאֶמרוַ "  ָראֵ  ֱאֹלהִׂ יִׂשְּ  ב'(. - )בראשית, מו' ל",לְּ

 על השיעבוד, שוב חזר לשם "יעקב". כשנתבשר .ז

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

 -וכפי שמצינו 

ַראת וַיַַעל"  קְּ ָרֵאל לִׂ י יִׂשְּ  כט'(, - )בראשית, מו' ו",ָאבִׂ

ָרֵאל וַיֹאֶמר"   ל'(. - )בראשית, מו' ",םַהָפעַ  ָאמּוָתה יֹוֵסף ֶאל יִׂשְּ

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

בּו"  כט'(, - )בראשית, מז' ם פטירתו, נאמראך ביו רְּ ָרֵאל יְֵּמי וַיִׂקְּ  ,ת"ָלמּו יִׂשְּ

 - ן" יִׂגְּוָעּו רּוָחם תֵֹסף"  כט'(, - )תהילים, קד' בבחינת

 בעת מיתתו". "והוא סוד הגדלת נפש האדם,
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 -ובהעדר כן, 'וינפש', יוצאה ממנו כיציאת נשמה יתירה של יום שבת 

לא יקרא לו 'ישראל', כי בעלת השם הלכה לה ואינה, אז ויקרא שמו   ובאותו זמן,

   ".יעקב

 בן הדבר לאשורו: ולהמבואר בדברינו, יו

 כי שם "ישראל", מגלה על התכלית הבאה אחר שלימות שם "יעקב". 

ה " ט'(, - )שמות, ג' ם, נאמרוהנה, קודם יציאת מצרי .ח ֵנה  ְוַעתָּ   ְבֵני  ַצֲעַקת  הִּ

אֵ  ְשרָּ ָאה ליִּ י  בָּ י  ְוַגם  ,ֵאלָּ יתִּ אִּ ם ֲאֶׁשר - ַהַלַחץ ֶאת  רָּ ְצַריִּ ים מִּ ם ֹלֲחצִּ  , "ֹאתָּ

 , הוא מחמת שגדרו את עצמם באותה העת, וטעם הדבר, שנקראו בשם "ישראל"

 רבה, פרשה לב', ה'(: )ויקרא וכפי שדרשו רבותינו ז"ל 

א" רָּ ְצַריִּ  ,ַרב הונָּא ָאַמר ְבֵׁשם ַבר ַקפָּ מִּ ֵאל מִּ ְשרָּ ְגֲאלו יִּ ים נִּ רִּ ה ְּדבָּ עָּ יל ַאְרבָּ ְׁשבִּ  ם,  בִּ

ָמם שוָֹּנם ,ֶשֹּלא ִשנּו ֶאת שְׁ ֶאת לְׁ ָצא ֵביֵניֶהם ֶאָחד ֵמֶהן  ,וְׁ ֹלא ִנמְׁ רּו ָלשוֹּן ָהָרע, וְׁ ֹלא ָאמְׁ וְׁ

ָוה ֶערְׁ  . "ָפרּוץ בְׁ

  - , ג')שמות , ציווה הקב"ה את משה רע"ה אך מחמת שלא עסקו בתורה הקדושה

יֲאָך" ,יב'( ם תאֶ  ְבהֹוצִּ עָּ ם  הָּ ְצַריִּ ּמִּ ים  ֶאת  ַתַעְבדון ,מִּ ֱאֹלהִּ ר  ַעל הָּ הָּ  ", ַהֶזה הָּ

 -אינה יכולה להתקיים  כי התבדלות ללא תורה,  

 והא והא גרם. 

 מתן תורה, ולפיכך, הגיע עמלק לאחר 

 -, שזכו ישראל, לאחר ולחבר "ארמון על מכונו" כי אחר שראה

, עם שם  עמל התורה ומתן תורה דייל הבא ע - ע"י שאיחדו את שם "יעקב"

 ,הבדלותם מן האומותהבא להם על ידי   -  "ישראל"

 -את להט הקדושה, שקיבלו עליהם  להם ולצנן א לקררב

ְרָך ֲאֶׁשר"  יח'(,  - )דברים, כה'  וכעניין שנאמר שם   , "ַבֶּדֶרך קָּ

רוֹ כי סוד גדול גילה לו   - של עשיו  שָּ
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 כאשר תפגע בלומדי התורה הקדושה, על ידי צינון הלהט דקדושה, 

 נה, ושל גופי תורה,של גילוי שכי

 . 7  על ידי אחד משניים - אינם יכולים להתקיים ולעמוד סוף סוף,

י ,ַוֹיאֶמר"  טז'(, - )שמות, יז' על הפסוק .ט מָּ  , יָּּה ֵכס ַעל יָּד כִּ ְלחָּ ה ה מִּ   ַליֹהוָּ

ֵלק ֹּדר  ,ַבֲעמָּ  ", ֹּדר  מִּ

 כתב רש"י הקדוש, וז"ל: 

עד שימחה שמו של   ,ואין כסאו שלם ,שאין שמו שלם ,רוך הואנשבע הקדוש ב "

 עמלק כלו, 

 ".והכסא שלם ,יהיה השם שלם ,וכשימחה שמו

לֵ  ַיֲעֹקב ַויָֹּבא"  יח'(, - )בראשית, לג'  והנה, על הפסוק יר ,םׁשָּ   ְבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר - ְׁשֶכם עִּ

ַפַּדן ְבֹבאוֹ  , ְכַנַען ם מִּ ַחן  ,ֲארָּ יר  ְפֵני  ֶאת ַויִּ עִּ  ,"הָּ

 כתב רש"י הקדוש, וז"ל: 

   ,שנתרפא מצליעתו - שלם בגופו"

  ,מכל אותו דורוןשלא חסר כלום  - שלם בממונו

 ,"שלא שכח תלמודו בבית לבן - שלם בתורתו

 - בדלותתהיינו, עניין הה   ו"ממונו",  גופו"" ואפשר, דעניין 

 - " 8  םכגופ הם, חביב עלישל צדיקים םממונכי "

 כנגד שם "ישראל", ן ַהְמֻכוָּ והוא 

 . כנגד שם "יעקב"ן ַהְּמֻכוָּ , הוא ו"שלם בתורתו"

 ולהמבואר, יובן היטב: 

 
א"  כו'(, - )בראשית, לב' על הפסוק 7 ַכף וַיִַׂגע ,לֹו יָכֹל ֹלא כִׂי וַַירְּ קֹו יֲַעקֹב יֶֶרְך ףכַ  וֵַתַקע ,יְֵּרכֹו ּבְּ ֵהָאבְּ ּמֹו ּבְּ  ",עִׂ

 , שפגע ב"תמכין דאורייתא".עא' ע"א()וישלח, דף ק ב ה"זוהר הקדוש" כת

 רות רבה, פרשה ה', טו'. 8
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 כל זמן שיש ליצנות בעולם, ליצנותא דיצר הרע,ש

 -  וכפי שלימדנו יעקב אע"ה וכל זמן שאין התבדלות בעולם,

 , שלם,אין כסאו של הקב"ה

 .כי טרם השלימו עם ישראל את עבודתם, עבודת "יעקב", ועבודת "ישראל"

 יתן ה' יתברך, שנצליח בעבודתינו בעלמא הדין,  .י

 , עבודת התורה, בקדושתה ובטהרתה

 , בהמלכת הקב"ה בעולמו. הַהְמלֻוָּ 

או" (,י' - ח')דברים, כ עד אשר יתקיים בנו, מקרא שכתוב ל ְורָּ ָאֶרץ יַעּמֵ  כָּ י ,הָּ   ֵׁשם  כִּ

ה א  ְיֹהוָּ ְקרָּ ֶליָך  נִּ ֶּמךָּ   ְויְָּראו ,עָּ  , "מִּ

לו"  כא'(,  - )עובדיה, א'  ובמהרה, נזכה לקיום הנבואה  י ְועָּ עִּ יֹון  ְבַהר  םמֹוׁשִּ ְׁשֹפט  - צִּ   לִּ

ו   ַהר ֶאת  - "ֵעשָּ

ד, את כוח עשיו, היצר הרע, שעומד לישראל כקוץ מכאיב, לאורך כל  אשר בו נכחי 

 הדורות, 

ה"  ואזי, ְיתָּ ה  'הלַ  ְוהָּ  - "ַהְּמלוכָּ

יָּה" ל ַעל ְלֶמֶלך' ה  ְוהָּ ָאֶרץ כָּ ְהֶיה ,ַההוא ַביֹום ,הָּ ה יִּ ד ְיֹהוָּ ד וְׁשמוֹ  ,ֶאחָּ ", )זכריה,  ֶאחָּ

 ט'(,   - יד'

 בביאת בית קודשינו ותפארתינו, אמן. 


