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  ט"כסליו התשס                          ד"בס

  
   של יעקב לישראלמושינוי ש

  לפרשת וישלח
  

  
  הכפילות בסיפור שינוי שמו של יעקב 

בפרשת השבוע אנו קוראים פעמים על שינוי שמו של יעקב 
  . לישראל

  :בפעם הראשונה מפי המלאך עמו נאבק יעקב
  ב " לבראשית. 1

ַיֲעקֹב  ַוּיֹאֶמר לֹא כט  .ַיֲעקֹב אֶמרְּׁשֶמָך ַוּיֹ-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמה כח
-ְוִעם ֱאלִֹהים-ָׂשִריָת ִעם- ִּכי ִיְׂשָרֵאל-ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך ִּכי ִאם

ַוּיֹאֶמר  ָּנא ְׁשֶמךָ - ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה ל  .ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל
   .ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ָׁשם

  
לאחר קיום הנדר של יעקב בבית , ה"מפי הקב, ובפעם השניה

  :אל
  ה" לבראשית. 2
ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַיֲעקֹב קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל ְוֶׁשב ָׁשם ַוֲעֵׂשה ) א(

 :ָׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ַהִּנְרֶאה ֵאֶליָך ְּבָבְרֲחָך ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחיךָ 
תֹו ְוֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָהִסרּו ֶאת ֱאלֵֹהי ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ֵּבי) ב(

ְוָנקּוָמה ) ג:(ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבתֲֹכֶכם ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמלֵֹתיֶכם
ְוַנֲעֶלה ֵּבית ֵאל ְוֶאֱעֶׂשה ָּׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ָהעֶֹנה אִֹתי ְּביֹום ָצָרִתי 

ַוִּיְּתנּו ֶאל ַיֲעקֹב ֵאת ָּכל ֱאלֵֹהי ) ד:(יַוְיִהי ִעָּמִדי ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָהָלְכִּת 
ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ְוֶאת ַהְּנָזִמים ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוִּיְטמֹן אָֹתם 

  :ַיֲעקֹב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ִעם ְׁשֶכם
ַוִּיָּסעּו ַוְיִהי ִחַּתת ֱאלִֹהים ַעל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביבֹוֵתיֶהם ְולֹא ) ה(

ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב לּוָזה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ) ו:(פּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעקֹבָרְד 
ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ) ז:(ִהוא ֵּבית ֵאל הּוא ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו

ַלָּמקֹום ֵאל ֵּבית ֵאל ִּכי ָׁשם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱאלִֹהים ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
 ַוָּתָמת ְּדבָֹרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה ַוִּתָּקֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית ֵאל )ח:(ָאִחיו

  :ַּתַחת ָהַאּלֹון ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות
 י  .ַוְיָבֶרְך אֹתֹוְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם  עֹודַיֲעקֹב -ַוֵּיָרא ֱאלִֹהים ֶאל ט

עֹוד ַיֲעקֹב ִּכי  ִׁשְמךָ ִיָּקֵרא - לֹא ִׁשְמָך ַיֲעקֹבלֹו ֱאלִֹהים -ַוּיֹאֶמר
לֹו  ַוּיֹאֶמר יא  .ִיְׂשָרֵאל ְׁשמֹו-ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמָך ַוִּיְקָרא ֶאת-ִאם

ִמֶּמָּך  ֱאלִֹהים ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה
ְלַאְבָרָהם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי -ְוֶאת יב  .ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּו

  .ָהָאֶרץ-ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵּתן ֶאת ּוְלִיְצָחק ְלךָ 
  :ַוַּיַעל ֵמָעָליו ֱאלִֹהים ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו) יג(
ַוַּיֵּצב ַיֲעקֹב ַמֵּצָבה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ַמֶּצֶבת ָאֶבן ַוַּיֵּסְך ) יד(

ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ) טו:( ַוִּיצֹק ָעֶליָה ָׁשֶמןָעֶליָה ֶנֶסְך 
ַוִּיְסעּו ִמֵּבית ֵאל ַוְיִהי ) טז:(ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ָׁשם ֱאלִֹהים ֵּבית ֵאל

 :עֹוד ִּכְבַרת ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה

ְּבִלְדָּתּה ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַיֶּלֶדת ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ַוְיִהי ְבַהְקׁשָֹתּה ) יז(
ַוְיִהי ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה ִּכי ֵמָתה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן ) יח:(ַגם ֶזה ָלְך ֵּבן

ַוָּתָמת ָרֵחל ַוִּתָּקֵבר ְּבֶדֶרְך ) יט:(אֹוִני ְוָאִביו ָקָרא לֹו ִבְנָיִמין
ֵּצב ַיֲעקֹב ַמֵּצָבה ַעל ְקֻבָרָתּה ִהוא ַוּיַ ) כ:(ֶאְפָרָתה ִהוא ֵּבית ָלֶחם

  :ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ַהּיֹום
  

בבית '  לישראל כחלק מברכת הו של יעקבמשינוי שולכאורה 
מדוע ולכן נשאלת השאלה , חזרה על דברי המלאךכאל נראה 

  ? יש צורך לשנות את שמו של יעקב פעמיים
  
  .אם יש קשר בין האירועיםכן הו

ה יאמר ליעקב שגם הוא מצטרף "היינו מצפים שהקבשהרי 
שתזכיר את או כל לשון אחרת , לשינוי השם שקבע המלאך

  ? המאורע הקודם
  

י "עבעתיד  אומר שהמלאך מבשר ליעקב על שינוי שמו י"רש
  :ה"הקב

  
  י"רש. 3
  ושם, ה נגלה אליך בבית אל ומחליף את שמך"וסופך שהקב"

  ."ה לך עליהםואני אהיה שם ואוד, הוא מברכך
  

  :ל ואומר"ן עונה על השאלה הנ"הרמב
  ן"הרמב. 4
   יאמר כי עתה עודך נקרא יעקב אף על פי –שמך יעקב "

  . שהחליף שמך שרו של עשו
  ."כי הוא לא נשתלח להחליף את  שמך

  
י המלאך היה " עשינוי השם הראשוןן "כלומר על פי הרמב

  . יעקבה כעת את שמו של "ולכן מחליף הקב, ללא סמכות
  

המקרא שן מכיוון "נו קושי בהסברו של הרמבאבל יש
הם נחשבים ו, מתייחס לברכות המלאכים ברצינות גמורה

  :לדוגמא. 'שלוחיו של הלתמיד 
ה מברכה דרך "שהקב ברור, כשהמלאך מברך את הגר �

  .שליחו
כשהמלאכים מבקרים באהל אברהם ומבשרים לשרה  �

  .'ת הברור שזוהי בשורה מא, אודות הולדת הבן
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והבשורה על הולדת למנוח ואשתו התגלות המלאך  �
 . שמשון

  
ן ענה עליה "ק שהתיחס לשאלתו של הרמב"ואף הרד

  :באומרו
  ק"הרד. 5
 יש רשות למלאך להוסיף על שליחותו כפי אשר –ויאמר "

הנה נשאתי פניך : כמו המלאך שהציל את לוט שאמר, יראה
  "ה בשם האלאו שאמר לו ז) ט כא"בראשית י(גם לדבר הזה 

  
 מתארים –שני התיאורים בכתוב על החלפת שמו של יעקב 

  :אותו מאורע
-וירא א" -אם נשים לב לכותרת התורה בשינוי השם השני  

נוכל להעלות "  ויברך אתועוד בבאו מפדן ארםהים אל יעקב 
שכבר אירע על דעתנו כי למעשה מדובר באותו שינוי השם 

  . בעבר
  

ה "י הקב" שמו של יעקב עשל החלפתהכותרת כלומר 
אני מספרת כעת דבר ':  באה לומרוכמ, מחזירה אותנו אחורה

  . 'שכבר אירע פעם
  

הוא הספיק כבר לקנות ,  מזמןיעקב הגיע מפדן ארם, כזכור
  . בה חלקת אדמה ליד שכם ולהתיישב

י "שינוי שמו של יעקב עשואומר בכל זאת הכתוב פותח 
  ". בבאו מפדן ארם"אירע ה "הקב

  
נוסף על שינוי , ייתכן ואין מדובר בשינוי שם אחר, אם כך

פעמיים אודות אותו אנו קוראים אלא , השם של המלאך
  . המאורע

  . שינוי השם של יעקב התבצע פעם אחת בלבדכלומר 
  

  :מספר הוכחותשמדובר למעשה באותו ארוע לטענה זו 
  
ברכה שנאמרה בנוסף בשני המקומות אנו קוראים על .  1

  . י השםלשינו
: לאחר שינוי השם, במאבק יעקב והמלאך אנו קוראים

נדון (אמנם איננו שומעים על תוכן הברכה ". ויברך אתו שם"
מברך את יעקב בצמוד לשינוי שמו ' וכך אף ה, )בדבר בהמשך

  .")...פרה ורבה("
  
: הכתוב בתיאור שינוי השם השני נוקט לשון מוזרה.  2
יקרא עוד יעקב כי אם  לא שמך יעקבהים -ויאמר לו א"

  ". ישראל יהיה שמך ויקרא שמו ישראל
  ? "שמך יעקב: "'מה משמעות פתיחת דברי ה

   .וק נקרא ביתר קלות ללא פתיחה זוהפסהרי 
  

ישנו כאן איזכור נוסף של שינוי השם נאמר שאם אבל 
שהרי שם היה זה דו שיח בין יעקב , לשון זו מתבררת, הקודם

ויאמר לא . ויאמר יעקב? שמך ויאמר אליו מה: "והמלאך
  ..". .יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל

היא חוסכת את , כשהתורה מצטטת שינוי זה שוב, כעת
. ורק רומזת אליו, אריכות הדיאלוג שהיה בין יעקב למלאך

המופיע בתיאור שינוי " שמך יעקב: "'פתיחת דברי הכלומר 
" שמךמה "רומז לתשובת יעקב לשאלת המלאך , השם השני

  .שנאמרה בתיאור הראשון
  

ויעל : "אנו קוראים, ליעקב ושינוי שמו' בסיום ברכת ה. 3
  ". הים במקום אשר דבר אתו-מעליו א

אך צפויה כשהיא , ה"לשון זו חריגה כשהיא מתייחסת לקב
 -כגון בהתגלות המלאך למנוח ואשתו (מוסבת על מלאך 

וגע בסיום ויכוח אברהם עם המלאך בנ; כ, ג"שופטים י
כ שמוכיח כי , ח"ם על י" ראה דברי הרשב- להפיכת סדום 

  ). ועוד; הויכוח התנהל עם מלאך
השני איננו אלא חזרה על שינוי השם  אם שינוי השםולכן 

  . גם לשון זו ברורה ומתאימה- שנעשה על ידי מלאך - הראשון 
  
עצם חזרת התורה שהרי ,  הפסוקיםדיוקהוכחות ממעבר לו

בתיאור השני אין ולו רמז לכך ששמו של כש, על שינוי השם
נוטה לפרשנות כי מדובר באותו , ריעקב השתנה כבר בעב

   .ומשום מה חוזר עליו הכתוב שוב, המאורע
, תיאור חוזר של אותו אירועאלא שאם באמת מדובר כאן על 

בוחר הכתוב לספר זאת מדוע הרי שמחויבים אנו להבין 
 את שינוי השם כעתדווקא תורה מתארת הומדוע , פעמיים

   .שנעשה כבר
  ?מדוע חוזרת התורה על שינוי שמו של יעקב דווקא כאן

האיזכור השני של שינוי השם מופיע מיד לאחר שילום הנדר 
ואולי שם ימצא , ראוי שנבחן את הנדר ופשרוולכן , של יעקב

   .הרמז לחזרה זו
  

בחלום הסולם ומבטיח לו ' ניגלה אליו ה, כשיעקב בורח לחרן
נודר , כתגובה להבטחה זו. הוא ישוב בשלום לארץ כנעןש

אם אמנם ישוב בשלום הרי שהוא , כלומר, יעקב נדר על תנאי
  . מחויב לדברים מסוימים

  :ההבטחה והנדר מקבילים זה לזה באופן ניסוחם
  מול נדרו של יעקב' הבטחת ה. 6
  

  :הנדר  :התנאי  :'הבטחת ה
  עמךוהנה אנכי 
 בכל ושמרתיך
  אשר תלך

  
  

 אל והשבתיך
  האדמה הזאת

  

הים - אם יהיה א
  עמדי

 בדרך הזה ושמרני
  אשר אנכי הולך

ונתן לי לחם לאכל 
  ובגד ללבש

 אל ושבתי בשלום
  בית אבי

  

-לי לא' והיה ה
  הים

  
וכל אשר תתן לי 

  עשר אעשרנו לך
... והאבן הזאת
  יהיה בית אלהים

  

  
, ליעקב בחרן' שהרי בשעה שניגלה ה, נדר זה משמעותי מאד

הוא בוחר להציג עצמו תוך זיקה , ואומר לו לשוב ארצה
  : ישירה לנדר זה

  יג-יב, א"לבראשית . 7
אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם "

  ."עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. נדר
  

דווקא בשל המבנה הברור של הנדר והתיקבולות הגלויות 
   :בולט לעין הבדל מרכזי אחד, ותלעין שבין הצלעות השונ

והשבותיך אל האדמה "ליעקב דיברה על ' הבטחת ה �
  , "הזאת

ושבתי בשלום אל בית : "ואילו יעקב בנדרו מתנה �
  ". אבי

אולם בסיטואציה , ניתן היה לטעון כי זהו שינוי סגנוני בלבד
  . יש לדבר חשיבות עליונה, הספציפית בה אנו עוסקים
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לחרן בשל  כי יעקב יוצא בשיעור שעבר כפי שראינויש לזכור 

  :  בשל אמו ובשל אביו-שתי סיבות שונות 
שהרי , רבקה משלחת את יעקב מפני שהיא חוששת לחייו �

ועתה בני שמע בקלי וקום ברח ("עשו אחיו מבקש להורגו 
  "). לך אל לבן אחי חרנה

 משלח יצחק את יעקב לחרן בכדי שיישא אשהבמקביל  �
קום לך פדנה ארם ביתה בתואל ("מתוך המשפחה דווקא 

  "). אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך
o ברח קום : "אחד שומע יעקב את דברי אמו מצד

  , "לך
o קום : "ומהצד השני הוא שומע את דברי אביו

  ".לך
ולכן כפי שראינו בשיעור שעבר יש ביציאתו של יעקב מבאר 

 -ים שונים בהליכתו של יעקב לחרן ישנם שני אספקטשבע ו
וההליכה ,  עם עשוהבריחה מארץ כנען בשל הריב המשפחתי

דבר שקשור , לחרן דווקא בשביל לקחת אשה מהמשפחה
לייעודו של יעקב כנבחר להמשיך את משפחת אברהם ואת 

  . 'הברית עם ה
  

  : )א"ח י"בראשית כ (הכתוב מדגיש זאת ביציאת יעקב
  ) בריחה מעשו(מצד אחד " ויצא יעקב מבאר שבע"
  ).נשיאת אשה(מצד שני " וילך חרנה"
   

מהו הדבר המעסיק : בשיעור לפרשת ויצא עסקנו בשאלה
מטרידה את " שתי ההליכות"ואיזו מ, ביותר את יעקב

   .מנוחתו או מפעימה את נפשו
  

  . בנדר אנו שומעים רמז ברור על כך
יעקב . קשורה כמובן לאספקט הכללי והלאומי' הבטחת ה

) רק כעת יעקב ואנחנו שומעים על כך(' נבחר על ידי ה
  . עם אבותינו' להמשיך את הברית שכרת ה

  . זהו ייעודו החשוב של יעקב ותפקידו עלי אדמות
  

  ". האדמה הזאת"לשוב אל כי יעקב יזכה ' לכן מדגיש ה
  . והוא וזרעו עתידים לרשת אותה, ארץ ישראל מחכה ליעקב

  
את תחושותיו  ריעקב מסגיכפי שראינו בשיעור שעבר , אולם

  ". אל בית אבי: "הפנימיים בלשון התנאי שלו
אלא הסכסוך , לא האדמה הזאת מעסיקה את יעקב

  . המשפחתי
  .אל בית אביו, הוא מעוניין לשוב בבטחה אל חיק המשפחה

  
' שם חוזר ה, וכאמור, מתוך מתח ופער זה יוצא יעקב לחרן

לאומי ושוב מנסה לחנכו לאספקט ה, יעקב את הנדרלומזכיר 
אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר : " הכללי

אל ארץ עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב . נדרת לי שם נדר
  ". מולדתך

  "!בית אביך"על  ולא "ארץ מולדתך"והדגש הוא על 
  

ה ומצפה לראות "יושב הקב, עם חזרתו של יעקב לארץ כנען
  . האם יעקב מודע ליעודו ולתפקידו שהוטל עליו

או " האדמה הזאת "-פשוט הוא לכאורה קטור לדבר יינדהא
  ". בית אבי"
  

או שמא , עם שובו לארץ: מתי באמת יקיים יעקב את נדרו
  .רק לאחר שישלים עם אחיו וכשיחזור לבית אביו

  

  :ממש כשם שבהליכת יעקב לחרן הוא פגש בחלומו מלאכים
  ח "בראשית כ .8
ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם  יא  .ֵּיֶלְך ָחָרָנהוַ  ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע י

ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב  ָבא ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני- ִּכי
ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע  ַוַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ֻסָּלם יב  .ַּבָּמקֹום ַההּוא

   .עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו ֲאֵכי ֱאלִֹהיםַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמלְ 
  

  :כך עם שובו ארצה הוא פוגש במלאכים
   ב "בראשית ל .9
ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב  ג  .בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים-ַוִּיְפְּגעּו ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ב

ַהָּמקֹום ַההּוא -ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַּכֲאֶׁשר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִֹהים ֶזה
   .ִיםַמֲחנָ 

. לתחום את סיפור יעקב בחרןמסגרת זו נועדה ניתן להציע ש
ומעתה מוגדר יעקב כמי ששב , עם שובו נסגר המעגל, כעת

  . מנדודיו אל ארץ כנען
שהרי , כעת אנו מצפים מיעקב שיעשה כאשר נדר, ממילא

  ". אל האדמה הזאת"בשלום  הוא שב
  

  ! אולם יעקב מתכונן לפגישה עם אחיו
הדבר ועדין , לה בתנאי הנדר נשאר כשהיהאותו פער שע

והוא מתכונן למפגש , עשו אחיוהמטריד את מנוחת יעקב הוא 
  . עם עשו בדורון ובתפלה ובהכנה למלחמה

  
ואז במהלך הכנותיו למפגש עם עשו מופיע סיפור המאבק של 

  :יעקב עם המלאך
  ב " בראשית ל.10
 כג  .ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה-ן ַּבַּלְיָלהלָ  ָּפָניו ְוהּוא-ַוַּתֲעבֹר ַהִּמְנָחה ַעל כב

- ְׁשֵּתי ִׁשְפחָֹתיו ְוֶאת-ְוֶאת ְׁשֵּתי ָנָׁשיו-ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא ַוִּיַּקח ֶאת
-ַוַּיֲעִבֵרם ֶאת ַוִּיָּקֵחם כד  .ַיּבֹק ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו ַוַּיֲעבֹר ֵאת ַמֲעַבר

 ָּוֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁשַוּיִ  כה  .לֹו- ֲאֶׁשר-ַהָּנַחל ַוַּיֲעֵבר ֶאת
 ְיֵרכֹו-ַוַּיְרא ִּכי לֹא ָיכֹל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף כו  .ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר

ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה  כז  .ֶיֶרְך ַיֲעקֹב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו- ַוֵּתַקע ַּכף
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  כח  .ֵּבַרְכָּתִני-י ִאםַוּיֹאֶמר לֹא ֲאַׁשֵּלֲחָך ִּכ  ַהָּׁשַחר

ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך  ַוּיֹאֶמר לֹא ַיֲעקֹב כט  .ְּׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב- ַמה
 ל  .ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל-ְוִעם ֱאלִֹהים-ָׂשִריָת ִעם- ִּכי ִיְׂשָרֵאל-ִּכי ִאם

אֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ַוּיֹ ָּנא ְׁשֶמךָ -ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה
-  ִּכי ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֵׁשם לא  .ִלְׁשִמי ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ָׁשם

 לֹו- ַוִּיְזַרח לב  .ַנְפִׁשי ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל-ָרִאיִתי ֱאלִֹהים ָּפִנים ֶאל
  .כֹוְירֵ -ְּפנּוֵאל ְוהּוא צֵֹלַע ַעל-ַהֶּׁשֶמׁש ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת

  
של מאבק יעקב מסגרת הספור ראוי להדגיש ש: הערה(

מעבירה , "והוא צלע על ירכו... ויאבק איש עמו "- במלאך 
   !במאבקמסר חד משמעי שמדובר 

גם אם זכה , ובסיומו', יעקב נאבק עם מלאך שהוא שליח ה
  ).נשאר צלע על ירכו, לברכה

  
עקב להזכיר ליהמלאך שולח את שליחו ה "שהקבלהציע ניתן 

  . את דבר הנדר
מלאך נאבק עם יעקב עד עלות ההעובדה שכלומר יתכן ו

   .נדרובאה להזכיר ליעקב את , השחר
  

כיצד מאבק זה אמור להזכיר ליעקב את דבר , ואם נשאל
  ? הנדר

  
  . לחזור לענין הברכה בה פתחנויש לצורך הבנת דבר 

  



 4 
הפעם הקודמת בה פגש יעקב מלאכים  ,כפי שראינו לעיל

עת , בחלום הסולם, ך בפגישה זו היתה עם צאתו לחרןוהתבר
  .נדר את נדרו

   .כעת שוב פוגש יעקב במלאך שמברכו
  

 מספר הקבלות בין חלום סולם המלאכים ובין המאבק ןישנ
  :עם המלאך

  בלכתו לישון, בלילהכשם שהפגישה הקודמת היתה  �
 כך פגישה זו נעשית בלילה עת, ") כי בא השמשוילן שם("

  ; ")בלילה ההוא במחנהוהוא לן ("קב לישון הולך יע
יעקב שם למקום וכשם שבסיום הפגישה הראשונה קרא  �

") בית אלויקרא את שם המקום ההוא  ("על שם המאורע
כך גם בסיום מאבקו קורא יעקב שם למקום על שם 

 "). פניאלויקרא יעקב שם המקום ("המאורע 
 גם, ה"י הקב"וכשם שבחלום הסולם מתברך יעקב ע �

  . המלאך מברכו בסיום המאבק
 של הברכה אותה מקבל יעקב איננו יודעים מה תוכנהאמנם 

ם שני התיאורים של שינוי אאבל , בסיום המאבק עם המלאך
בתיאור השני של המאורע  הרי ש,השם מתארים אותו אירוע

ברכת ,  המשך ברכת אברהם-אנו שומעים על הברכה שניתנה 
  . הארץ והזרע

להיזכר ביעודו ותפקידו אמור הוא , כששומע יעקב ברכה זו
בחלום סולם ובפעם הקודמת ששמע ברכה זו , )ברכת אברהם(

  .המלאכים
  

אך לא , אודות הנדרליעקב רומז רק ' המאבק עם שליח ה
  . אומר זאת ליעקב במפורש

  
והוא ממשיך בהכנות , יעקב אינו מבין את המסרשאלא 

  . לפגישה עם עשו
  

  :ה זו יאמר יעקב לעשובפגיש
   ג"ל בראשית .11

ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי  ָנא-ָנא ִאם- ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַאל י
-ַקח יא  .ָפֶניָך ִּכְראֹת ְּפֵני ֱאלִֹהים ַוִּתְרֵצִני ֵּכן ָרִאיִתי-  ִּכי ַעל ִמָּיִדי

כֹל - ִלי-ִני ֱאלִֹהים ְוִכי ֶיׁשַחּנַ -ִּכי ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָלְך -ָנא ֶאת
   .ּבֹו ַוִּיָּקח-ַוִּיְפַצר

  
 יםנשמע דברינו על תפקידו ההיסטורי של יעקב בהקשר של

ואכן המדרש כותב , םמעט אירוניים אלו של יעקב לעשו דבר
  : על דברים אלו של יעקב

   עח' פר, בראשית רבה. 12
ראו פניך אף את ולא י', ולא יראו פני ריקם'הים -מה פני א"

  ." ריקם
  

עשר וכל אשר תתן לי " החלק מנדרו של יעקב הי, כזכור
יעקב מגיש את המנחה לעשו ולא ואילו כעת , "אעשרנו לך

  .ה"לקב
  

ביטויים רבים בפרשה מחדדים את הפער שבין ריצוי פני עשו 
  .  ריצוי פני אלוהים- לריצוי הנדרש 

  
  :ה"שיח בין משה והקב-לאחר חטא העגל מתקיים דו

  יד-יב, ג"שמות ל .13
ועתה אם . ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני...

נא מצאתי חן בעיניך הדעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא 
  ..ויאמר פני ילכו והניחתי לך ... חן בעיניך

בסיפור המפגש בין יעקב , ביטויים דומים מצויים בפרשתנו
  :ועשו

  רי יעקבלדב' ה בין דברי משה להאהשוו . 14
  

  בדברי יעקב  בדברי משה
   עמיתשלחאת אשר 

 ואתה אמרת
  ידעתיך בשם

  מצא חן בעיניךא
פני ילכו ויאמר 

   לךוהניחתי

   להגיד לאדניואשלחה
 היטב ואתה אמרת

  היטיב עמך
  א חן בעיניךומצל

פניו במנחה אכפרה 
   לפניההלכת

  
בשתי הפרשיות מודגש בהבלטה : ומלבד הביטויים הדומים

   .מציאת החןין יתרה עני
  

  :במשה אנו קוראים
  יז-יב, ג"שמות ל .15
 הדעני מצאתי חן בעיניךועתה אם נא . מצאת חן בעיניוגם ...

ובמה יודע אפוא ... אמצא חן בעיניךנא את דרכך ואדעך למען 
גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה ... מצאתי חן בעיניךכי 
  ..מצאת חן בעיניכי 

  

  :שנה ביטוי זהואף בדברי יעקב חוזר ונ
  ג "לבראשית . 16
למצא חן ויאמר  ...למצא חן בעיניךואשלחה להגיד לאדני ...

 מצאתי חן בעיניךויאמר יעקב אל נא אם נא ...  אדניבעיני
  ... אמצא חן בעיני אדניויאמר למה זה... ולקחת מנחתי מידי

  

בפרשה שבספר שמות משה מבטא יותר מכול את ההתקרבות 
  . בין אדם לאלוהיוהמרבית האפשרית 

  . ה ומשה"זו פרשה שכל כולה אומרת מפגש ייחודי בין הקב
  

בין דברי משה המבקש להתקרב אל , והניגוד כמו עולה מעצמו
 - ובין יעקב המבקש לפגוש את עשו אחיו -" ואדעך "-אלוהים 

המשמש בדברי משה בלשון " אדני"בין , )יג, ג"ל" (אדני ידע"

   1.י יעקב שבהם הביטוי הוא חולובין דבר) ט, ד"ל(קודש 
  

נראה שברקע השוואה זו ניצב נדרו של יעקב על אודות 
... לי לאלהים' והיה ה: "הפגישה שיקיים גם הוא עם אלהים

  ".יהיה בית אלהים
  

לפני המפגש עם עשו נשמעת  תפילתו יעקב, דברינובהקשר 
  :מעט אירונית

  יג-י, ב"בראשית ל .17
האמר ' הרהם ואלהי אבי יצחק ויאמר יעקב אלהי אבי אב

קטנתי מכל . אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך
החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי 

כי ירא אנכי אתו  ...את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות
ואתה אמרת היטב איטיב עמך . פן יבוא והכני אם על בנים

  . יספר מרב ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא

                                                 
ה אתה "אמר לו הקב', אדוני'באותה שעה שקרא יעקב לעשו "  .1

חייך שאני מעמיד , פעמים' השפלת עצמך וקראת לעשו אדוני ח

' ואלה המלכים אשר מלכו': שנאמר, מבניו שמונה מלכים קודם לבניך

' מהד; בראשית רבה וישלח פרשה עה יא) " (לא, ו"בראשית ל(

  ).891' תיאודור אלבק עמ
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אולם לצד אמירה , "שוב לארצך... האמר' ה"יעקב מתפלל ל

   :דברים נוספים' זו אמר ה
אשר נדרת לי שם אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה "

 " עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתךנדר
   ).יג, א"בראשית ל(
  

 הזכיר לו אף את, ליעקב שיחזור לארצו' בו במקום שאמר ה
  . הנדר

. על אודות השיבה בלבד' אך יעקב מזכיר בתפילתו את דברי ה
אנו תמהים על אך , "ואתה אמרת היטב איטיב עמך"אמנם 

  ? השכח שגם הוא הבטיח דבר מה, יעקב
  

  ה ליעקב לקיים את נדרו"ציויי הקב
יעקב ממשיך בשהייתו בארץ ואינו עולה , גם אחרי המאבק

  . לבית אל לקיים את הנדר
רמזים ,  מדרש שאף רואה בשאר הצרות שבאו על יעקבישנו

  :שיעלה לבית אל ויקיים את נדרו
   'ח, וישלח, תנחומא .18
הביא , ובא וישב לו ולא שילם את נדרו) בחרן(הלך ונעשר "

הביא עליו המלאך . לא הרגיש... עליו את עשו ובקש להרגו
כיון שלא הרגיש באת עליו צרת ... ורפש עמו ולא הרגיש

ה "אמר הקב... שלא הרגיש באת עליו צרת רחל כיון... נהדי
עד מתי יהא הצדיק הזה לוקה ואינו מרגיש באיזה חטא 

הים אל יעקב קום -ויאמר א': שנאמר, הריני מודיעו, לוקה
לא הגיעוך הצרות האלו אלא על ... 'עלה בית אל ושב שם

  ." שאיחרת את נדרך
  

יעקב במדרש ויקרא ביקורת קיצונית עוד יותר מופנית כלפי 
  :רבה

  תתנה-תתנד' עמ, מרגליות' מהד, פרשה לז, ויקרא רבה .19
שמואל בר נחמן כל מי שהוא נודר ומשהא את נדרו ' אמר ר

סוף שהוא בא לידי עבודה זרה ולידי גילוי עריות ושפיכות 
על ידי שנדר ושהא . מיעקב אבינו? ממי את למד כולהון. דמים

הסירו את '... דכתיב? בודה זרה מנייןע. את נדרו בא לידי כולן
. '...ותצא דינה בת לאה? 'לידי גילוי עריות מניין. 'אלהי הנכר

ורבנין . '...ויהי ביום השלישי? 'לידי שפיכות דמים מניין
אמרין כל מי שהוא נודר ומשהא את נדרו סוף שהוא קובר 

מיעקב אבינו שעל ידי שנדר ושהא ? ממי את למד. את אשתו
  ... ' קבר את אשתו שנאאת נדרו

  
בסופו של ש, ליעקב' את צו ההראשון מזכיר סיום המדרש

שת שיעלה לבית אל וישלם דבר מצווה את יעקב בצורה מפור
  2מקור  –) ה א"בראשית ל (את נדרו

-ָׁשם ַוֲעֵׂשה-ֵאל ְוֶׁשב-ֵבית ַיֲעקֹב קּום ֲעֵלה-ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל א
   .ְּבָבְרֲחָך ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחיךָ  ֶאה ֵאֶליךָ ָׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ַהִּנרְ 

  
  ?בצורה מפורשת' מדוע לפתע מבקש זאת הונשאלת השאלה 

  
ככל הנראה הדבר קשור לפרשיה  מציע שהרב יונתן גרוסמן

פגישתו , הגעת יעקב לבית אביו -מיד לאחר קיום הנדר באה ש
  . עם יצחק

  
  . יים את נדרוורק אחריה יקמחכה לפגישה זו , יעקב כאמור

  
אמנם עדיף שיעקב ישלם את הנדר מתוך הזדהות פנימית עם 

', כפי שבא לידי ביטוי בדברי ה, המסר הלאומי ההסטורי
  . וישלם את הנדר בחזרתו לארץ

) ,והוא שאמנם יתקיימו דברי יעקב, אולם יש חשש גדול מזה
  ". אל בית אבי"והוא ישלם את הנדר רק לאחר שובו בשלום 

  
במפורש ' מצוה ה, גע לפני המפגש הצפוי בין יעקב ואביורולכן 

  . על יעקב שישלם את נדרו
  

שהרי אחרת הנדר ישולם רק לאחר , כעת לא ניתן עוד לחכות
והמסר החינוכי ליעקב הקשור בזמן קיום , פגישת יעקב באביו

  .הנדר יאבד
  

, אכן עולה יעקב לבית אל ומקיים שם את נדרו' לאחר ציווי ה
  , "אל האדמה הזאת: "'דברי השה מתקיימים וכך למע

  ".אל בית אבי: "ולא דברי יעקב
  

אכן הבהיר ליעקב את סדרי ' שדווקא ציווי ה, מסתבר
  .עדיפויות שצריך הוא להתחנך אליהםה
  

בצמוד לקיום הנדר מופיע פסוק שבמבט ראשון נראה כלא 
  2מקור  – ):ח, ה"בראשית ל( שייך לפרשה כלל

 רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת ותמת דברה מינקת
  האלון ויקרא שמו אלון בכות 

    
  : י תמה"כבר רש

  י"רש. 20
  " ?מה עניין דבורה בבית יעקב"
  

, אלבק-תאודור' מהד, ה, פרשה פא, בראשית רבה(המדרש 
   :מקשר זאת למיתת רבקה עצמה) 977-976' עמ
  ה, פרשה פא, בראשית רבה. 21
  ". באה ליה בשורתא שמתה אמו"
  

גם אם לפי פשוטו של מקרא נזכרה כאן רק מיתתה של 
מכל מקום נזכרת כאן פרידה של יעקב מאמו , מינקת רבקה

  .או מפן מסוים הקשור בה
   

בקיום , בראייה סימבוליתשומסביר הרב יהונתן גרוסמן 
הנדר של יעקב לפני המפגש המשפחתי מתנתק הוא סופית 

הבריחה כלומר , מאספקט ההליכה לחרן הקשור באמו
  .מעשו

  
ומפנים הוא את שליחות , שליחות רבקה מתה בתודעת יעקב

  . ההליכה בעלת המסר הכללי, אביו
  

  :בולט מאוד היעדרה של רבקה ממפגש יעקב עם הוריו, ואכן
   ה"לבראשית  .22
ַמְמֵרא ִקְרַית ָהַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון  ִיְצָחק ָאִביו-ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ֶאל כז

  .ָׁשם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק- ָּגר-ֲאֶׁשר
  

אך גם פרט , שרבקה מתה עוד לפני בוא יעקב, ייתכן כאמור
  . זה ראוי לו שייכתב

  
אלא שמציע הרב יונתן גרוסמן שיתכן שההתעלמות מרבקה 

הכתוב מבקש להתמקד אינה בגלל שרבקה מתה אלא בגלל ש
דווקא ביצחק המבטא את היציאה לחרן בעלת האופי 

 ולהתעלם מרבקה, )נשיאת אשה מהמשפחה(הסטורי -הלאומי
המבטאת את הריב המשפחתי הספציפי שבעטיו נאלץ יעקב 

  . לברוח לחרן
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 מבין הוא העת, התעלמות זו רומזת לתודעה החדשה של יעקב

לאחר קיום הנדר עם שובו , כי הוא ניצב בפני יעוד הסטורי
רגע לפני שובו , לארץ המובטחת לאבותיו ולזרעו הנבחר

  .חיק המשפחהבשלום ל
  

אף לשונה של הברכה שאנו שומעים עליה רק לאחר קיום 
. מזכיר מאוד את ברכתו של יצחק ליעקב בצאתו לחרן, הנדר

  :יצחק בירכֹו 
  ד- ג, ח"בראשית כ. 23

ויתן לך . ואל שדי יברך אֹתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים"
לרשתך את ארץ מֻגריך , את ברכת אברהם לך ולזרעך אָתך

  "  נתן אלהים לאברהםאשר
  

  :ובברכה הצמודה לשינוי השם אנו שומעים
  יב-יא, ה"לבראשית  .24
ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה "

ואת הארץ אשר נתתי לאברהם . ממך ומלכים מחלציך יצאו
  " וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ

, "פרה ורבה "-" פרך וירבךוי", "אל שדי"הביטויים הדומים 
  " גוי וקהל גוים יהיה ממך "- " והיית לקהל עמים"

 כל אלה מקנים לשתי -וההדגשה של נתינת הארץ גם לזרעו 
מעבר לעצם היותן ברכות ארץ (הברכות מבנה ואופי דומה 

  ). המובטחות לאבות פעמים מספר, וזרע
  

ה ללשון הברכה של יצחק "דומה שאף כאן נזקק הקב
הפן  - להדגיש ליעקב את שליחותו של יצחקמש בה כדי ומשת

  .הכללי וההיסטורי הקשור במישרין לברכות אלה
  

כרוכים ה ליעקב "של הקבהעובדה שבהתגלות זו כמו כן 
ביעקב כממשיכם של יחדיו שינוי השם ואישור הבחירה 

 "הזרע והארץ"ברכת נתינה מחודשת של (אברהם ויצחק 
קשר בין שינוי השם והשלמת על מעידה ) ה"י הקב"ליעקב ע

  . תהליך הבחירה
  

 ציין את תחילת תהליך הבחירה שינוי שמו של אברהם, כזכור
  . בהיותו הכנה להולדת יצחק

  
לוט ,  אחרי הבחירה ביצחק ואחרי דחייתם של ישמעאל-כעת 

והשם החדש מורה על כך שכל ,  הושלם התהליך-ועשו 
עם : " הנבחרצאצאיו של יעקב עתידים להוות את העם

 ".ישראל
  

  ?ריאליזם או רפיון רוחני
י "שמו של יעקב משתנה דווקא עמדוע נשאלת השאלה 

 מכיוון שקשרנו בין שני האירועים של ,"ישראל"ה ל"הקב
שינוי שמו של יעקב הרי שכמובן יש להבין את השם ישראל 

כי שרית "שניתן ליעקב על רקע דברי המלאך האומר ליעקב 
  . " נשים ותוכלעם אלקים ועם א

  
עלינו לחזור על מנת להבין את עומק דברי המלאך ליעקב 

יאבקותו של יעקב עם אירועים שקדמו להסיפור הרקע לל
  : המלאך

  .יצחק מתכוון לברך את עשו בברכות שגשוג ושלטון) 1
  .את הברכה" גונב"יעקב ) 2
  .יעקב בורח לפדן ארם וחוזר כעבור כעשרים שנה) 3
  .לעימות עם עשויעקב מתכונן ) 4
  .שולח מלאך שנאבק עם יעקב' ה) 5

  .יעקב פוגש בעשו ומשתחווה לפניו שבע פעמים) 6
  

לברך את עשו  יצחק התכווןהסברנו בשיעור לפרשת תולדות ש
 חסר את - " איש תם  "-כיוון שיעקב , בברכת המנהיגות

  . תכונות האופי הדרושות לכך
  

ימדו את יעקב גנבת הברכות מעשו וההתמודדות עם לבן ל
. כיצד להשיג את מה שמגיע לו ובכך הכשירו אותו למנהיגות

, "פנים אל פנים"אמנם יעקב עדיין אינו מסוגל להתמודדות 
  .כיוון שעד כה פעל רק בתחבולות

  
גם לקראת העימות עם עשו עושה יעקב הכול על מנת להוכיח 

  : שהברכות שגנב בעצם לא התקיימולו 
ומשתחווה לפניו שבע פעמים על מנת יעקב מגיש מנחה לעשו 

ברכת המנהיגות לא התקיימה ביעקב ושעשו להראות לו ש
 בין הכנות יעקב לפגישה עם -ובדיוק בנקודה זו . הוא המנהיג

  .  בא המאבק במלאך-עשו לבין הפגישה עצמה 
  

סדר זה של האירועים מעיד על קשר רעיוני בין העימות עם 
  . עשו והמאבק במלאך

  
  . רשנים ביחס להתנהגותו של יעקבנחלקו פ

יש הסוברים שהיה עליו להתייצב בגלוי מול עשו ולשים 
ויש הסוברים שבנסיבות אלו טוב עשה יעקב שלא ' מבטחו בה

  . הסתכן במאבק עמו
  .יעקב אינו מסוגל למאבק חזיתי עם עשו, כך או כך

, מחליט שעל יעקב להוכיח את עצמו גם בהתמודדות כזו'  ה
  . ע למצב דומה בעתידשמא ייקל

יעקב צריך להוכיח שהימנעותו ממאבק בעשו נובעת 
משיקולים מעשיים בלבד ולא מרפיון רוחני ושבשעת הצורך 

במוקדם או במאוחר עלולה התמודדות כזו (הוא נכון למאבק 
  ).לצוץ בתהליך של ייסוד עם

  
. אך הוא מנצח, יעקב נאבק במלאך כל הלילה ואף נפצע

לא : ויאמר: "ן הוא מקבל את שמו החדשובעקבות הניצחו
להים ועם -כי שרית עם א, יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל

  ]ט"כ; ב"ל" [אנשים ותוכל
 -את יכולת ההתמודדות , אם כן, מבטא" ישראל"השם 

  . תכונה הכרחית לכינון עם-הרוחנית והגשמית 
  

  :שאלת הכפילות
ע מפצלת מעתה ברור גם מדו: ומסביר הרב יונתן גרוסמן

ואינה כותבת את תוכן , התורה את מפגש יעקב עם המלאך
  .הברכה אלא לאחר קיום הנדר

  
  . רושם המאבק צריך להישאר כמאבק

  
ולא " צלע על ירכו"בראש ובראשונה יעקב יוצא ממאבק זה 

  . מבורך
להזכיר ליעקב ' רק'ונועדה , הברכה היא משנית, בהקשר זה

לרמוז לו על דבר קיום ומר כל, ההיסטורי, את ייעודו הכללי
  . הנדר

  
לאחר , לאחר קיום הנדרמקומה הבסיסי של הברכה הוא רק 

ה "הקב' נצרך'אלא ש, שיעקב מבין את משמעות חייו וייעודו
לברך את יעקב עוד קודם בשל התעלמותו של יעקב מפן זה 

  . אשר בחייו
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מיד , תיאור הברכה בצורה מפורטת ייכתב במקומו הראוי

  .  הנדרלאחר קיום
  

במאבק עם (וכך מסופר על הברכה בשעה שנאמרה בפועל 
אך תכניה נזכרים במקום שבו אמורה הייתה , )המלאך

" אל האדמה הזאת"לאחר קיום , לאחר קיום הנדר, להיאמר
  ".אל בית אבי... ושבתי"ולפני 

  
כל התגלויות המלאכים :  של הרב גרוסמןעל פי הסברו
  . קשורות זו בזו

שם מתגלה המתח שיעקב שרוי , ר יעקב את נדרונודבראשונה 
בין הבריחה מעשו ובין ההליכה חרנה לצורך המשך קיום , בו

  .הייעוד של משפחת אברהם
  
 נגלה אליו מלאך המזדהה כאל שאליו יעקב הפנה את בחרן(

  .) ואומר לו לשוב לארץ ולקיימו, נדרו
  

 פוגש יעקב מלאכים ומשמעות המפגש אתם היא בחזרתו
וממילא חובת , ם יציאת יעקב לחרן וחזרתו ארצהתיחו

  .תשלום הנדר
  

נועד לרמוז ליעקב את ' ואף המאבק השלישי עם מלאך ה
למרות שעדיין לא , חובת קיום הנדר עם חזרתו לארץ כנען

  .פגש את הוריו
  
  
  
  
  
  
  
  

  . לאור דברינו תובהר נקודה נוספת
 ,בסיום המאבק אנו שומעים על איסור אכילת גיד הנשה

צלע על "למאבקו של יעקב עם המלאך שבסופו יצא ' זכר'כ
  ". ירכו

  ? מדוע מאבק זה כה חשוב שיש לזכרו עד סוף כל הדורות
  ?מה משמעותו של המאבק לדורות הבאים אחרי יעקב

  
כלומר לחנכו , אם אמנם המאבק בא להזכיר ליעקב את נדרו

 מעבר לקשייו האישיים עם אחיו, לייעודו הכללי ולהעלותו
אזי ברורה , אל עבר תודעת חיים נעלה יותר, שרוצה להרגו

  . משמעות המאבק לדורות כולם
  

בין ההבטחות , זהו מתח מתמיד שעם ישראל שרוי בו
שבעיקר בזמן , יומית-ובין המציאות היום, והייעוד הנשגב

  . הגלות טופחת על פני העם שוב ושוב
  

תיו הרי איסור אכילת גיד הנשה מזכיר לעם כי למרות צרו
  .הוא בעל ייעוד נשגב בעולם

  
  

  :ומסיים הרב גרוסמן בלימוד שרלוונטי לכל אחד
  הרב יונתן גרוסמן. 25

:  כולנושרויים, במתח הזה שיעקב מסמל בחייוניתן לאמר ש
עם דאגות אישיות , "פרטיים"מצד אחד אנחנו אנשים 

פרשיית , אולם מצד שני, ושאיפות הקשורים לחיינו הפרטיים
, כי קיימת עמידה נוספת, של יעקב צריכה להזכיר לכולנונדרו 

 היותנו חלק מעם ישראל הנושא -השזורה גם היא בתוך חיינו 
גם פן זה דורש מאיתנו ו. בשורה לאומית ייחודית לעולם כולו

באדמה "את קיום הנדר הקשור  אל לנו לשכוח. מאמצים
  ."ביבית א"גם אם כולנו מחויבים לנדרים שונים של , "הזאת

  
  

  
  

 


