
 !! / הרב אלישע וולפיןפרשת וישלח: אופס! טעינו בהבנת שמנו
 

 האם ייתכן שהבנו לגמרי לא נכון את שם האומה שלנו?

  

חברים, השבוע, בפרשת וישלח, יעקב הופך לישראל. וזו הפעם הראשונה שהשם הזה מופיע 
 בתורה. ויש לי תחושה שנפלנו בפח שטמנה לנו התורה. 

  

לקרוא לו גם יעקב וגם ישראל? כשאברם הפך הפרשנים תמיד תהו, מדוע התורה ממשיכה 
לאברהם זה היה סופי. כך גם עם שרי כשהפכה לשרה. רק יעקב נשאר לרוב יעקב ולפעמים 

 נקרא גם ישראל.

  

 הנה הטקסט. שימו לב למלכודת )שתגיע רק בפסוקים כ"ה וכן כ"ט(:

  

 בראשית, פרק ל"ב: 

ָאכִּים ]]יעקב מנסה לפייס ולשחד את עשו, אך לשווא[ ד.  ַלח יֲַעקֹב ַמלְׁ ָפנָיו ֶאל שליחיםוַיִּשְׁ [ לְׁ
ֵדה ֱאדֹום:  יר שְׁ ָצה ֵשעִּ יו ַארְׁ ֵעָשו, כֹה ָאַמר ה. ֵעָשו ָאחִּ רּון ַלאדֹנִּי לְׁ ְַׁצו אָֹתם ֵלאמֹר, כֹה תֹאמְׁ וַי

י וֵָאַחר ַעד ָעָתה:  תִּ ם ָלָבן ַגרְׁ ָך יֲַעקֹב, עִּ דְׁ י שֹור וֲַחמֹורו. ַעבְׁ י לִּ ְׁהִּ ָחה  וַי לְׁ ָחה וֶָאשְׁ פְׁ צֹאן וְֶׁעֶבד וְׁשִּ
ֵעינֶיָך ] צֹא ֵחן בְׁ מְׁ ַהגִּיד ַלאדֹנִּי לִּ ָאכִּים ֶאל יֲַעקֹב ֵלאמֹר, ָבאנּו ֶאל ז. התרפסות???[: לְׁ בּו ַהַמלְׁ וַיָשֻׁ

מֹו  יש עִּ ַבע ֵמאֹות אִּ ָך וְַׁארְׁ ָראתְׁ קְׁ יָך ֶאל ֵעָשו וְַׁגם הֵֹלְך לִּ ים ]ואם אתם חושבים שאלו חיילָאחִּ
אֹד וַיֵֶצר לֹו...ח. ושפניו של עשו לקרב, תקראו שוב, כי זה ממש לא מה שכתוב[:    וַיִּיָרא יֲַעקֹב מְׁ

י יִּצְָׁחק, יְׁהֹוָה ]יעקב פונה לאלוהיו בתפילה[ י.  ָרָהם וֵאֹלֵהי ָאבִּ י ַאבְׁ וַיֹאֶמר יֲַעקֹב, ֱאֹלֵהי ָאבִּ
ָך וְׁ  תְׁ מֹוַלדְׁ צְָׁך ּולְׁ ַארְׁ ָמְך: ָהאֵֹמר ֵאַלי שּוב לְׁ יָבה עִּ ָכל ָהֱאֶמת ֲאֶשר יא. ֵאיטִּ ים ּומִּ כֹל ַהֲחָסדִּ י מִּ ָקטֹנְׁתִּ

נֵי ַמֲחנֹות: שְׁ י לִּ ֵדן ַהֶזה וְַׁעָתה ָהיִּיתִּ י ֶאת ַהיַרְׁ תִּ י ָעַברְׁ לִּ ַמקְׁ ֶדָך כִּי בְׁ יָת ֶאת ַעבְׁ יֵלנִּי נָא יב.  ָעשִּ ַהצִּ
יַד ֵעָשו כִּי יֵָרא ָאנֹכִּי אֹתֹו י מִּ יַד ָאחִּ ַכנִּי ֵאם ַעל ָבנִּים:  מִּ יב יג. ֶפן יָבֹוא וְׁהִּ ָת ֵהיֵטב ֵאיטִּ וְַׁאָתה ָאַמרְׁ

ֲעָך כְׁחֹול ַהיָם ֲאֶשר ֹלא יִָּסֵפר ֵמרֹב... י ֶאת ַזרְׁ תִּ ָמְך וְַׁשמְׁ   עִּ

]יעקב מעביר את משפחתו מעבר לנהר, ונשאר לבד בעברו השני של הנהר[ כג. 
חָֹתיו וְֶׁאת ַאַחד ָעָשר יְָׁלָדיו וַיֲַעבֹר ֵאת ַמֲעַבר ַבַליְָׁלה הּוא וַיִּ  וַיָָקם פְׁ ֵתי שִּ ֵתי נָָשיו וְֶׁאת שְׁ ַקח ֶאת שְׁ
ֵרם ֶאת ַהנַָחל וַיֲַעֵבר ֶאת ֲאֶשר לֹו: כד. יַבֹק:   וַיִָּקֵחם וַיֲַעבִּ

יש ]והנה הקטע החשוב![ כה.  ַבדֹו וַיֵָאֵבק אִּ א כִּי כו. ַעד ֲעלֹות ַהָשַחר:  ִעּמֹווַיִָּּוֵתר יֲַעקֹב לְׁ וַיַרְׁ

מֹו: ]מי לא יכול למי?[ ֹלא יָכֹל לֹו  קֹו עִּ ֵהָאבְׁ ַכף יְֵׁרכֹו וֵַתַקע ַכף יֶֶרְך יֲַעקֹב בְׁ ]מי וַיֹאֶמר כז. וַיִַּגע בְׁ
ם ֵבַרכְָׁתנִּ  האומר???[ ֵחנִּי כִּי ָעָלה ַהָשַחר וַיֹאֶמר ֹלא ֲאַשֵלֲחָך כִּי אִּ וַיֹאֶמר ֵאָליו ַמה כח. י: ַשלְׁ

ֶמָך  י כט. וַיֹאֶמר יֲַעקֹב:  ]שאלה מוזרה!!![שְׁ ָרֵאל כִּ ם יִּשְׁ ָך כִּי אִּ מְׁ וַיֹאֶמר ֹלא יֲַעקֹב יֵָאֵמר עֹוד שִּ

ִריתָׂ ִעם ֱאֹלִהים וְִעם ֲאנִָׂשים ֹ ל.  וַתּוָכל: שָׂ ֶמָך, וַי ַאל יֲַעקֹב וַיֹאֶמר, ַהגִּיָדה נָא שְׁ אֶמר וַיִּשְׁ

ְָׁבֶרְך אֹתֹו ָשם:  י וַי מִּ שְׁ ַאל לִּ שְׁ  ָלָמה ֶזה תִּ

י ]יעקב מעכל את החוויה המכוננת שעבר[ לא.  יתִּ נִּיֵאל כִּי ָראִּ ָרא יֲַעקֹב ֵשם ַהָמקֹום פְׁ וַיִּקְׁ
י:  שִּ נֵָצל נַפְׁ ים ָפנִּים ֶאל ָפנִּים וַתִּ ַכֲאֶשר ָעַבר !![ ]איזה ביטוי מופלא!וַיִּזְַׁרח לֹו ַהֶשֶמש לב. ֱאֹלהִּ

נּוֵאל וְׁהּוא צֵֹלַע ַעל יְֵׁרכֹו... וַיִָּשא יֲַעקֹב ]והנה מגיע רגע הפיוס המופלא[ פרק ל"ג: א.  ֶאת פְׁ
יש...  ַבע ֵמאֹות אִּ מֹו ַארְׁ נֵה ֵעָשו ָבא וְׁעִּ א וְׁהִּ ָצה ֶשַבע ג. ֵעינָיו וַיַרְׁ ַתחּו ַארְׁ נֵיֶהם וַיִּשְׁ פְׁ וְׁהּוא ָעַבר לִּ

עָ  יו: פְׁ תֹו ַעד ָאחִּ ים ַעד גִּשְׁ הֹּוֹ ד. מִּ ֵֹ ק ָֹ ִֹּש ֵקהּו וַיִּפֹל ַעל ַצָּואָריו כתיב צוארו ֹוַי ְַׁחבְׁ ָראתֹו וַי קְׁ וַיָָרץ ֵעָשו לִּ
כּו:  וַיִּבְׁ

  

הסיום מדהים ומפתיע! קראתי אותו כל כך הרבה פעמים, ואני נפעם ומופתע כל פעם מחדש. 
שנה, על שגנב ממנו את ברכת אביו, רץ לקראתו,  02עשו, שרצה להרוג את יעקב לפני 

 אבל לא זה ענייננו השנה...  מחבק אותו, נופל על צווארו, מנשק אותו, והם שניהם בוכים!

  

משמעות המילה "שרית" זה נאבקת. על פניו, מבחינה תחבירית, אין שום קשר בין המילה 
ת עם אלהים ועם אנשים ותוכל" "כי שרי -"ישראל" לפירוש שנותן לו אותו איש מסתורי 

)כלומר, נאבקת עם אלוהים ועם אנשים וגברת עליהם!(. שהרי, מבחינה תחבירית מי ששרה 
 אל". -עם-אל(, ולא יעקב! אחרת היה צריך לקרוא ליעקב "ישר-)נאבק( זה האל )ישר



  

אותה טעות בדיוק ארעה גם עם שמו של משה: בת פרעה קראה לו משה, "כי מן המים 
"משוי" או "משיתי". אלא  יתיהו...". אבל מבחינה תחבירית היא הייתה צריכה לקרוא לומש

שבמקרה של משה קל לתרץ את הטעות: בת פרעה, באופן לגמרי לא מודע, העניקה לו את 
זה הילד אשר עתיד למשות את בני ישראל  – שלהולא תיארה את מעשיה  שלוייעודו 

 ממצרים ומים סוף. 

  

 אלוהים ועם אנשים? לא מסתדר בכלל. אבל ישראל? כי שרית עם

  

אני רוצה להציע פתרון שישנה את כל התמונה, ומן הסתם ישנה גם את ההבנה שלנו באשר 
לשמנו, ישראל. ואם נסכים לקבל את השינוי, אולי גם ישנה את כל הווייתנו, ואולי אפילו את 

 ייעודנו!!!

  

...", ובהמשך "כי עמו": "ויאבק איש עםהזה, נמצא במילה " המפתח להבנת האירוע המדהים
 אנשים...". ועםאלוהים  עםשרית 

  

" )לפעמים -בכשאנחנו נאבקים, במובן הפשוט והרגיל של המילה, אנחנו אומרים "נאבקים 
תאונות  עםתאונות הדרכים, ולא ב". למשל: המאבק עםגם "נאבקים נגד"(, אבל לא "נאבקים 

 אנטישמיות... וכן הלאה. בספר הלבן; המאבק בק הדרכים; המאב

  

", פירושו, הכלי, או העזרה שעמו/בעזרתו אתה נאבק. למשל: "הם נאבקו עם עם"להיאבק 
 מקלות ואבנים". 

  

א שהאל נאבק, ולא יעקב. המטמורפוזה שקוראת כאן, וכאמור, פירוש המילה ישראל ה
וחווה את  חדל לרגע להיות יעקב -ומבוהל אותו איש מפוחד  –שיעקב  לעניות דעתי, היא

עצמו כאלוהים בכבודו ובעצמו! יתרה מזו, הוא גם חווה את עצמו כאדם שלם! אלוהים ואדם 
 נאבקים עמו, קרי, יחד אתו, דרכו, למענו, בתוכו. 

  

האם אתם מכירים את החוויה הזאת? כי אם לא, חשוב להכיר אותה! היא זמינה, למרות 
דה פנימית: אלו הרגעים הקטנים והעוצמתיים ביותר בחיינו, בהם זהותנו שהיא דורשת עבו

חדלה להיות מצומצמת לדמות הקטנה, המפוחדת והמאוימת שתמיד חשבנו שאנחנו, 
והופכת להיות חובקת כל. מבחינה תודעתית, אנחנו הופכים להיות הכוליות של הבריאה, 

הפך, זה מקום של ענווה מוחלטת, כי אנחנו אלוהים! אל תיבהלו, זו לא תחושת גדלות! ה
 באותו רגע הדמות הקטנה שלנו מפנה מקום להווייה הרבה יותר גדולה ממנה. 

  

אנחנו לא מי שאנחנו ההזמנה של הטקסט המונומנטאלי הזה, היא לשקול את האפשרות ש
שם בהתפתחות התודעתית האנושית -חושבים בטעות שהננו. זו טעות קשה שארעה אי

עם  - את "האניות" שלו - זה קרה כשהאדם החל לומר "אני". הוא זיהה את עצמו והתקבעה.
גופו המצומצם. זו נפילתו הגדולה. זה, לדעתי, הפירוש לאכילה מעץ הדעת ולגירוש מגן 
העדן. עד עצם היום הזה האדם נפול ונבול. עד עצם היום הזה הוא מגורש לכלא של הזהות 

 הקטנה והעלובה שלו.

  

והנה יעקב, המבועת והמבוהל, נותר לבדו, לאחר שהעביר את כל משפחתו את הירדן. אבל 
לא רק את משפחתו הוא שילח. עוד רגע הוא הולך לשחרר את עצמו מעצמו. לילה וחשיכה 

(. הוא לא בודד! בודד ולבד אינם זהים. למעשה, solitudeסמיכה סביב. ולפתע יעקב לבד )
ל חייו יעקב נאבק בעשו ובפחדיו, אלא שבאותו לילה הוא זה כבר לא הוא כבר איננו יעקב... כ

המאבק שלו יותר. זהו המאבק של ה"איש", שהוא אולי האיש הגנרי, הכללי, האיש שהוא 
האנושות כלה. והאיש הזה נאבק עמו, כלומר, יחד אתו, בתוכו, למענו. חלילה לא נגדו. בפעם 

לבד! שאלוהים מחכה מאז ומתמיד לזרום דרכו  הראשונה בחייו יעקב מבין שהוא באמת לא
ולהיות עמו. אלא שמרוב פחד יעקב מעולם לא פינה לאלוהים מקום להיאבק עמו/למענו את 



מאבקי הקיום. הוא התעקש להנדס את החיים בעצמו. ולכן ככה נראו חייו... מלאי חרדה 
 ובעתה.

  

 ככה נראים חיינו שלנו!

  

את הדיאלוג בין יעקב לאיש המסתורי כל כך עמומה: מי  כעת מתברר מדוע התורה משאירה
אומר מה למי... לא ברור בכלל מתי יעקב מדבר ומתי האיש מדבר. כעת ברור מדוע יעקב לא 
מקבל תשובה לשאלה שהוא מפנה אל האיש רגע לפני הפרידה: "הגידה נא שמך". שהרי 

סה לומר לו: "מתי כבר תבין? האיש הזה ויעקב חד הם, ורגע לפני שהוא עוזב, הוא עוד מנ
 אני אתה. אני התודעה המורחבת שלך. אני האנושות כלה. אני אלוהיך". 

  

אבל בשלב הזה כבר עלה השחר, ויעקב כבר חזר להיות בתודעה המצומצמת הנקראת 
)התודעה תמיד חוזרת בסוף לזהותה המצומצמת!(, ולכן הוא כבר לא יכול לשמוע או  ""יעקב

 בה שיקבל.להבין את התשו

  

כך או כך, בפעם הראשונה שיעקב הבין שאלוהים לא נמצא מחוצה לו, אלא הוא זורם בתוכו. 
הוא הוא! וגם כשיעקב שב לתודעתו המצומצמת, נשאר בו ה"רשימו", הרושם הפנימי של 
החוייה הזו, ועמה הוא עובר את הנהר ופוגש את אחיו. ושניהם רצים זה אל זה, כי שניהם 

 ם שהם אחד. הרי יודעי

  

  ...תמיד היו

  

 ! הם רק שכחו

  

חברים יקרים. "ישראל" איננו המאבק שלנו באל או באנשים. חס וחלילה! "ישראל" זה מצב 
שבו אנחנו נזכרים באמת  –אם כי מצב אשר מותיר חותם בתודעה  –תודעתי רגעי וחולף 

מקום ל"אנכי" של האלוהי. שבו האני המצומצם מפנה  –הגדולה שהייתה לפני שנפקחו עינינו 
 ולרגע אחד של זכרון, ה"אנכי" האלוהי פועל את פעולתו בנו )עמנו, דרכנו, בתוכנו(. 

  

בהמשך חייו, יעקב שב אל זהותו הקטנה והמפוחדת, ולכן ימשיכו לקרוא לו יעקב. אבל מדי 
ת. פעם שבה ומתרחבת תודעתו מחדש, והוא שב ונזכר שהוא לא מי שהוא חשב שהוא בטעו

רק אנחנו, משום שהיינו . הוא שב ונזכר שהוא ישראל, הוא הוא האל שפועל לבדו בעולם
 עסוקים בקטנות שלנו, נפלנו בפח של הצמצום והשיכחה. 

  

 שבת שלום ישראל,

  

 אלישע
 

 


