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פרשת וישלח תשע"ב
'ויקרא את שמו ישראל'
בראשית פרק לה

ֹאמר ל ֱאל ִֹהי ְִ #מ ָ ַי ֲעקֹב לֹא יִ ֵָ $רא
ֵרא ֱאל ִֹהי ֶאל ַי ֲעקֹב עד ְבֹא ִמ ַ ַ ֲא ָר וַיְ ָב ֶר ְ אֹת) :י( ַו ֶ
)ט( ַו ָ
ֹאמר ל ֱאל ִֹהי ֲאנִ י ֵאל ַַ #י
ְִ #מ ָ עד ַי ֲעקֹב ִ%י ִא יִ ְ& ָר ֵאל יִ ְהיֶה ְֶ #מ ָ ַו ִ ְק ָרא ֶאת ְ#מ יִ ְ& ָר ֵאל) :יא( ַו ֶ
2ב ָר ָה
ָת ִ1י ְל ְ
0רֲ /א ֶ#ר נ ַ
ֵצא() :יב( וְ ֶאת ָה ֶ
(מ ָל ִכי ֵמ ֲח ָל ֶצי ָ י ֵ
(ק ַהל )יִ יִ ְהיֶה ִמ ְֶ *ָ +
(ר ֵבה )י ְ
ְ ֵרה ְ
ַעל ֵמ ָע ָליו ֱאל ִֹהי ַ ָ+ק ֲא ֶ#ר ִ ֶר ִא:1
0ר) :/יג( ַו ַ
2ח ֶרי ָ ֶא ֵֶ 1את ָה ֶ
ַר ֲע ָ ֲ
(לז ְ
(ליִ ְצ ָחק ְל ָ ֶא ְֶ 1נָ3ה ְ
ְ
יה ֶָ #מ) :טו( ַו ִ ְק ָרא
ֶס ְ ַו ִ צֹק ָע ֶל ָ
יה נ ֶ
ַָ ְ 7ע ֶל ָ
0ב ַו ֵ
ַ6ב ַי ֲעקֹב ַמ ֵָ 6בה ַ ָ+ק ֲא ֶ#ר ִ ֶר ִאַ 1מ ֶֶ 6בת ֶ
)יד( ַו ֵ
0ר/
ַי ֲעקֹב ֶאת ֵַ #ה ָ+ק ֲא ֶ#ר ִ ֶר ִאֱ #ָ 1אל ִֹהי ֵית ֵאל) :טז( ַו ִ ְסע( ִמ ֵית ֵאל וַיְ ִהי עד ְִ %ב ַרת ָה ֶ
יר ִאי ִ%י
ַ; ֶדת 2ל ְִ 1
ֹאמר ָלַ :ה ְמי ֶ
ַַ 1קִ ְ #ל ְד ָ) ::1יז( וַיְ ִהי ְב ַה ְקָֹ #תִ ְ :ל ְד ַָ :1וֶ 1
ֶַ 1לד ָר ֵחל ו ְ
ָלבא ֶא ְפ ָר ָתה ו ֵ
ַָ 1מת ָר ֵחל
ָמי) :יט( ו ָ
0ביו ָק ָרא ל ִבנְ י ִ
ְַ 1ק ָרא ְ#מ ֶ אנִ י וְ ִ
ַפ ָ%ִ :#י ֵמ ָתה ו ִ
ַג זֶה ָל ְ ֵ) :יח( וַיְ ִהי ְ ֵצאת נ ְ
<רת ָר ֵחל ַעד ַה  :
<ר ָתִ :הוא ַמ ֶֶ 6בת ְקב ַ
ַ6ב ַי ֲעקֹב ַמ ֵָ 6בה ַעל ְקב ָ
ֵַ $ָ 1בר ְ ֶד ֶר ְ ֶא ְפ ָר ָתה ִהוא ֵית ָל ֶח ) :כ( ַו ֵ
וִ
א(ב
ֵל ְ ְר ֵ
0רַ /ה ִהוא ַו ֶ
0הלֹה ֵמ ָה ְל0ה ְל ִמ ְג ַל ֵע ֶדר) :כב( וַיְ ִהי ִ ְ ֹ%#יִ ְ& ָר ֵאל ָ ֶ
)כא( ַו ִ ַ7ע יִ ְ& ָר ֵאל ַו ֵט ֳ
0ביו ַו ִ ְַ #מע יִ ְ& ָר ֵאל פ ַו ִ ְהי( ְבנֵי ַי ֲעקֹב ְ#נֵי ָע ָ&ר) :כג( ְנֵי ֵל0ה ְכר ַי ֲעקֹב
ילגִֶ #
ַו ִ ְ%ַ #ב ֶאת ִ ְל ָהה ִ ֶ
(בנֵי ִב ְל ָהה ְִ #פ ַחת ָר ֵחל ָ
ָמ) :כה( ְ
(בנְ י ִ
יס@ ִ
(זב(ל<) :כד( ְנֵי ָר ֵחל ֵ
שכר ְ
יה(דה וְ יִ ָ? ָ
א(ב וְ ְִ #מע וְ ֵלוִ י וִ ָ
ְר ֵ
<;ד ל ְ ַפ ַ ֲא ָר ) :כז( ַו ָ בֹא ַי ֲעקֹב ֶאל
#0ר ֵא ֶ;ה ְנֵי ַי ֲעקֹב ֲא ֶ#ר י ַ
(בנֵי ִז ְל ָה ְִ #פ ַחת ֵל0ה )ָד וְ ֵ
ַפ ִָ 1לי) :כו( ְ
וְ נ ְ
2ב ָר ָה וְ יִ ְצ ָחק) :כח( ַו ִ ְהי( יְ ֵמי יִ ְצ ָחק ְמ2ת
ְ
2ר ַע ִהוא ֶח ְבר ֲא ֶ#ר )ָר ָ#
0ביו ַמ ְמ ֵרא ִק ְריַת ָה ְ
יִ ְצ ָחק ִ
ָמי ַו ִ ְק ְר( אֹת ֵע ָ&ו וְ ַי ֲעקֹב ָנָיו:
(& ַבע י ִ
ָק ְ
ֵ0ס@ ֶאל ַע ָ+יו ז ֵ
ָמת ַו ֶ
(#מֹנִ י ָ#נָה) :כט( ַו ִ גְ וַע יִ ְצ ָחק ַו ָ
ָ#נָה ְ
רש"י
)ט( עוד  Aפע שני במקו הזה ,אחד בלכתו ואחד בשובו :ויבר אתו  Aברכת אבלי ) :י( לא יקרא שמ עוד
יעקב  Aלשו אד הבא במארב ועקבה אלא לשו שר ונגיד) :יא( אני אל שדי  Aשאני כדאי לבר  ,שהברכות שלי:
פרה ורבה  Aעל ש שעדיי לא נולד בנימי וא@ על פי שכבר נתעברה ממנו :גוי  Aבנימי :גוי  Aמנשה ואפרי
שעתידי לצאת מיוס@ ,וה במני השבטי  :ומלכי  Aשאול ואיש בשת שהיו משבט בנימי ,שעדיי לא נולד.
)ופסוק זה דרשו אבנר כשהמלי איש בושת ,וא@ השבטי דרשוהו וקרבו בנימי ,דכתיב )שופטי כא א( איש
ממנו לא ית את בתו לבנימי לאשה ,וחזרו ואמרו אלמלא היה עולה מ השבטי לא היה הקב"ה אומר ליעקב
ומלכי מחלצי יצאו :גוי וקהל גוי  Aשגוי עתידי בניו להעשות כמני הגוי שה שבעי אומות ,וכ כל
הסנהדרי שבעי  .דבר אחר שעתידי בניו להקריב איסור במות כגוי בימי אליהו() :יג( במקו אשר דבר אתו
 Aאיני יודע מה מלמדנו) :טז( כברת האר  Aמנח פירש לשו כביר ,רבוי ,מהל רב .ואגדה בזמ שהאר /חלולה
ומנוקבת ככברה שהניר מצוי ,הסתיו עבר ,והשרב עדיי לא בא .ואי זה פשוטו של מקרא ,שהרי בנעמ מצינו
)מ"ב ה יט( ויל מאתו כברת אר ./ואומר אני שהוא ש מדת קרקע כמו מהל פרסה או יותר ,כמו שאתה
אומר )ישעיה ה י( צמד כר ) ,לעיל לג יט( חלקת שדה ,כ במהל אד נות ש מדה כברת אר) :/יז( כי ג זה A
נוס@ ל על יוס@ .ורבותינו דרשו ע כל שבט נולדה תאומה ,וע בנימי נולדה תאומה יתירה) :יח( ב אוני  Aב
צערי :בנימי  Aנראה בעיני לפי שהוא לבדו נולד באר /כנע ,שהיא בנגב כשאד בא מאר נהרי  ,כמו שנאמר
)במדבר לג מ( בנגב באר /כנע) ,לעיל יב ט( הלו ונסוע הנגבה :בנימי  Aב ימי ,לשו )תהלי פט יג( צפו וימי
אתה בראת  ,לפיכ הוא מלא) :כב( בשכ ישראל באר ההוא  Aעד שלא בא לחברו אצל יצחק ארעוהו כל
אלה :וישכב  Aמתו שבלבל משכבו מעלה עליו הכתוב כאלו שכבה .ולמה בלבל וחלל יצועיו ,שכשמתה רחל נטל
יעקב מטתו שהיתה נתונה תדיר באהל רחל ולא בשאר אהלי ונתנה באהל בלהה ,בא ראוב ותבע עלבו אמו,
אמר א אחות אמי היתה צרה לאמי ,שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי ,לכ בלבל :ויהיו בני יעקב שני עשר
 Aמתחיל לעני ראשו משנולד בנימי נשלמה המטה ,ומעתה ראוי להמנות ,ומנא .ורבותינו דרשו ללמדנו בא
שכול שוי ,וכול צדיקי  ,שלא חטא ראוב) :כג( בכור יעקב  Aאפילו בשעת הקלקלה קראו בכור :בכור יעקב A
בכור לנחלה ,בכור לעבודה ,בכור למני ,ולא נתנה בכורה ליוס@ אלא לעני השבטי שנעשה לשני שבטי :
)כז( ממרא  Aש המישור :קרית הארבע  Aש העיר ממרא קרית הארבע איל מישור של קרית ארבע .וא
תאמר היה לו לכתוב ממרא הקרית ארבע ,כ דר המקרא בכל דבר ששמו כפול ,כגו זה ,וכגו בית לח  ,אבי
עזר ,בית אל ,א הוצר להטיל בו ה"א נותנה בראש התיבה השניה )ש"א טז א( בית הלחמי) ,שופטי ו כד(
בעפרת אבי העזרי) ,מ"א טז לד( בנה חיאל בית האלי) :כט( ויגוע יצחק  Aאי מוקד ומאוחר בתורה ,מכירתו
של יוס@ קדמה למיתתו של יצחק שתי עשרה שנה ,שהרי כשנולד יעקב היה יצחק ב ששי שנה ,שנאמר
)לעיל כה כו( ויצחק ב ששי שנה וגו' ,ויצחק מת בשנת מאה ועשרי ליעקב ,א תוציא ששי ממאה ושמוני
שנה ,נשארו מאה ועשרי  ,ויוס@ נמכר ב שבע עשרה שנה ,ואותה שנה שנת מאה ושמונה ליעקב .כיצד ,ב
ששי ושלש נתבר  ,וארבע עשרה שנה נטמ בבית עבר ,הרי שבעי ושבע ,וארבע עשרה עבד באשה ,ובסו@
ארבע עשרה נולד יוס@ ,שנאמר )לעיל ל כה( ויהי כאשר ילדה רחל את יוס@ וגו' ,הרי תשעי ואחת ,ושבע עשרה
עד שלא נמכר יוס@ הרי מאה ושמנה) .עוד מפורש מ המקרא משנמכר יוס@ עד שבא יעקב מצרימה עשרי
ושתי שנה ,שנאמר )להל מא מו( ויוס@ ב שלשי שנה וגו' ,ושבע שני שובע ושנתי רעב הרי עשרי ושתי ,
וכתיב ימי שני מגורי שלשי ומאת שנה נמצא יעקב במכירתו מאה ושמונה(:
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בראשית פרק יז

רש"י

)ה( וְ לֹא יִ ֵָ $רא עד ֶאת ְִ #מ ָ
2ב ָר ָה ִ%י
2ב ָר וְ ָהיָה ְִ #מ ָ ְ
ְ
2ב ֲהמ )יִ נְ ַת ִ1י ָ ... :
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֶאל
)טו( ַו ֶ
2ב ָר ָה ָ& ַרי ִא ְ ָ 1ְ #לֹא ִת ְק ָרא
ְ
ֶאת ְָ #מָ &ָ :רי ִ%י ָ& ָרה ְָ #מ::

)ה( כי אב המו גוי  Aלשו נוטריקו של שמו .ורי"ש שהיתה בו
בתחלה ,שלא היה אב אלא לאר שהוא מקומו ועכשיו אב לכל
העול  ,לא זזה ממקומה ,שא@ יו"ד של שרי נתרעמה על השכינה עד
שנתוספה ליהושע ,שנאמר )במדבר יג טז( ויקרא משה להושע ב נו
יהושע) :טו( לא תקרא את שמה שרי  Aדמשמע שרי לי ולא לאחרי
כי שרה סת שמה ,שתהא שרה על כל:

מסכת ברכות דף יב ע"ב – יג ע"א

משנה .מזכירי יציאת מצרי בלילות .אמר רבי אלעזר ב עזריה :הרי אני כב שבעי שנה ,ולא
זכיתי שתאמר יציאת מצרי בלילות עד שדרשה ב זומא .שנאמר) :דברי ט"ז( למע תזכר את יו
צאת מאר /מצרי כל ימי חיי  .ימי חיי  Aהימי  ,כל ימי חיי  Aהלילות; וחכמי אומרי  :ימי
חיי  Aהעול הזה ,כל  Aלהביא לימות המשיח.
מספר והול מעשה נחש; א@ כ ישראל A
גמרא .תניא ,אמר לה ב זומא לחכמי  :וכי
צרות אחרונות משכחות את הראשונות) :דברי
מזכירי יציאת מצרי לימות המשיח? והלא
הימי א' א'( אבר הוא אברה  ,בתחלה
כבר נאמר) :ירמיהו כ"ג( הנה ימי באי נא
נעשה אב לאר  ,ולבסו@ נעשה אב לכל העול
ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני
כולו .שרי היא שרה ,בתחלה נעשית שרי
ישראל מאר /מצרי  ,כי א חי ה' אשר העלה
לאומתה ,ולבסו@ נעשית שרה לכל העול
ואשר הביא את זרע בית ישראל מאר /צפונה
כולו .תני בר קפרא :כל הקורא לאברה
ומכל הארצות אשר הדחתי ש !  Aאמרו לו:
אבר  Aעובר בעשה ,שנאמר) :בראשית י"ז(
לא שתעקר יציאת מצרי ממקומה ,אלא
והיה שמ אברה  .רבי אליעזר אומר :עובר
שתהא שעבוד מלכיות עיקר ,ויציאת מצרי
בלאו ,שנאמר) :בראשית י"ז( ולא יקרא עוד
טפל לו .כיוצא בו אתה אומר) :בראשית ל"ה(
]את[ שמ אבר  .אלא מעתה הקורא לשרה
לא יקרא שמ עוד יעקב כי א ישראל יהיה
שרי הכי נמי?  Aהת  ,קודשא ברי הוא אמר
שמ] .ד יג ע"א[ לא שיעקר יעקב ממקומו,
לאברה ) :בראשית י"ז( שרי אשת לא תקרא
אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו; וכ הוא
את שמה שרי כי שרה שמה A .אלא מעתה,
אומר) :ישעיהו מ"ג( אל תזכרו ראשנות
הקורא ליעקב יעקב הכי נמי?  Aשאני הת ,
וקדמניות אל תתבוננו ,אל תזכרו ראשנות  Aזה
דהדר אהדריה קרא ,דכתיב )בראשית מ"ו(
שעבוד מלכיות ,וקדמניות אל תתבוננו  Aזו
ויאמר אלהי לישראל במראות הלילה ויאמר
יציאת מצרי ) ,ישעיהו מ"ג( הנני עשה חדשה
יעקב יעקב .מתיב רבי יוסי בר אבי ואיתימא
עתה תצמח  Aתני רב יוס@ :זו מלחמת גוג
רבי יוסי בר זבידא) :נחמיה ט'( אתה הוא ה'
ומגוג .משל ,למה הדבר דומה  Aלאד שהיה
האלהי אשר בחרת באבר !  Aאמר ליה:
מהל בדר ופגע בו זאב וניצל ממנו ,והיה
הת נביא הוא דקא מסדר לשבחיה דרחמנא
מספר והול מעשה זאב; פגע בו ארי וניצל
מאי דהוה מעיקרא .הדר על מאימתי.
ממנו ,והיה מספר והול מעשה ארי; פגע בו
נחש וניצל ממנו ,שכח מעשה שניה והיה
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