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פרשת וישלח תשע"ג
'ישראל יהיה שמך'
בראשית פרק לה

ֹאמר ל ֱאל ִֹהי ְִ #מ ָ ַי ֲעקֹב לֹא יִ ֵָ $רא
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ְ
רש"י

רמב"ן

)י( שמ יעקב  5יאמר כי עתה עוד אתה נקרא
יעקב ,א :על פי שהחלי :שמ שרו של עשו ,כי
הוא לא נשתלח ל להחלי :את שמ  ,אבל מעתה
לא יקרא שמ יעקב כי א ישראל יהיה שמ ,
וזה טע ויקרא את שמו ישראל .או ירמוז שקרא
את שמו ישראל מוס :על יעקב ,לא שיאסר
להקרא יעקב:

)ט( עוד  5פע שני במקו הזה ,אחד בלכתו ואחד
בשובו :ויבר אתו  5ברכת אבלי ) :י( לא יקרא
שמ עוד יעקב  5לשו אד הבא במארב ועקבה
אלא לשו שר ונגיד) :יא( אני אל שדי  5שאני
כדאי לבר  ,שהברכות שלי :פרה ורבה  5על ש
שעדיי לא נולד בנימי וא :על פי שכבר נתעברה
ממנו :גוי  5בנימי :גוי  5מנשה ואפרי
שעתידי לצאת מיוס ,:וה במני השבטי :
ומלכי  5שאול 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  5שגוי עתידי בניו להעשות כמני הגוי שה שבעי אומות ,וכ כל הסנהדרי
שבעי  .דבר אחר שעתידי בניו להקריב איסור במות כגוי בימי אליהו(:
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)כה( ויותר יעקב  5שכח פכי קטני וחזר
ֵ0בק ִאיִ #עַ +עד עֲלת
ָתר ַי ֲעקֹב ְל ַב ַו ֵ
)כה( ַו ִ ( ֵ
עליה  :ויאבק איש  5מנח פירש ויתעפר איש,
ַרא ִ%י לֹא ָיכֹל ל ַו ִ )ַע ְ ַכ :יְ ֵרכ
ַה ָ> ַחר) :כו( ַו ְ
לשו אבק ,שהיו מעלי עפר ברגליה על ידי
ֹאמר
0בק ִע) :+כז( ַו ֶ
ֶר ְ ַי ֲעקֹב ְ ֵה ְ
ַַ 1קע ַ :%י ֶ
וֵ
נענוע  .ולי נראה שהוא לשו ויתקשר ,ולשו
ֹאמר לֹא ֲא ֲַ ?ֵ #ח ָ ִ%י ִא
ֵַ ?ְ #חנִ י ִ%י ָע ָלה ַה ָ> ַחר ַו ֶ
ֹאמר ַי ֲעקֹב :ארמי הוא ,בתר דאביקו ביה ,ואבק ליה מיבק,
ֹאמר ֵא ָליו ַמה ְ> ֶמ ָ ַו ֶ
ֵ ַר ְכ ָ1נִ י) :כח( ַו ֶ
לשו עניבה ,שכ דר שני שמתעצמי להפיל
ֵ0מר עד ְִ #מ ָ ִ%י ִא
ֹאמר לֹא ַי ֲעקֹב י ֵ
)כט( ַו ֶ
איש את רעהו שחובקו ואובקו בזרועותיו .ופירשו
ַ(1כל:
ָ#י ו ָ
ית ִע ֱאל ִֹהי וְ ִע ֲאנ ִ
יִ ְ& ָר ֵאל ִ%י ָ& ִר ָ
רבותינו ז"ל שהוא שרו של עשו) :כו( ויגע בכ
ֹאמר
ידה ָ3א ְֶ #מ ָ ַו ֶ
ֹאמר ַה ִ) ָ
)ל( ַו ִ ְ2#ל ַי ֲעקֹב ַו ֶ
יריכו  5קולית היר התקוע בקלבוסית קרוי כ,:
ָל ָ+ה @ֶה ִ2#ְ 1ל ִל ְִ #מי וַיְ ָב ֶר ְ אֹת ָ: #
על ש שהבשר שעליה כמי כ :של קדירה :ותקע
 5נתקעקעה ממקו מחברתה ,ודומה לו )ירמיה ו ח( פ תקע נפשי ממ  ,לשו הסרה .ובמשנה לקעקע
ביצת ,לשרש שרשיה) :כז( כי עלה השחר  5וצרי אני לומר שירה ביו  :ברכתני  5הודה לי על
הברכות שברכני אבי ,שעשו מערער עליה ) :כט( לא יעקב  5לא יאמר עוד שהברכות באו ל בעקבה
וברמיה כי א בשררה ובגלוי פני  ,וסופ שהקב"ה נגלה עלי בבית אל ומחלי :את שמ  ,וש הוא
מברכ  ,ואני ש אהיה ואודה ל עליה ,וזהו שכתוב )הושע יב ה( וישר אל מלא ויוכל בכה ויתחנ לו,
בכה המלא ויתחנ לו ,ומה נתחנ לו )ש ( בית אל ימצאנו וש ידבר עמנו ,המת לי עד שידבר עמנו
ש  ,ולא רצה יעקב ,ועל כרחו הודה לו עליה ,וזהו )פסוק ל( ויבר אותו ש  ,שהיה מתחנ להמתי לו
ולא רצה :וע אנשי  5עשו ולב :ותוכל  5לה ) :ל( למה זה תשאל  5אי לנו ש קבוע ,משתני
שמותינו ,הכל לפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלחי :

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.
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]ב[ ויאמר שלחני שהגיע זמ קילוסי לקלס להקב"ה ,אמר לו יקלסו חבירי אמר לו
איני יכול למחר אני בא לקלס וה אומרי לי כש שלא קילסת אתמול כ אי אתה
מקלס היו  ,אמר שייצא סייבת לא אשלח כי א ברכתני ,אמר לו אות המלאכי
שבאו אצל אברה לא פירשו ממנו אלא בברכה ,אמר לו אות נשתלחו על מנת כ
אבל אני לא נשתלחתי לכ  ,אמר לו שייצת סייבת לא אשלח  ,ר' לוי בש ר' שמואל
בר נחמ אמר אמרו לו מלאכי השרת על ידי שגלו מסטורי של הקב"ה נדחו
ממחיצת מאה ול"ח שנה ,אשמע ל ואדחה ממחיצתי ,אמר שייצת סייבת לא
אשלח כי א ברכתני ,א"ר הונא בסו :אמר אני מגלה לו א אומר לי הקב"ה למה
גלית לו אני אומר לפניו רבונו של עול נביאי גוזרי גזירות ואי אתה מבטל גזירת
ואני הייתי יכול לבטל גזירת  ,אמר לו עתיד הוא להגלות עלי בבית אל ולהחלי:
את שמ ואני עומד ש  ,הה"ד )הושע יב( בית אל ימצאנו וש ידבר עמנו ,עמ אי
כתיב כא אלא וש ידבר עמנו.

)Rembrandt (c. 1659
Jacob Wrestling with the Angel
Gemäldegalerie, Berlin

