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 אלוהי ישראל 

, מופיע פעם יחידה בספר בראשית, אך מוצא  ככינוי לקב"ה שיעקב מחדש בפרשה"אלוהי ישראל"  תואר  ה   מים ראשונים:

ואף בכתובים. ולא נעדר גם    המקרא, בספרים שמות, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, נביאים ראשונים  ךהד רב בהמש

אלוהי   ם: משלי דף לפרשת השבוע, ומקד בהמתדף זה : להנושא לשניים"ל בהלכה ובאגדה. לפיכך, חלקנו את פרות חזמס

 . מעבר לפרשהביטוי זה במקרא ובחז"ל  הנרחב של  בשימוש  אשר יתמקד  ,  השלמות  –ישראל  

ה: ו ְלַדְרּכֹו ֵשִעירָּ ב ַביֹום ַההּוא ֵעשָּ ה    ַויָּשָּ שָּ ִית ּוְלִמְקֵנהּו עָּ ה ַוִיֶבן לֹו בָּ ַסע ֻסֹּכתָּ קֹום  ֻסֹּכת עַ ְוַיֲעֹקב נָּ א ֵשם־ַהמָּ רָּ ל־ֵּכן קָּ

ֵלם ִעיר ְשֶכם ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְּכַנַען ְבֹבאֹו ִמַפדַ   ֻסּכֹות: ִעיר:ַויָּבֹא ַיֲעֹקב שָּ ם ַוִיַחן ֶאת־ְפֵני הָּ ֶדה    ן ֲארָּ ַוִיֶקן ֶאת־ֶחְלַקת ַהשָּ

ְבמֵ  ְשֶכם  ֲאִבי  ְבֵני־ֲחמֹור  ִמַיד  ֳהלֹו  אָּ ם  ה־שָּ טָּ נָּ ְקִש ֲאֶשר  ה  ה:אָּ ֵאל   יטָּ ִיְשרָּ ֱאֹלֵהי  ֵאל  א־לֹו  ַוִיְקרָּ ִמְזֵבַח  ם   :ַוַיֶצב־שָּ

 1(. גלסוף פרק  בראשית  )

ם וֵ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֱאֹל הָּ ִבי ַאְברָּ ְך:ֵהי אָּ ה ִעמָּ ֹאֵמר ֵאַלי שּוב ְלַאְרְצָך ּוְלמֹוַלְדְתָך ְוֵאיִטיבָּ ק ה' הָּ ִבי ִיְצחָּ בראשית  )  אֹלֵהי אָּ

  2.(לב י 

ֵרְך ֶאת ַהנְ ל ֹאִתי ִמּכָּ ְך ַהֹגאֵ ַמְלאָּ הַ  ע ְיבָּ ִרים וְ ל רָּ ֶרץ: עָּ אָּ ֹרב ְבֶקֶרב הָּ ק ְוִיְדגּו לָּ ם ְוִיְצחָּ הָּ ֶהם ְשִמי ְוֵשם ֲאֹבַתי ַאְברָּ ֵרא בָּ   ִיקָּ

 3.(פרשת ויחי מח טז  בראשית  )

  השםמקור  –ת וישלח  פרש לג כ אשית פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ברמדרש 

למזבח אל:  שם  קרא  של  ישראלומזבח  שנאמר   .הי  שדי,  באל  בצאתו  שנתברך  אותך"  :לפי  יברך  שדי    " ואל 

  : רישראל, שנאמוהמלאך קראו   ,בבית לבן - )שם לא ה( "ואלהי אבי היה עמדי" :אשית כח ג(, ובשובו כתיב)בר

ח של אלהי  א שם המזבח מזבלכך קור  )שם לב כט(,  ותוכל"   כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים"

 4. כיר עליו ישועת אלהיםראל, הזיש

 
של שקט    רזמן קצ  לפרק  וזכה  בפרשה זו(  מפגש יעקב ועשורינו  בדאו  ר)  וחשש ממנ  עשו שכה  יצא יעקב בלי פגע מהמפגש עם  1

"שלם בגופו    קושר כתרים לשלמות זו: ב(  ג ע"גמרא שבת ל)וה  בה עט  הפסוק ומדרש בראשית רגיעה. "ויבא יעקב שלם", אומר  ור
  ' ושוזר 'שלמותהמדרש ומוסיף  . "()שלא חסר מה שנתן לעשו  מונו , שלם במ מין טרם נולד(י)הגם שבנ ליעה(, שלם בבניו )למרות הצ

תך  ר צא ה' ישמ"(,  ם קכט)תהלי "  אלרשרי יאמר נא ישיר המעלות רבת צררוני מנעואיוב)!(: "ספר  זו בפסוקים נאים מתהלים ומ 
)תהלים  "  הזורעים בדמעה ברנה יקצורו"  ,)איוב כב(  "ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור",  )תהלים קכא(  "בואך מעתה ועד עולםו

צלולה  דברינו    ראו)  שבאה בסמוך  הוא בפרשת דינההמיידי  ך  ההמש ותם  לא    דרומה בו נולד בנימין ומתה רחלהמסע  ועוד.    קכו(
סוף  אל יצחק אביו במגיע לחברון    יעקב, עד ש(קום עלה בית אלינו  )דבר  יים את הנדרת אל ולקת בילעלו   תרתזכו, ב ( ביתהייתה הח
בארץ חלקת שדה  יעקב  קונה  ו בבית אל,  ים את נדרלשני שהוא מלפ  עודאך בינתיים, ו  .(רץזרתו לאחבמסע יעקב  ברינו  ד)  פרק לה

ן את פני  ויח  כם )דברינועיר שחן את פני ה ,  רבה עט ז(  יכולים לערער, בראשיתולם  ת הע)אחד משלושה מקומות עליהם אין אומו
חווה את חלום  בו    שמקים יעקב במקום  שנילמזבח ה)  והי ישראל"ל אל אם: "ניסתו לארץ וקורא בשח בכובונה מזבה(  בפרש  העיר

    .(ל"הוא קורא: "אל בית אהסולם ונדר את נדרו 
ו  ל  ההבטחה שניתנהאת    כמבקש לקיים.  תיוכאלוהי אבולקב"ה  בעת שיעקב ירא מהמפגש עם עשו הוא פונה    בתחילת הפרשה  2

לָּ ו  "  יג:  כהבראשית  חלום הסולם, ככתוב ב בתחילת המסע ב  ב עָּ אַמר ֲאִני הִהנֵּה ה' ִנצָּ ָאֶרץ  יו ַויֹּ ק הָּ חָּ י ִיצ  אֹלהֵּ ם ָאִביָך וֵּ הָּ רָּ י ַאב  ' ֱאֹלהֵּ
ֶעָך ַזר  ה ּול  ֶננָּ ָך ֶאת  ֶליהָּ ל  ב עָּ כֵּ ה שֹּ י ָאִבי  לא מב: "אשית  רב,  ודולק אחרי בן הבתקיפות לל  עונה  בלשון זו הוא גם.  "ֲאֶשר ַאתָּ י ֱאֹלהֵּ לּולֵּ

י ַא רָּ ֱאֹלהֵּ םב  יָּ   הָּ ק הָּ חָּ ִני    הּוַפַחד ִיצ  תָּ ם ִשַלח  יקָּ ה רֵּ המפגש    ו ואולי גם בעקבותלאחר שניצל מעש בפסוקים לעיל,  אך    וכו' ".ִלי ִכי ַעתָּ
  בראשית רבה דברי המלאך ליעקב באו  , רם זהשלו    ןתנו  לפני שהקב"הואל )ילוץ ששמו גם ישרבאלפני זמנו ועם המלאך שבישר לו  

ממהר יעקב לטבוע את הכינוי החדש לקב"ה:   "(י עומד שםאל ולהחליף את שמך ואנהוא להגלות עליך בבית  יד  עת :אמר לועח ב: "
   ?ומוקדם מדיאו שמא מהלך פזיז ונכון  אל אלוהי ישראל". האם היה זה מחווה ראוי "

יסתו  בכנ  "אלוהי ישראל"תיקון לן  עיכמי  אול, הוא מצרף את שמו לשמות אבותיו  ובברכתו לנכדיו אפרים ומנשה  ב של יעק  ו ערוב ימיב  3
משמש השלמה לשמונה עשרה )בראשית רבה סט ד( שפסוק זה   ברכות פרק ד הלכה גתלמוד ירושלמי  ו ב רא  .לארץ והצלתו מעשו 

על הפסוק מוסיף  שכל טוב )בובר(  עשרה. ומדרש    ות תפילת שמונהאחד מיסוד  זהש  , אהפעמים שבהם נזכרים שלושת האבות במקר
אברהם ויצחק, שיהיו נקראים בני   ?ומאן נינהו . שם טוב שיצא באבותי -ושם אבותי  ,ש בי שם טוב שי -  יקרא בהם שמיו: " וחותם

" רק פעם אחת  ביטוי "אלוהי ישראלהנזכר  בכדי    אולי לא.  (בפרשת תולדות  יצחק ויעקבאברהם  )ראו דברינו   "ויעקב  אברהם ויצחק
בין "אלוהי  ריד  להפ  ישובספרות חז"ל ו  פעמים רבות בספרי מקרא רבים אחרים נזכר גם נזכר    , כאמור לעיל, בספר בראשית. אך

 בר לפרשה ולספר בראשית. רשתנו ובין "אלוהי ישראל" שמעישראל" בפ
ששמר    – אלוהי    ביציאתו,  –בחרן: אל    בהתחנות המרכזיות בעשרים שנות גלותו של יעקשלוש  ממורכב    ישראל"  -אלוהי    -  השם "אל  4

קריאת השם    ישראל.-אלוהי-המוקדש לאל  מזבחשמו של המכאן  לשם ישראל. ו זכה  בשלום ובחזרתו    –, וישראל  עליו בבית לבן
גם בפרשנים רבים אחרים ויש רק להבין אם קריאת שם בשם ה'    נראהכך  לה'.    מזבח שהואקריאה של  למזבח עצמו, אלא  איננה  

 ץלמקום או מבנה מסוים הוא עניין פרטי שיעקב עשה לעצמו ולבני ביתו, או שיש כאן ניסיון לקרוא בשם ה' לכלל תושבי האר
ַח ַלה' ַוִיק  : "בדומה לסבא אברהם שבכניסתו לארץ ולקרבם לאמונה בה'. בֵּ ם ִמז  ם ה'ַוִיֶבן שָּ שֵּ א ב   יב ח(. בראשית " ) רָּ

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%95%d7%a2%d7%a9%d7%95
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a6%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%9b%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%94-%d7%a2%d7%9b%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%99
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a6%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%9b%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%94-%d7%a2%d7%9b%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%99
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a6%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%9b%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%94-%d7%a2%d7%9b%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%99
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a6%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%9b%d7%a8%d7%aa%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%94-%d7%a2%d7%9b%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%99
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%9c
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a1%d7%a2-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%91%d7%97%d7%96%d7%a8%d7%aa%d7%95-%d7%9c%d7%90%d7%a8%d7%a51
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%99%d7%97%d7%9f-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%99%d7%97%d7%9f-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%99%d7%97%d7%9f-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%99%d7%97%d7%9f-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%95%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%95%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d-%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%95%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91


 ב"פתש   וישלחפרשת 
 

 
 4תוך  מ  2  עמ'

 

 

 שם הנס ולשבחו של מקוםעל  –פרשת וישלח לג כ רש"י בראשית 

עמו והצילו קרא שם    ה"הקב לא שהמזבח קרוי אלהי ישראל, אלא על שם שהיה    - "ויקרא לו אל אלהי ישראל"

הנס על שם  ה  .המזבח  בקריאת  נזכר  של מקום  שבחו  אל  מי שהו   , רכלומ  .שםלהיות  הוא    ,ה"הקב הוא    -א 

לא שהמזבח קרוי ה', אלא על    5)שמות יז טו( "  ו ה' נסיויקרא שמ"  :וכן מצינו במשה  .שראללי ששמי יאלהים  ל

  6ה' הוא נסי.  -  ה"הקב שם הנס קרא שם המזבח, להזכיר שבחו של 

מתחלקים לכמה    כפטיש יפוצץ סלע,  ה כג כט(ורבותינו דרשוהו שהקב"ה קראו ליעקב אל. ודברי תורה )ירמי

 7. של מקרא באתי ני ליישב פשוטו ושמועוים, וא טעמ

 אליעזר ועמנואלכמו  – רשב"ם בראשית פרשת וישלח פרק לג פסוק כ

  שהיצילני מלבן ומעשו. כלומר האלהים הוא אלהי יעקב. וכמו שקורין שם אדם אליעזר,   -הי ישראל  אל אל

 8וטו:ירשתי פשעמנואל, כמו כן נקרא המזבח כך. וכמו שפ

 המזבחשם   –  שלח פרק לג פסוק כוית רד"ק בראשית פרש 

בח כן להיות לזכרון לאשר הצילהו האל בדרך ושלח לו מלאך, ושנה שמו  קרא למז  -ויקרא לו אל אלהי ישראל  

ן  ה' נסי )שמות ח'( לזכרו   :שה רבינו למזבח אשר בנהר עם אל, ולפיכך שם המזבח כן. וכן קרא מ, ר"ל ששישראל

 9להם ה': הנס שעשה 

 "ויקרא" שהתפלל –לפסוק  תרגום אונקלוס

 10. קדם אל אלהא דישראל ואקים תמן מדבח ופלח עלוהי

 11יעקב מאלהה את עצמו?  – לחפרשת ויש  עט ח בראשית רבה

 
 לזכר הניצחון על עמלק בפרשת בשלח.  5
ה זו שסלל  יטבש . שם מפרשיםבהנס שאירע. ראה  תא של נס מלשון להתנוסס היינו לסמל גם נס מלשון פלא דבר ניסי שאירע, או  6

חו"ח המזבח    לאשדק  הול  גבאת הלהדגיש  ם  הגם  שמבקשים  ובראשם פרשני צרפת כבעלי התוספות  הולכים פרשנים רבים  רש"י  
ה' , הגם ששם זה קצת שונה:  זבח במלחמת עמלק ובדומה למ  אלוהי ישראל""  האל  שהוא לשם  עצמו קרוי "אלוהי ישראל", אלא

" ויטעו אחר  שבמרוצת הזמן יקבל המזבח עצמו את השם "אלוהי ישראל  אולי בשל הגבול הדק והחשש ו  הוא שעשה לי כאן נס.
לא שהמזבח קרוי בפי כל העולם  "חזקוני שפעמים רבות ממשיך את פירוש רש"י: ע לא מעט פעמים(, מדגיש עבודה זרה )כפי שאיר

 ". אלקי ישראל על שם הנסעמו קרא יעקב לבדו שם המזבח ב"ה אלא על שם שהיה הק, אלהי ישראל
"על דרך האמת"   "ן מזכיר בפירושוגם רמבקרא ליעקב אל. עצמו גילה שנראה להלן שהקב"ה את הגמרא במסכת מ ר רש"ייכאן מזכ 7

, אמר לו, אתה אלוה לשון אחרויש בענין הזה סוד גדול הזכירוהו עוד בבראשית רבה )עט ח( ב: "ומסכם  גמרא זוהיינו דרך הסוד,  
ה שהשכינה שורה בכסא הכבוד. והכונים ואני אלוה בתחתונים. ירמזו למה שהם אומרים תמיד שאיקונין של יעקב חקוקה  בעליונ

בן אשר "על דרך הקבלה". רש"י נמנע מלהתעכב על פירוש זה ומתמקד ב"פשוטו  בחיי    רבי". כך גם  המשכיל יביןבארץ ישראל. ו
 ולחז"ל.  להלן כשנגיע למדרשים ושמועו" של מקרא. ואנחנו נראה בקצרה מקור זה

ל את יעקב שזה עתה גם זכה לשם ישראל.  האלוהים שהצי"אלוהי ישראל" הוא בפשטות אלוהי יעקב שזה עתה ניצל מעשו ומלבן.  8
כנגד המינים?(  טענה ואין שום חשש של האלהה או הטעיה בדיוק כפי שאנו קוראים לאדם בשם עמנואל ולא סבורים שהוא האל )

האל שעוזר אלא  האיש הוא  כך גם אליעזר, לא שמחיה את כולנו.  שמו מזכיר לכולנו שעמנו האל האלא ש,  ו שעימו האל אפיל  או
קראו השמות בשבחי האל  ל כן, שיודע כי המנהג הזה בישרא: "ןרמב" ראו כך גם בפירוש ת האל העוזר ומושיע. מזכיר לנו אשמו ש

שיח ה' צדקנו )ירמיה ורו ושדי הוא צורו, וכן עמנו אל )ישעיה ז יד(, וכן שם המוא צ, כי יגיד הקורא שהאל הצורישדי  , ל כמו צוריא
שם י כא(, כי בעבור גדולת  מיכאל )  (. וכן יעשו בשמות מלאכים, גבריאל )דניאל ח טז(,לג טז(, ושם ירושלים ה' שמה )יחזקאל מח לה
 ". כחם יגידו בשמם כי הגבורה לאל ומי כמוהו

ואת פירוש  יאלי )דרום צרפת היום(  רד"ק הפרובנסאת פירושי  ת רשב"ם לעיל  , נוכל לצרף לשיטק הגיאוגרפינראה שלמרות המרח  9
עצמו כאשר הכוונה ברורה  " למזבח  "אלוהי ישראלשאינם נרתעים מנתינת השם  מעט שנים בצרפת(  אבן עזרא הספרדי )שחי לא  

שכן הוא שם המזבח, וכן מזבח משה קרא  והנכון הוא על הפסוק: "א זראבן ע ומי שירצה לטעות, יטעה בין כך ובין כך. ראה פירוש 
ח,  מ  קאל שמה )יחז  נקראת ד'ן בשוב השכינה אל ירושלים תהי  ההוא, וכשמו ד' נסי )שמות יז, טו(, בעבור הנס שעשה השם במקום  

י ישראל ולא "אלוקי יעקב"? מה "אלוהל". ושעבד שם השם אל אלהי ישראללה(, וכן בעבור שעזר השם את יעקב קרא שם המזבח,  
 . "הוא חזק ותקיף"לא בגלל חידוש השם ישראל אלא בגלל ששם זה ומסביר:  אבן עזרא מוסיף

ופלח", היינו שהתפלל  "  –מכל הגשמה שהיא עושה זאת גם כאן כאשר הוא מתרגם את המילה "ויקרא"    שכידוע מתרחקאונקלוס    10
לתו את האל  יו אל אלהי ישראל. קרא לו בתפויקרא לשמפרש: "ספורנו ץ בחום ע"י אומומוזכר ברמב"ן בפרשה )פולחן(. פירוש זה 

יה הוא ישראל שלא יוכלו אומות העולם להעבירו על דעתו ועל  וזה כשיה . והיה ה' לי לאלהים :יתברך לאלהים כמו שנראה באמרו 
ורון  )לצד ד  לפני המפגש עם עשובשמו  יעקב    "ישראל". בצר לו, התפלל  חשוב השם". גם כאן  דעת קונו כמו שהזכיר בנדרו למעלה

על דעתו ועל    שלא יוכלו אומות העולם להעבירו ומלחמה, רש"י בראשית לב ט(, אבל לאחר ההצלה התפלל ישראל בשמו החדש "
 ". דעת קונו

 . ה ית רבה על הפרשבראש -יה אכסנבכבוד א אל המדרשים ונפתח נעבור מפרשני המקר 11
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אתה אלוה בעליונים  מר ריש לקיש: אמר לו: א –כ( ית לב אשבר אלוהי ישראל" ) ויצב שם מזבח ויקרא לו אל"

סת אינו נוטל שררה לעצמו ואתה היית  חזן הכנאפילו    :אמר  ש לקיש ר' הונא בשם רי  12. םואני אלוה בתחתוני

אשר ילדה ליעקב" )בראשית    ותצא דינה בת לאהב: "שכתו זהו  מחר בתך יוצאה ומתענה,    !נוטל שררה לעצמך

 13.לד א(

 קפץ והקדים להשתמש בשם "ישראל"  – לג פסוק כק  פרשית ראב העמק דבר

רוש  , אלא הפיס ושלוםאל ח  שקרא לעצמו  ואין הכונה  .צמו אלקרא לע  :במדרש איתא.  "אל אלהי ישראל "

אלהי אברהם    :ני המזבחשהתפלל לפ   ,היינו  ."ישראלאל אלהי  "  ב"הנקרא הקום הכי  שקרא לעצמו ישראל, ומש 

לאך  . והיינו שאע"ג שאמר לו המ דרש רבהזה במעשה דינה כדאיתא במבשביל  ונענש  ,  אלואלהי יצחק ואלהי ישר

 14. ועדיין לא נקרא שמו ישראל...  ד לא נקרא מהקב"ה כךוע כל מקום ל מ אל, אבשיהיה נקרא ישר

 ה קרא ליעקב אלהקב" – מסכת מגילה דף יח עמוד א

 15. "ויקרא לו אל אלהי ישראל "  :שנאמר  –  ליעקב אל?  ה" הקבר: מנין שקראו  ואמר רבי אחא אמר רבי אלעז

אל, ומי קראו  רא לו ליעקב  יקו  : י ליה, אלאויקרא לו יעקב מיבע  - אל    דאי סלקא דעתך למזבח קרא ליה יעקב

 16אלהי ישראל.  -אל 

 של יעקב למעלה איקונין  –במדבר סימן יט  א תנחומ , במדבר רבה ד א

ר ָיַקְרָת ְבֵעיַני ִנְכַבְדָת  "  זהו שכתוב    17(." )במדבר ג מויאמר ה' אל משה פקוד כל בכור זכר בבני ישראל" ֵמֲאשֶׁ

  ן שכביכול קבעתי איקוני  , יקר בעיני  ההרבה את  ,יעקב  :ליעקב  ה"הקב  רמא  -ישעיהו מג ד(  " )   וכו'ֲאִני ֲאַהְבִתיָך  וַ 

 
חיובית של הקב"ה בעליונים  השוואה    –לעיל( מבינים שזו דרשה אחת בשם ריש לקיש    7  בהערה  ים )מובא  ורבי בחיי בן אשררמב"ן    12

להלן על האיקונין של יעקב. אבל   ר רבהבד)שרש"י מביא( ולמדרש בממקשרים אותה לגמרא מגילה להלן  הם  ויעקב בתחתונים. ו
    בשם ריש לקיש. בא לפרש אמירה שנאמרהלהלן ' הונא רלנו נראה שהכל דרשה אחת ו

אלוהי ואנו תמהים מדוע. מנין הרעיון שבקריאה בשם "אל  לוהי ישראל"  יעקב בשם "א  שלקריאה  את הקשות  מבקר  מדרש זה    13
הוא יעקב  ?  בעליונים"שהוא "אלוה    ניצב מול הקב"האשר    תחתונים"ישראל", נוטל יעקב שררה לא לו ומכתיר את עצמו "אלוה ב

יד ב על אברהם שהקב"ה ה  במדבר רב ראה מדרש  זו על יעקב?  פשר ביקורת קשה    מהבחלום הסולם!    ראה את ה' נצב עליו  אשר
חייך שאני    ,י בעולם אתה הודעת שמב"ה:  וכן אברהם אמר לו הקעם זה שום בעיה: "   ןואילו את העליונים ואת התחתונים  הקנה  

מר  שהם מילים שא" )ונה שמים וארץיון קאברם לאל עליאמר ברוך  ויברכהו ו , שנאמר:  ם ואת התחתונים מקנה אותך את העליוני
שעשו עצמם אלוהות והרעו לנפשם: חירם,    ות רבה ח ב על ארבעה בני האדםשמ עוד    מה הבעיה עם יעקב? ראהצדק(. אז    מלכי

ת להסביר  ? רק על מנזו במקרא  יעקב? איזה סמך יש לדרשההאם מבקש ריש לקיש להוסיף לרשימה זו את    פרעה, נבוכדנצר ויואש.
תיו וביקש להתחיל את  שלא הזכיר את אבועם יעקב על    ן איזה חשבון סמוי? האם יש כאהסמוך  הע ליעקב מעשה דינך איראי

  האומה והמקרא על מנת להילחם עם תופעות מתקופתו   שימוש באבותדוגמא נוספת של  ? או שמא יש כאן  דורות ממנוהשושלת ל
 וחייו של הדרשן?  

זה. המלאך הקב"ה העניק לו שם  לפני ש  ב מיהר להשתמש בשם "אלוהי ישראל"שיעקציע הסבר למדרש הנ"ל  מרוש העמק דבר  פי  14
 עצמו יצר בנדרו קשר בין  ואאיתו נאבק יעקב אמנם כבר גילה לו שם זה, אבל צריך היה יעקב להמתין עד השלמת נדרו, שהרי ה

שָּ " ִתי ב  ַשב  ית ָא ו  ם ֶאל בֵּ יָּה ה'  ִבי  לוֹּ הָּ ֶאבֶ "  :" וביןםאֹלִהיִלי לֵּ ו  הָּ ה יִ ו  בָּ ִתי ַמצֵּ ית ֱאֹלהִ ן ַהזֹּאת ֲאֶשר ַשמ  ֶיה בֵּ כב(.  -" )בראשית כח כאיםה 
השתמש בשם  את שמך", אך יעקב נחפז לף  לשון מדרש בראשית רבה עח ב: "עתיד הוא להיגלות עליך בבית אל ולהחלי  ו גםרא

מוזכרים גם    לתפילה בהאת הקריאה למזבח בשם "אל אלוהי ישראל"  מק דבר  העהופך  בדרך אגב  ורת.  " ועל כך הביק"אלוהי ישראל
ופותר בכך חלק מההתלבטויות של הפרשנים  ,  "אלאלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי ישר  :ני המזבחשהתפלל לפאברהם ויצחק: "

להוריו, אבל אפשר שדבר זה   כך שהנה יעקב לא מנכס את האלוהות רק לעצמו ונותן כבודלר כמובן  תוספת זו באהנו לעיל.  שראי
  את שמו החדש עם האבות ממהר לחבר  הוא  כבר  המלאך איתו נאבק, ורק התבשר על השם ישראל מעשה.  רק מעצים את השגיאה ש

זאת    ת(.ביו נמנה עם האבו משה שהיה אז "טירון לנבואה" לחשוב שגם א איך התפתה  ג א    שמות רבה  ו ראה,  )מה שמשה לא זכ
בד"כ לעצמו. לפיכך, החיבור   שראל" עומדת: אברהם ויצחק, השם הוא כמעט תמיד "אלוהי יעקב". "אלוהי יו ירוף עם האבבצ, ועוד 

 מיוחד ונדיר. ", הוא אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי ישראל"שעושה כאן הנצי"ב: 
 ? ליעקב! "? הקב"ה! ולמי הוא קורא "אל אלוהי ישראלמי קורא 15
שב לעשות עצמו אלוה בתחתונים. אך מדרש זה  את יעקב שח  לעיל שמאשיםבראשית רבה    למדרשדרשה זו עומדת בניגוד גמור    16

  ל המזבח מדובר ע. מדוע אי אפשר לפרש כפשוטו ש! מה פשר דבר זה? קורא ליעקב "אל"שהקב"ה    , נראה שהולך לקיצוניות נגדית
שה לשמו של  אלא בפשטות שהמזבח נע  ,לושאין הכוונה שהאדם או המזבח הם הא  ,ב"הקב הוא שקורא ולא הקולא על יעקב, שיע

ד ובין מדרש בראשית רבה שמושך  לצד אח  נראה שבין הגמרא במגילה שמושכתלעיל.  פרשני המקרא  כפי שראינו ב  י ישראל""אלוה
 . מעט  אולי המדרשים הבאים יפשרו .בגישת המדרש  קטבי-דולצד השני, נשארנו עם קושי 

דברינו  ראו  )  העם לאחר יציאת מצרים ובמסע אל הארץ שהובטחה לאבות ארגון  רקע    ועלמדבר  בעת מניית פקודי בני ישראל ב   17
לנוכח המפקד,  נקרא העם "בני ישראל".    , מוצא הדרשן לנכון לדרוש בשבח יעקב הוא ישראל שעל שמו(בפרשת במדבר  איש על דגלו 

 "אלוהי ישראל"?מהדהד את בני ישראל" הכינוי " בואו ונדרוש בשבחו של אבי הבנים.,  ניםשל הב המחנות והדגלים

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%a9-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%92%d7%9c%d7%95
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תהלים  )  " ולם ועד העולםשראל מהע ברוך ה' אלהי י: "ריםשלך בכסאי ובשמך המלאכים מקלסין אותי ואומ

 18נכבדת". מאשר יקרת בעיני". הוי: (יד מא

י ומלאכי השרת שלי יצאו לקראתך בצאתך  י שכביכול אנ בעינ  ה יקר את הרבה  :ליעקב ה "הקבאמר  דבר אחר:  

יחלום והנה סולם וגו'  ויצא יעקב וגו' ויפגע במקום וגו' ו: "בשעה שיצאת מה כתיב  .לילך לפדן ארם ובביאתך

ליו ומשמרים  ך ראה המלך ופמליא שלו נצבים עאשרי ילוד אשה שכא:  אמר רבי הושעי  ".  וגו'  נצב עליווהנה ה'  

  . הרי המלאכים  -(  ב  לב  )בראשית ויפגעו בו מלאכי אלהים"  ויעקב הלך לדרכו  "  :נאמר ש   ?תובביאנין  ומ  .אותו

)ויברך אותו  מפדן ארםוירא אלהים אל יעקב עוד בבואו  מר: "שנא  ?השכינה מנין מאשר  : "הוי.  שם לה ט(" 

 19נכבדת".   יקרת בעיני

 ל לדורות ראיש אלוהי  –פרשת ויצא ע א  בראשית רבה

ר ִפי    ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות ֲאַשֵלם ְלָך ְנָדָרי:" )בראשית כח כ(. כתוב: "ר לאמר וידר יעקב נד" ר ָפצּו ְשָפָתי ְוִדבֶׁ ֲאשֶׁ

  "? לאמר"מהו  מצוה בעת צרתו.  שנדר    –בצר לי"  י  פ: "ודיבר  ר' יצחק הבבלייד( אמר  - יג  תהלים סו)  "ַבַצר ִלי

תחילה, לפיכך כל מי שנודר לא יהא תולה את    יעקב פתח בנדר  20ם. יהו נודרין בעת צרתי שכד  ,לאמר לדורות

ר ִנְשַבע ַלה' ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב"   :כתיב  :אמר ר' אבהו   .הנדר אלא בו יר אברהם ולאביר  לאב  -קלב ב(  )שם    " ֲאשֶׁ

  21. תלה הנדר במי שפתח בו תחילה "קבלאביר יע "  אלא ,כן רמיצחק אינו או

  -כט ט(   ברי הימים אד) וכו' "ַוִיְשְמחּו ָהָעם ַעל ִהְתַנְדָבם ִכי ְבֵלב ָשֵלם ִהְתַנְדבּו ַלה' : "בוכת  :ר' יודן בשם ר' אידי

ת ה' ְלֵעינֵ ? "מהו אומר  .לפיכך שמחו םולפי שהיו עסוקין במצות נדבה ועלה ביד ְך ָדִויד אֶׁ ר  ַוְיָברֶׁ י ָכל ַהָקָהל ַויֹאמֶׁ

  , אלהי אברהם ויצחק וישראל אינו אומר  -  22י(   שם שם)   "ֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָאִבינּו ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלםיד ָברּוְך ַאָתה ה' א  ָדוִ 

 23. בו תחילה אינו תולה הנדר אלא במי שפתח  אבינו". אלהי ישראל"אלא 

 שבת שלום 

 מחלקי המים 

 
בפמליה של מעלה ובכיסא הכבוד. אך אפשר שהיא  וכאן גם    ב"ה קרא ליעקב "אל"לגמרא מגילה שהקלכאורה  פת  דרשה זו מצטר  18

לר באה  ולהסביר.  דווקא  ישראל"  כך  "אלוהי  יעקב  הלשון שטבע  ביוצחידוש מטבע  למעלה.  המלאכים  ברכת  את  אנו  קדושה  ר 
אכים בקשו שלא ייברא  האדם שהמל  אומרים: "נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום". וכאן בדיוק ההפך.

. הוא  לו החדש שניתן    םעל עצמו את אלוהותו מיד בשמקבל  ו   מכריז על שם אלוהותו של הקב"ה בעולם שברא(  ח  )בראשית רבה
אל קבוע  -עם- שר  של אותו  . האיקוניןויכול היה למלאך  של מי ששר עם אלאלוהיו  במשמעות  אלוהי ישראל"  "קובע את השם  

ן  אך שים לב שהדרש  ."אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם  : "ברוךאת הקב"היום  - יוםכים לברך  למעלה כתזכורת קבועה למלא
 כדבר פשטני. בכסא הכבוד ישראל -תבין את קביעת האיקונין של יעקבאל  – ילה "שכביכול"מוסיף את המ

תחילת פרשת ויצא. בדרשה זו  דרשה זו מבקשת להקדים את יקרותו של יעקב בעיני הקב"ה ומלאכי השרת כבר ליציאתו לחרן ב  19
  ונפרד שחזרתו )"ביאתו"( וסגירת המעגל עם המלאכים    עם יעקב    ר של יציאתו שלחיבואך עצם ה  "אלוהי ישראל"לא נזכר הביטוי  

אזכור  , יכולה להתקשר יפה אל הדרשה הקודמת. אך יש לשים לב לבחזרתו לארץ   וכעת מקבלים את פניות  ביציאתו לגלו ממנו  
ֶכם  ַויָּבֹּ : "שהבאנו בראש הדף  פרק לגשחותם את הדרשה. אין זה הפסוק ב  ב "בבואו מפדן ארם"הפסוק על יעק לֵּם ִעיר ש  ב שָּ א ַיֲעקֹּ

נֵּי הָּ  ם ַוִיַחן ֶאת פ  אוֹּ ִמַפַדן ֲארָּ בֹּ ַנַען ב  ֶאֶרץ כ  " שלאחריו בונה יעקב את המזבח שבשכם וקורא בשם "אלוהי ישראל", אלא  ִעירֲאֶשר ב 
ֶרְך אֹּ "בפרק לה  הפסוק   בָּ ם ַוי  אוֹּ ִמַפַדן ֲארָּ בֹּ ד ב  ב עוֹּ א ֱאֹלִהים ֶאל ַיֲעקֹּ מבשר  , והקב"ה  בו נדר את נדרוכאשר הוא מגיע למקום  ",  תוֹּ ַויֵּרָּ

חפזונו  הד לביקורת על    האם אנחנו שומעים כאןל".  שם יעקב קורא למזבח "אל בית אמברך אותו.  ישראל ו-לו על שינוי שמו ליעקב
 ש העמק דבר לעיל? חיזוק לפירו לא חוזר עוד פעם בכל ספר בראשית, וגם  מורא"אלוהי ישראל" שכב בקריאת השם של יעק

מר" או  ַאיֹּ יכלה להיות "וַ )שלכאורה  מר", בדגש על המילה "לאמר"  הפסוק בפרשתנו בו פתח: "וידר יעקב נדר לאהדרשן מחבר את    20
 . דר בעת צרה( עם הפסוק בתהלים המדבר על נשאינה צריכה כלל

:"  גם ר' אבהו מדבר על נדר בעת צרה. ראו שם הפסוקים בראש פרק קלב בתהלים:  21 ל ֻענוֹּתוֹּ ת כָּ ִוד אֵּ דָּ ר ה' ל  כוֹּ ֲאֶשר    ִשיר ַהַמֲעלוֹּת ז 
ב:  ַדר ַלֲאִביר ַיֲעקֹּ ַבע ַלה' נָּ י:   ִנש  צּועָּ יִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרש י  ֶהל בֵּ אֹּ א ב  ן    ִאם ָאבֹּ ה: ִאם ֶאתֵּ נּומָּ ַעַפי ת  ַעפ  י ל  ינָּ עֵּ ַנת ל  קוֹּם    ש  א מָּ צָּ ַעד ֶאמ 

נוֹּת ַלאֲ  כָּ בַלה' ִמש  ַיֲעקֹּ לה ברורה לנדר של יעקב  זו הקב  !משכנות לאביר יעקב"". דוד נודר בשעת "ענותו" לבנות "מקום לה'  ִביר 
 :האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים"בתחילת פרשת ויצא: "ו

אין "ו  נהגה במקדש"  ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולםא יא שברכה זו: "תענית  תוספתא  ב לקודם. ראו    הפסוק הסמוך  22
 ". ועל כך בהרחבה בדף המשלים כנזכר במים ראשונים לעיל. עונין אמן במקדש

בפרשת מטות )ומעט גם בדפים    'איש כי ידור נדר להנושא נדרים אם ראוי או לא ראוי לנדור הוא מורכב וקצת נגענו בו בדברינו    23
ים  מגבילור' אבהו  בלי  ויעקב משמש לה בית אב. אבל אם ר' יצחק הבפ גישת המדרש היא חיובית,  אחרים שנזכרים שם(. כאן עכ"

:  מטבעאותה  דה שבמקרים רבים איננו אלא הצד השני של  ותו  די ומרחיב לנדר של נדבה, בא ר' יודן בשם ר' איצרהלשעת  נדר  את ה
הכינוי  הוא    –  ה' אלוהי ישראל""על ההצלה מצרה. ובשם מי מברך דוד את העם שהתנדבו לבניין המקדש? בשם    תודהשל  נדר  

קביעת  היא  עותה  משמ  -לעיל    קריאה ליעקב "אל" שבגמרא מגילההכוונה באז אולי    לקב"ה לאחר שניצל מצרתו.  שטבע יעקב אבינו
בכך אנו גולשים    למטה.   של מעלה ועד בית המקדש בארץ  אבמפליה "מן העולם ועד העולם", מהמלאכים  כנוסח "אלוהי ישראל" כבר

 להשלימו בקרוב. לפרשה שבע"ה נזכה מעבר  –לנושא המשלים אלוהי ישראל 
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