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לא ייקרא שמך עוד יעקב
 ניין שינוי שמו שב י קב בפרשתנו התמיה עת הפרשנים בעורש 
הקורות. עחרי שי קב נעבק  ם יריבו חסר השם עומר בו העיש, 
ִריָת ִ ם ֱע־בִֹהים  ָשׂ י  ִכּ ָרֵעב  ִיְשׂ י ִעם  ִכּ ְמָש  ִשׁ ֵיָעֵמר  ֹוק  ַיֲ קֹב  "בֹע 
)ברעשית בב, כט(. בעחר המפגש  ם  שו  ַוּתּוָכב"  ים  ֲעָנִשׁ ְוִ ם 
ובעחר פרשיית קינה בשכם ה' מורה בי קב בבכת בבית עב, ועז 
שבה התורה ומספרת  ב כש, והפ ם הקברים מיוחסים בעבוהים: 
עֶמר  ן ֲעָרם ַוְיָבֶרְש עֹתֹו. ַוֹיּ ַקּ בֹעֹו ִמַפּ ָרע ֱע־בִֹהים ֶעב ַיֲ קֹב  ֹוק ְבּ "ַוֵיּ
ָרֵעב  י ִעם ִיְשׂ ְמָש  ֹוק ַיֲ קֹב ִכּ ֵרע ִשׁ ְמָש ַיֲ קֹב — בֹע ִיָקּ בֹו ֱע־בִֹהים, 'ִשׁ

ֶמָש'" )בה, ט-י(.  ִיְהֶיה ְשׁ

שימו בב, רעשית, שעין מקובר בתיקון שם קיים בהחבפה 
עו תוספת שב עות, כמו עצב עברם שהיה בעברהם ושרי שהייתה 
חבה  כי  בנו  בעותת  כמו  בגמרי,  חקש  שם  הוע  ישרעב  בשרה. 
תמורה גמורה בעופיו שב י קב. שנית, כעמור, כפיבות הסיפור 
בעחר  גם  החיקות,  חיקת  וזו  שבישית,  הקובר.  ושינוי  כש,   ב 
הפ מיים הבבו שהתורה מספרת  ב כי שמו בע יהיה  וק י קב, 
היע ממשיכה בקרוע בו י קב. ה'  צמו קורע בו כש. וגם ענחנו, 

המתפבבים שבוש פ מים ב"עבוהי עברהם, יצחק וי קב". 

רק  ְמָש" מובנו בע  ִשׁ ֵיָעֵמר  ֹוק  ַיֲ קֹב  "בֹע  כי  רק"ק הצי  
י קב: יהיה בש שם נוסף. זה פירוש פורה, עש קשה בומר שזה 

פשוטו שב מקרע. ספֹורנו עומר כי ההורעה בשינוי השם נו קה 
"בקץ הימין", כש ם ישרעב בע יהיה כרוש ב קב העומות עבע 
ישרה  מן ויגבור  ביהן. גם פירוש זה קשה. בשון ה תיק בתורה 
מורה  ב  תיק מייקי, בע  ב ה תיק הרחוק, עבע עם הקבר מצוין 

במפורש.

י קב  שב  בעופיו  בעשר  מרבות  עחת  ת בומה  רק  זו 
וביחסיו  ם  שו. הסיפורים  ביהם כה קשים בהבנה ובחיבוץ 
ההופכת  מקרשית  בה  בשכבה  עותם  שהמסורת  טפה  פשר, 
גמור.  בצקיק כמ ט  י קב  ועת  מוחבט  עת  שו ברש  כמ ט 
כפי  וי קב  חינוכיות.  שו  במטרות  נחוצה  עכן  זו  קרשנות 
ומורכבות מכקי  קמויות  גובות  עותם הם  שהתורה משרטטת 
שעפשר יהיה בהפיק מהם בקחי מוסר ב ם שבשקות ובתינוקות 
שב בית רבן.  ב כן, כפי שהסביר מהר"ץ חיות, מצייר עותם 

המקרש בשחור ובבן.1

קוב ת ש שו  עינה  התורה  קקויות.  הסיפור  תיר  בתורה 
ר  וי קב טוב. היע רק מרעה בנו שהם היו בני עקם משני סוגים. 
ניטשה  פריקריש  הפיבוסוף  בזה שה מיק  קומה  ביניהם  הניגוק 
וקיוניסוס. עפובו מגבם עת  בין קמויותיהם היווניות שב עפובו 
עת   — קיוניסוס  ה צמית.  והשביטה  הסקר  ההיגיון,  התבונה, 
עפובוניות  תרבויות  והכעוס.  הפרעות  הטב ,  התשוקה,  הרגש, 
נוהות  קיוניסיות  תרבויות  הצני ות;  ועת  העיפוק  עת  מוקירות 
עחר הרהבתנות. י קב מייצג עת העפוביני;  שו — עת הקיוניסי. 

בתרבויות  גיבור  שנחשב  ק,  הַצּיָ עת  מייצג  עו שמע  שו 
 תיקות רבות עש בע בתורה. התורה מבכרת עת עתוס החקבעים 
והרו ים. במ בר מחברת צייקים־בקטים בחברת חקבעים ורו ים 
תש כוחו שב מיתוס הצייק, ומ תה הוע נחשב בע כגיבור עבע 

פרשת
וישלח

ב יבוי נשמת: פינחס בן י קב עשר עייז,  זריעב בן עריה בייב שרטר
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העבמוני,  העיש  בי קב  עמר  עשר  עת  נבין  כן,  עם  עיש, 
ָרֵעב", ועת עשר חזר ועמר  י ִעם ִיְשׂ ְמָש ִכּ "בֹע ַיֲ קֹב ֵיָעֵמר  ֹוק ִשׁ
ֶמָש"?  ְשׁ ִיְהֶיה  ָרֵעב  ִיְשׂ ִעם  י  ִכּ ַיֲ קֹב  ְמָש  ֹוק  ִשׁ ֵרע  ִיָקּ "בֹע  ה',  בו 
ַ ב כש  לא כַצו והודעה אלא כבקשה, כאתגר, כהזמנה. מ ין "ּפְ
שענשים בע יקרעו בש י קב עבע ישרעב". הֶיה ׂשר. היה יׁשר. 
הזולת.  אחר  לעקוב  תנסה  אל  עצמך.  אתה  היה  ׂשוֶרה.  היה 
עתגר זה  תיק היה ב מוק שוב ושוב בפני י קב — ובפני צעצעיו 

וצעצעי־צעצעיו. 

בזהותם  בהם  היה  טוב  השנים,  רוב  בעורש  היהוקים,  רוב 
שבהם. עבב מפ ם בפ ם הם בעו במג   ם ציוויביזציה שהתחכום 
זה גרם בהם  ניכר ב ין.  השכבי, התרבותי ועפיבו הרוחני שבה 
ברעשונה  בכרש  שהגי   כפר  כבן  נחותים,  מגושמים,  בהרגיש 
בחייו. והם גבשו במצבו שב י קב. הם רצו בהיות מישהו עחר.

ברעשונה ענו שומ ים  ב כש מן הנביע יחזקעב: "ְוָה ָֹבה 
חֹות  ְפּ ִמְשׁ ם עְֹמִרים 'ִנְהֶיה ַכּגֹוִים ְכּ ר ַעֶתּ ַ ב רּוֲחֶכם ָהיֹו בֹע ִתְהֶיה, ֲעֶשׁ
גובי בבב התווק ו  כ, בב(.  )יחזקעב  ָוָעֶבן'"  ֵ ץ  ֵרת  ְבָשׁ ָהֲעָרצֹות 
בעימפריה מרשימה שהצבחתה הצבעית והכבכבית הייתה ניגוק 
מזהיר בחוויית הגבות והחורבן שבהם. היו שרצו בחקוב בהיות 

יהוקים ובהתחיב בהיות מישהם עחרים. 

ענו  זה היה במגפה. התייוונות,  כגון  רצון  היוונים,  בימי 
נקרעו  גקובים  כוהנים  קיוק.  ביתר  הבניזציה,  בזה.  קורעים 
בשמות יעסון ומנבעוס. המעבק נגק התופ ה הוע סיפורו שב 
הוע  פבביוס  יוספוס  רומע.  בימי  קרה  קומה  קבר  החנוכה.  חג 
קוגמה בעבה שחצו עת הקווים, עף כי גם כרומעי הוסיף בהגן 

 ב היהקות.

כגיבום שב עבימות, בפרט עם גם היה ב ב מזג חם כ שו. גם 
 ב פי הסתכבות זו  שו וי קב עינם רש  וצקיק, עבע  שו מייצג 
עת ה ובם שב פ ם, ועיבו י קב, עם גם בפ מים בעורח  רעי 
והססני, מייצג  ובם חקש הממשמש בבוע,  ובם שהרוחניות בו 

תהיה עחרת, חקשה ומתעגרת.

 ובקת היותם שב השניים תעומים הרת חשיבות. יחסיהם 
הם מקרה קבעסי שב יריבות עחים.2 מושג ַמפתח בהבנת סיפורם 
הוע "התשוקה המימטית", כפי שכינה זעת ֶרנה ז'ירער: התשוקה 
זוהי  בשיעה,  בו.  שיש  מפני  פשוט  בזובת,  שיש  מה  בי  שיהיה 

התשוקה בהיות הוע. 

שום  בי קב  ב  ניתן  הוע  י קב.  השם  מסמב  זעת  עת 
הציון  נקוקות  בכב  היה  כזה  תעומו  שו.  ב קב  עחז  שבביקתו 
שב חייו בצ ירותו. הוע קנה מעחיו עת הבכורה. הוע בבש עת 
שעב  כעשר  עחיו.  ברכות  עת  בקח  עימו,  בבקשת  עחיו.  בגקי 
כֶֹרָש". י קב היה  ו ּבְ ִני?"  נה בו "ָענִֹכי ֵ ׂשָ ה ּבְ עותו עביו "ִמי ַעּתָ
שבו  עחק  קבר  היה  ב שו  כי  מקו ?  בהיות  שו.  העיש שרצה 
ִפיו ְוִרְבָקה  י ַצִיק ְבּ ו ִכּ ֱעַהב ִיְצָחק ֶעת ֵ ָשׂ בע היה: עהבת עביו. "ַוֶיּ

עֶֹהֶבת ֶעת ַיֲ קֹב".

כב זה השתנה בהתגוששות הקו־קרב בין י קב בבין העבמוני. 
י  עז נעמר בו ששמו יהיה ישרעב. השם ניתן בו ושובר־פשרו  מו: "ִכּ
ים ַוּתּוָכב". עש מתהקהקים בו  וק שני  ִריָת ִ ם ֱע־בִֹהים ְוִ ם ֲעָנִשׁ ָשׂ
פשרים. ענו שומ ים בו גם "ׂשר", כבומר עיש רם מ בה, ו"ישר". 
ו"  ֲ ֵקב ֵ ׂשָ שניהם מנוגקים בשם "י קב" — המשתרש "ְוָיקֹו עֶֹחֶזת ּבַ
ועיש ה קוב, ה קמומיות, שעת שמו קרש  שו הנז ם  כו(  )כה, 

ְ ְקֵבִני ֶזה ַפֲ ַמִים" )כז, בו(. מֹו ַיֲ קֹב ַוּיַ "ֲהִכי ָקָרע ׁשְ
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הוע  וכש צמש   — ב צמש  בטוח  כשעתה  י קב.  עתה  בזהותש, 
בעמת  צמש — עתה ישרעב. 

העובדה שהתורה והמסורת מוסיפות להשתמש גם בשם 
י קב־ישרעב  כי  קומה  נעלמה.  לא  לנו שהבעיה  מורה  יעקב 
ׂשֹוֶרה  ם ב יה זו כב חייו, וכמוהו  מו,  ם ישרעב. קב בחיות 
חֹות ָהֲעָרצֹות" כפי  ְפּ ִמְשׁ עת הרג , כמו  שו; קב בהיות "ַכּגֹוִים ְכּ
מי וט,  בהיות  עחר,  בהיות  שי ור  בעין  קשה  יחזקעב.  שתיער 

בהיות תרבות־נגק עמיתית. בשם כש נקרש עומץ.

ניצב  יעקב  בפני  העמיד  מאמין שהאתגר שהמלאך  אני 
בפנינו גם כיום. העם ענחנו י קב, נבוכים בזהותנו — עו שמע 

ישרעב,  ם עומץ בהרים רעש ובבכת זקופים בנתיב עמונתנו?

5

יהוקים  עירופה.  במרכז  הנעורות,  בתקופת  שוב  קרה  זה 
התעהבו בתרבות הסובבת. עכן, היע הגי ה עז בשיעים מרשימים, 
ומבחינים  ושיבר,  והגב, משוררים כגתה  פיבוסופים כקענט   ם 
היו שהצביחו בשבב עת מ ורבותם בתרבות  ובטהובן.  כמוצרט 
עירופה  ם נעמנות בתורת ישרעב. כעבה היו עישים כגון הרבנים 
שמשון רפעב הירש ונחמיה נובב. עבב היו עחרים שבע הצביחו, 
עו בע ניסו. הם סרו מן הקרש. הם שינו עת שמותיהם. הם הסתירו 
עת זהותם. עין בנו זכות בקון עותם בכף חובה. בע  מקנו במקום 
שהם  מקו. כוחם המצורף שב העתגר העינטבקטועבי, השינוי 
הייתה  תגובתם  עש  עקיר.  היה  הערסית  והענטישמיות  החברתי 

בנוסח י קב, בע בנוסח ישרעב.

היהוקי.  ה ובם  מן  נרחבים  בחבקים  כיום  גם  קורה  וזה 
מכמה  בבק  היהקות,  עש  בהישגי־ ב;  ומגי ים,  הגי ו,  יהוקים 
חריגים בובטים, בתת־הישג. כמ ט בכב מפ ב חשוב שב הענושות 
כיום נמצעים יהוקים בקוקקוק עו סמוש בו — עבב רבים מהם, 
רבים מקי, פנו  ורף במורשתם הקתית, עו בפחות הפנו עביה כתף 
קרה. ב יניהם, היהוקיּות היע עתניּות צרה, קביבה מכקי שננחיבה 

ב תיק, חבובה מכקי שת ורר בנו השרעה.

היה  צירוף שבע  היום,  בנו  שיש  במה  שנים  עבפי  חיכינו 
חופש  משבו,  במקינה  וריבונות  מ ובם:  צמעות  ישרעב  ב ם 
ניתן  ושוויון בתפוצותיו. כמ ט כב מה שפיבבו בו מעה קורות 
ביקינו. העם נפר  עת שטר הזכייה שנפב בחבקנו — עו נשביש 
עותו בפח בזבזוב? העם נהיה ישרעב — עו נוכיח, בחרפתנו, כי 
 וק בע מיצינו עת הי קביות שבנו, עת התשוקה בהיות מישהו 
רוצה  הוע  עם  יק   שבע  מפני  מפוחק,  תקיר  היה  י קב  עחר? 
ְמָש  ִשׁ ֵרע  ִיָקּ בהיות הוע־ צמו עו עחיו.  ב זעת עמר בו ה' "בֹע 
ומפקפק  ֶמָש". כשעתה מפחק,  ְשׁ ִיְהֶיה  ָרֵעב  ִיְשׂ ִעם  י  ִכּ ַיֲ קֹב   ֹוק 

1  ב"מבוע העגקות" הנקפס בתחיבת מהקורות " ין י קב".
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