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בו אהליך יעקב משכנותיך ישראלמה ט  

)במדבר כד, ה(" שראלנותיך יבו אהליך יעקב משכמה ט"   

והגמ'  .שמך אברם קורא את אברהם "אברם" הוא עובר על ולא יקרא עודההגמרא )ברכות יג, א( אומרת ש

ל הוא גם כן עובר ע לכאורא "ישראל" הוא גם עובר? של ב" במקוםם הקורא את יעקב "יעקהאשואלת: 

את  םהלאבר ו שונים. כאשר הקב"ה נתןלמקרים אי תרצת הגמ': שתמ שמך עוד יעקב. לאו של לא יקרא

, כןאותו  אהשם יעקב, התורה עצמה ממשיך לקרו . אבל לגביברהם הוא נקרא בתורה רק "אברהם" השם א

נזכר יותר. אך השם אברם לא  

אומרת לא יקרא עוד.  התורהכי לגבי שניהם ישראל, אברהם ו מה ההבדל בין השמותצריכים להבין הרי 

אבל לא בשם אברם? בשם יעקב ון, מה הסיבה שמותר לקראוכ  

ים שם נוסף, כי . )לחולה מסוכן ח"ו נותנואדם מקבל את חיותה יהםל ידשמות הוא עניין גדול כי עהעניין 

 יהםאך זאת רק בשמות על פי תורה בלשון הקודש מכיוון שעל יד .(ם כלים לחיותההשם  של האותיות

ומדוע היה מסוגל אדם הראשון לתת שמות? כי הוא ראה את השמות שהיו  היהודי מקבל את חיותו.

.דרכה מגיע החיות לכל הבריותבמרכבה העליונה אשר   

דל וג ת, ורואים מכאן אשל אדם דרך שמו ומהותהיה יכול להכיר את  ר' מאירשהגמ' )יומא, פג( אומרת 

ך אאומר המל יעקב. לעומתאברם, ולגבי ישראל יש מעלה  ולגבי אברהם יש מעלה לעומת שמות.העניין 

מדוע ן ? ג"כ צריכים להבידוע נשאר השם יעקב, אז מ"כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל" :בפירוש

נגד יעקב ומשכנותיך נגד ישראל. אהליךהתורה אומרת   

הוא שם המעלה. שם החילוף  ם הוא שם חילוף וישראלהם וישראל הוא שאברההבדל בין השם אברוהנה ה

השם  .הוא מעל השם אשר היה קודם אלא, ,"מעלה אינו מחליף-קדם ושם השהשם  את מחליףשהוא 

אך הוא לא מחליף אותו. ישראל הוא מעלה ליעקב  

אברהם התאמץ . הם דרגות בעבודה ,שמות עניין בעבודה בנפש האדם. כל הארבעאת ה ביןיש להעוד, 

ד שהוא שלט עה גבו ךכל והתעלה כ להבין אלקות ועשה רק טוב לבני אדם, נתן צדקה ועזר לכולם הרבה
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 שולאדם לכב מאד יש חמישה אברים שקשה אמנם, ר אותם לגמרי.רכמו בעל על כל האברים שלו והוא בי

ת נתן לו את הכח "ים ששה ים את עצמו כ"כהרמ"ג אברים, ואברהם השל כנגד אברם הוא. השם אותם

ברהם של א העבודה ,נפאל חילוף היינוו ברוך הוא. בודת הבוראלע החמישה חושים שנמסרו גם עללכבוש 

, המרכבה", היינו אבות הן הןה"-מ"ז( ש' המדרש מבאר )בראשית פ ברם.של א המקום של העבודהלקח את 

וזהו  ת."ישנהגו, אף היו אברהם, יצחק ויעקב בטלים לרצון של הלרצונו של  הבטל היא מה המרכבה

העבודה אשר ביכולת של אדם  אברם הוא מסמל את חילוף שם מאברם לאברהם. העניין כאן לגבי

שה חמילנצח על מעל הטבע הקב"ה נותן לו את הכח  אזוכשהוא מתאמץ מאד  הטבע, יבכחותיו לפו

ברוך הוא. לגמרי לעבודת הבורא אברים בכדי שגם הם יהיו מסורים  

לא מסמל חילוף, רהם". כפי שהזכרנו לעיל "ישראל" "אב-ישראל הם עבודה שונה מו יעקבאבל השמות 

ז.א. כעבד  ,"הוא עבודת עבד כדכתיב "שמע אלי יעקב עבדי ב""יעק לעבודה של יעקב. מעלה נוספתאלא 

בודת הבן היא מצד הבן כדכתיב "בני בכורי ישראל". ועמצד מורא. ועבודת "ישראל" היא עבודת  שמשרת

"מה  היא לא מחליפה עבודת העבד. וזהו עלה לגבי עבודה של עבד אךמבודת הבן היא גדלות הוי'. ע הכרת

היא עבודת הבן  ינת מקיף, היינו העבודה מצד מורא, אך משכנותיך ישראלטובו אהליך יעקב": אהל הוא בח

 אשר לא מצד מקיף אלא היא פנימית.

(512-122 דפי ,להריי"צ ,אידיש ,ספר המאמרים)  
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ע"י זה נתרם גליון  

 ידיד נאמן של בעל המחבר שליט"א,

 לאות הערכה וידידות!

 כאן יכול

 להופיע ההקדשה

 שלכם!

 שיתפרסם בעת, תדע בזאת, לי והשיב, מר אתי אימת משיח פי את ושאלתי"
"החוצ מעיינותיך יפוצו בעולם ויתגלה למודך  

א, טוב םש רכת  

 :או לקבל את הגליון דרך דואר אלקטרוני נא ליצור קשר בכדי לממן, להקדיש

 

א, נכתב ע"י הרב דניאל שיפר"פהתש ת"ו ירושלים "פרשה למעשה" © 


