בס"ד

תורה ממרום -פרשת מקץ

השם ":ישראל"
מאת  :עזרא מרום
פרשות השבוע האחרונות עוסקות ביעקב אבינו .כידוע הקב"ה אמר לו :
" לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל" (בראשית ל"ה.)01,
על סמך זה כולנו קרויים " בני ישראל" .במאמר זה נעסוק בשם " ישראל".
 .1בראשי תיבות השם "ישראל " רמוזים כל האבות והאימהות כלהלן:
י = יעקב וגם יצחק  .ש=שרה  .ר= רחל וגם רבקה
א= אברהם ל= לאה.
.2מספר האותיות בשמות האבות = , 01זהה למספרן בשמות האימהות שאף
הוא=  .01מספר זה בגימטריא= אחד ,אהבה .ללמדנו :אנו אוהבים את ה' אחד.
 .1סה"כ מספר האותיות שבשמות האבות והאימהות ׁ22 = ׁ01301
= שם השם !
 .1עם ישראל נקרא עם סגולה גם מלשון סגול .כידוע הניקוד בסגול הוא  1נקודות
המסודרות בצורת משולש .התכונה המיוחדת למשולש היא שבכל זוית שנסובב
אותו תישאר צורתו המשולשת .כך גם עם ישראל ,בדומה למשולש .בכל פזורותיו
ותהפוכותיו בכל רחבי תבל ,יהודי נשאר יהודי !
 .4עם ישראל חייב לשמור על מורשתו ועל המסורת כדי לשרוד.
יגאל אלון אמר" :עם שאין לו עבר אין לא עתיד! " הדבר מתבטא גם בברכת בלעם
לישראל" :הן עם לבדד -ישכון ,ובגויים -לא יתחשב !" רק אם הוא לבדד רק
אז ישכון.
 .5הנביא עובדיה ממשיל את עם ישראל לאש " והיה בית יעקב לאש" ואילו הנביא
ישעיהו מדמה את הגויים למים באומרו " :כל המון גויים כמים" .באופן טבעי המים
מכבים את האש ולכאורה במצב כזה אין סיכוי לעם ישראל להישרד כי הוא נחשב
למים והגויים נחשבים לאש .יש רק מצב אחד שמאשר את ההיפך דהיינו שאש
מנצח את המים וזה מתקיים רק אם נשים מחיצה ביניהם .למשל ,אם ניקח סיר
ונמלא אותו מים ונניח אותו על האש ,המים ירתחו ויתאדו בסוף אך האש תישאר !.
כך גם עם ישראל ,הנמשל לאש ,ישרוד רק אם ישים מחיצה בינו לבין הגויים
דהיינו ישמור על יחודו ! .לכן אנו אומרים כל יום בתפילה  " :ברוך אלוקינו שבראנו
לכבודו והבדילנו מן הגויים ונתן לנו תורת אמת" .
.2עם ישראל שרד בזכות זה ששמר על יחודו ב  1דברים הרמוזים בפסוק:
"ויבוא יעקב שלם" (בראשית ל"ג  )11שלם בראשי תיבות =
שפה ,לבוש  ,מנהג.
לזכות ולרפואת עזרא בן מרסל שמחה וחנה בת מלכה רחל

