لماذا اطلق اسم يعقوب بعد ان قال له الرب ال
يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل اسرائيل ؟
تكوين  32 :23و 01 :23
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الشبهة

ِ
وب َب ْل
يقول الذي ظهر ليعقوب في تكوين  " 32 :23فَقَ َ
اس ُم َك في َما َب ْع ُد َي ْعقُ َ
ال« :الَ ُي ْد َعى ْ
ت مع ِ
اهلل َو َّ
الن ِ
ت» " اي انه ال يجب ان يطلق عليه اسم يعقوب مره
س َرِائ َ
يل ،أل ََّن َك َج َ
اس َوقَ َد ْر َ
اه ْد َ َ َ
إِ ْ
اخري ولكن نجد ان يعقوب احتفظ باسمه بل الكتاب لقبه بيعقوب
فبعد هذا العدد مباشرة والعدد التالي يقول الكتاب سال يعقوب ويكمل قال يعقوب وسمع يعوقب
وغيرها الكثير بل ايضا العهد الجديد يلقبه بيعقوب مثل عبرانيين  00وغيره

الرد

في البداية الرد باختصار شديد هو ان اسم اسرائيل ليس في اسمه اللفظي ولكن في معناه وايضا
هو االسم الجديد للشعب الجديد فنجد ان هذا اسم شعب اسرائيل وليس االسم الشخصي ليعقوب
فقط بمعني ان يعقوب احتفظ باسمه مع اسم اسرائيل ولكن هذا االسم هو االسم االساسي لشعب
اسرائيل وهم بني يعقوب

وندرس االمر معا لغويا

كلمة يدعى
H559
אמר
'amar
BDB Definition:
1) to say, speak, utter

1a) (Qal) to say, to answer, to say in one’s heart, to think, to command,
to promise, to intend
1b) (Niphal) to be told, to be said, to be called
1c) (Hithpael) to boast, to act proudly
1d) (Hiphil) to avow, to avouch
Part of Speech: verb
يقول يتكلم ينطق يجيب يقول في قلبه يفكر يامر يوعد يقرر يقال له يدعى ينطق
فالكلمة بالفعل يدعي ولكن تحمل يقول في قلبه ويفكر
بمعني ان الرب يقول ان فيما بعد لن تفكر في قلبك انك يعقوب اي الممسك بالعقب فقط بل فيما
بعد يكون اسمك اسرائيل اي امير اهلل
وبالفعل بعد هذا الموقف اصبح كل من يفكر في مكانة وكرامة يعقوب ال يفكر فيه كماسك للعقب
ولكن امير هلل ومن رائ اهلل وجها لوجه

سياق الكالم
سفر التكوين 23
 32 :23فبقي يعقوب وحده و صارعه انسان حتى طلوع الفجر

 33 :23و لما راى انه ال يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه
 32 :23و قال اطلقني النه قد طلع الفجر فقال ال اطلقك ان لم تباركني
 32 :23فقال له ما اسمك فقال يعقوب
 32 :23فقال ال يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل اسرائيل النك جاهدت مع اهلل و الناس و
قدرت
 32 :23و سال يعقوب و قال اخبرني باسمك فقال لماذا تسال عن اسمي و باركه هناك

روحيا والي هذا يشير هوشع النبي هو
اعا
ً
الرب قال له هذا بعد ان جاهد بالصالة والتضرعات صر ً
جسديا ولكنه بكاء وطلب رحمة من اهلل .هو تمسك
اعا
ً
 2،2:03بكي واسترحمه فهو لم يكن صر ً
باهلل ولم يرخه "نش  "2:2ولما رأي أنه ال يقدر عليه .بمعني أن المالك حين رأي يعقوب في
جهاده لم يستسلم بل ظل يصارع طوال الليل .األمر الذي بدا فيه المالك كمن هو مغلوب ويعقوب
كغالب .ولكن هل يغلب اهلل؟ نرجع لسفر النشيد فنسمع "حولي عنى عينيك فإنهما قد غلبتاني نش
 "3:2فاهلل يغلب بالدموع والتوبة ويعقوب هنا بكي واسترحمه.
فلهذا الرب قرر ان يجعل اسمه مبارك يختلف تماما عن معني اسم يعقوب الذي يعني ماسك
بالعقب فجعل اسمه
اسرائيل ושראל

وهو له معنيين
اوال من مقطعين سار שר والذي يعني امير مثل ساره שרה التي تعني اميره
والمقطع االخر هو ايل אל وهو اسم اهلل فيكون امير اهلل وهو مناسب تعبير النك صارعت مع اهلل
وغلبت
او ثالث مقاطع وهو ايس איש وتعني رجل والثاني راه ראה وتعني رائ والثالث ايل אל وتعني
اهلل فيكون رجل رائ اهلل ولهذا سمي اسم المكان فنئيل פניאל اي وجه اهلل او ظهور وجه ايلوهيم
 21 :23فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائال الني نظرت اهلل وجها لوجه و نجيت نفسي
اذا االمر كله اسماء بمعاني وليست فقط امور حرفي اي انه لم يغير شهادة ميالده واسم ميالده
بل اعطاه اسم مناسب للموقف والبركة الجديدة والمكانة  .مع مالحظة انه باركه وهو البركة التي
يبحث عنها يعقوب وكان يجاهد لها وهي ان يكون نسله هو النسل المبارك الذي وعد به الرب
ابراهيم واسحاق اباؤه فنال هذا واصبح نسل يعقوب اسمهم اسرائيل ويلقبوا باالسرائيليين فلهذا هو
احتفظ باسمه الشخصي يعقوب وايضا نال االسم التكريمي لجهاده وهو اسم اسرائيل الذي هو
باالكثر ليس لشخصه ولكن لنسله الذي اصبح شعب اهلل المختار
وتكرر ذكر هذه القصة في
تكوين 23
 2 :23و ظهر اهلل ليعقوب ايضا حين جاء من فدان ارام و باركه

 01 :23و قال له اهلل اسمك يعقوب ال يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك اسرائيل
فدعا اسمه اسرائيل
 00 :23و قال له اهلل انا اهلل القدير اثمر و اكثر امة و جماعة امم تكون منك و ملوك
سيخرجون من صلبك
 03 :23و االرض التي اعطيت ابراهيم و اسحق لك اعطيها و لنسلك من بعدك اعطي االرض
فهذا يؤكد ان معني االسم هو مرتبط بنسله اكثر وبوراثة ارض الموعد وان اسمه اسرائيل مرتبط
بكثرة نسله الذي يكون امة ويخرج منها ملوك

وايضا تاكيدا لهذا اذكر بعض االعداد التي استخدم فيها االسمين معا يعقوب لشخصه واسرائيل
لنسله للمعني الروحي الذي اراده الرب ( مع مالحظة ان ايضا احيانا استخدم اسرائيل عليه
لشخصه وايضا بني يعقوب لنسله )
سفر التكوين 2 :64
فَ َكلَّم اهلل إِسرِائ َ ِ
وب !».فَقَا َل« :هأََن َذا».
وبَ ،ي ْعقُ ُ
يل في ُر َؤى اللَّْي ِل َوقَا َل« َ :ي ْعقُ ُ
َ ُ َْ

سفر الخروج 1 :1
ِ
هذ ِه أَسم ِ
وِ
سٍ
ان َوَب ْيتُ ُه:
س َرِائي َل الَِّذ َ
ص َرَ .معَ َي ْعقُ َ
اءوا إِلَى م ْ
اء َبني إِ ْ
اء ُك ُّل إِ ْن َ
وب َج َ
ين َج ُ
َْ ُ
َ

سفر الخروج 11 :3
له آب ِائ ُكم ،إِ ُ ِ ِ
ِِ
ال اهلل أ َْي ً ِ
ِ
اق
س َرِائ َ
س َح َ
يم َوِا ُ
له إِ ْ
وسى« :ه َك َذا تَقُو ُل ل َبني إِ ْ
ضا ل ُم َ
َوقَ َ ُ
يل َ :ي ْه َو ْه إ ُ َ ْ
له إ ْب َراه َ
له يعقُوب أَر ِ
اس ِمي إِلَى األ ََب ِد َوه َذا ِذ ْك ِري إِلَى َد ْو ٍر فَ َد ْو ٍر.
سلَني إِلَ ْي ُك ْم .ه َذا ْ
َوِا ُ َ ْ َ ْ َ

سفر الخروج 14 :3
له آب ِائ ُكم ،إِ ُ ِ ِ
الر ُّ ِ
وب ظَ َه َر لِي
س َرِائي َل َوُق ْل لَ ُه ُمَّ :
اج َم ْع ُ
ِاذ َ
س َح َ
ْه ْب َو ْ
اق َوَي ْعقُ َ
يم َوِا ْ
ش ُيو َخ إِ ْ
بإ ُ َ ْ
له إ ْب َراه َ
ِ ِ
قَ ِائالً :إِ ِّني قَِد افْتَقَ ْدتُ ُكم وما ِ
ص َر.
صن َع ِب ُك ْم في م ْ
ْ ََ ُ

سفر يشوع 32 :26
وها ِفي َ ِ
ف الَِّتي أَصع َد َها ب ُنو إِسرِائ َ ِ ِ
ِ
يمِ ،في ِق ْط َع ِة ا ْل َح ْق ِل الَِّتي
وس َ
ص َر َدفَ ُن َ
َْ َ
يل م ْن م ْ
ام ُي ُ
َْ
شك َ
َوعظَ ُ
ِِ
ش ِكيم ِب ِم َئ ِة قَ ِسي َ ٍ
وب ِم ْن َب ِني َح ُم َ ِ
ف ُم ْل ًكا.
اْ
وس َ
شتََر َ
اها َي ْعقُ ُ
ص َار ْت ل َبني ُي ُ
طة ،فَ َ
ور أَبي َ َ

سفر صموئيل الثاني 1 :23
ِ
فَ ِ
يح
الر ُج ِل ا ْلقَ ِائِم ِفي ا ْل ُعالََ ،م ِس ِ
يرةَُ « :و ْح ُي َد ُاوَد ْب ِن َي َّ
سىَ ،و َو ْح ُي َّ
هذ ِه ِه َي َكلِ َم ُ
ات َد ُاوَد األَخ َ
ِ
ِ
يل ا ْل ُح ْل ِو:
س َرِائ َ
إِله َي ْعقُ َ
وبَ ،و ُم َرِّنم إِ ْ

سفر أخبار األيام األول 11 :14
وقَ ْد أَقَ ِ
س َرِائي َل َع ْه ًدا أ ََب ِديًّا.
وب فَ ِر َ
ام ُه ل َي ْعقُ َ
يض ًةَ ،وِإل ْ
َ
َ

سفر المزامير 6 :11
ِ
وب.
أل َّ
س َرِائ َ
َن ه َذا فَ ِر َ
يلُ ،ح ْكم ِإل له َي ْعقُ َ
يضة ِإل ْ

سفر إشعياء 1 :9
ِ
ِ
يل.
الر ُّ
س َل َّ
س َرِائ َ
ب قَ ْوالً في َي ْعقُ َ
وب فَ َوقَ َع في إِ ْ
أ َْر َ

سفر الملوك األول 31 :11
شر حجراِ ،بع َد ِد أ ِ ِ
ثُ َّم أ َ ِ
الر ِّب إِلَ ْي ِه قَ ِائالً :
ان َكالَ ُم َّ
وب ،الَِّذي َك َ
َس َباط َبني َي ْعقُ َ
ْ
َخ َذ إِيليَّا اثْ َن ْي َع َ َ َ َ ً َ
اس ُم َك»
س َرِائي َل َي ُك ُ
ون ْ
«إِ ْ

سفر الملوك الثاني 36 :11

ون حسب فَرِائ ِ
ض ِه ْم َو َع َو ِائ ِد ِه ْم
الر َّ
ون َّ
ون َك َع َ
اد ِات ِهِم األ َُو ِل .الَ َيتَّقُ َ
إِلَى ه َذا ا ْل َي ْوِم َي ْع َملُ َ
ب َوالَ َي ْع َملُ َ َ َ َ َ
ِ
الر ُّ ِ
ِ ِ َِّ
الش ِر ِ
س َرِائي َل.
َم َر ِب َها َّ
ب َبني َي ْعقُ َ
سَ
اس َم ُه إِ ْ
وب ،الَّذي َج َع َل ْ
ب َّ َ
َوالَ َح َ
يعة َوا ْل َوصيَّة التي أ َ

فهو احتفظ باسمه الشخصي يعقوب ولكت ايضا نال اسم جديد بمعني جديد ومكانة جديدة له
ولنسله من بعده

وقد اكد هذا المعني الكثيرين
اوال من االباء
يقول القديس أكليمنضس اإلسكندري :قدم له االسم الجديد للشعب الجديد ،وكأن هذه العطية لم
.توهب ليعقوب في شخصه وانما لكل شعب اهلل عالمة جهادهم الروحي

من المفسرين اليهود
Ben Melech interprets it, or the one as well as the other; or the one rather
and more frequently than the other: for certain it is, that he is often after
this called Jacob, and his posterity also the seed of Jacob, though more
commonly Israel, and Israelites:

وكثير من المفسرين الشرقيين والغربيين

واخي ار المعني الروحي
من تفسير ابونا انطونيوس فكري
اهلل حاول تثبيت يعقوب وتشجيعه برؤيا لالبان ثم برؤيا جيش المالئكة ولكن يعقوب ظل في رعب.
ونجد هنا أن اهلل يتعامل معه بأسلوب جديد ليشجعه ويعطيه ثقة بنفسه .وفي هذه الليلة التي بدأت
بالصالة المذكورة ،من المؤكد أن يعقوب بعد أن أرسل هديته استمر يجاهد في صالته .وظهر له
إنسان وصارعه حتى طلوع الفجر .واهلل أعطي له هذه القوة للصراع والجهاد فهو لم يكن يملك هذه
القوة .وهناك رأيين في هذا اإلنسان أولهما أنه أحد ظهورات المسيح قبل التجسد وثانيهما أنه مالك
علي شكل إنسان لكنه يمثل الحضرة األلهية .وكان هدف اهلل أن يعطيه ثقة بذاته حينما يغلب فال
يخاف من مقابلة عيسو .ولكن هذا الصراع يشير للجهاد في الصالة وثمرة الجهاد والتمسك بمواعيد
روحيا والي هذا يشير هوشع النبي هو  6،3:12بكي
اعا
اهلل لذلك بدأ الصراع
ً
جسديا وانتهي صر ً
ً
جسديا ولكنه بكاء وطلب رحمة من اهلل .هو تمسك باهلل ولم يرخه "نش
اعا
ً
واسترحمه فهو لم يكن صر ً
 " 6:3ولما رأي أنه ال يقدر عليه .بمعني أن المالك حين رأي يعقوب في جهاده لم يستسلم بل ظل
يصارع طوال الليل( .انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع األنبا تكال في أقسام المقاالت
والتفاسير األخرى) .األمر الذي بدا فيه المالك كمن هو مغلوب ويعقوب كغالب .ولكن هل يغلب

اهلل؟ نرجع لسفر النشيد فنسمع "حولي عنى عينيك فإنهما قد غلبتاني نش  "1:4فاهلل يغلب بالدموع
والتوبة ويعقوب هنا بكي واسترحمه .وحتى ال يأتي انتصار يعقوب بنتيجة عكسية فيدخل في الكبرياء
ضرب المالك حق فخذه فإنخلع .كما سمح اهلل لبولس بشوكة في الجسد لكي ال يرتفع من فرط
اإلستعالنات .وحق الفخذ هو مفصل الفخذ وكلمة ضرب في العبرية تأتي بمعني لمسة خفيفة "لمس
عاديا.
حق فخذه" وهذا لو أدي لخلع المفصل يكون من لمس يعقوب ليس
ً
إنسانا ً
أطلقني :هذه تبين ما صار ليعقوب من صداقة مع اهلل فالمالك ال يريد أن يفارقه دون أن يسأله ذلك
وجهاد يعقوب لحصوله علي البركة = ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه مت .12:11
ولنالحظ أن مشكلة يعقوب كانت خداعاته ومكره وذلك بسبب إحساسه بالضعف وها نحن نراه
عوبا من لقاء عيسو واهلل حاول أن يظهر له أنه يسانده م ار ار عديدة.
مر ً
 .1نبوة لرفقة حتى قبل ميالده
 .2رؤيا السلم في الطريق.
 .3توفيقه في لقاء راحيل وعائلته.
 .6البركة في بيت البان.
 .1رؤيا البان وفيها إعالن لحماية اهلل له.
 .4رؤيا جيش المالئكة.

ولكن النفسية الخائفة غير المصدقة ترتعب عند أول ذكر لمشكلة مثل عيسو وتنسي كل إعالنات
واحسانات اهلل!! فكيف يتعامل اهلل مع هذه الشخصية؟
يصارعه مالك ليشعر بضعفه ،فهو كان يتغلب علي ضعفه بالحيل والمكر والخداع .واألن ما الحل
مع من يصارعه وجها لوجه؟ ال مكان للحيل والخداع والمكر .بل هناك حل واحد ان يبكي ويسترحم
اضعا كل ثقته في
ويصلي ويجاهد ويغلب ويحصل علي البركة وهنا يعرف كيف يتخلي عن ذاته و ً
اهلل .لذلك ما لم تحله الرؤى واإلعالنات حلته هذه الرؤيا أو هذا الجهاد فاهلل يلمس نقاط الضعف فينا
فنشعر بضعفنا واحتياجنا إليه وأن فيه كفايتنا .واآلن هو كان خائفًا من لقاء عيسو ألن فكره وحيله لم
تسعفه فعيسو ٍ
آت ومعه  644رجل ولكن بعد هذا اللقاء عرف أن الحل ليس في الحيل والمكر بل
في جهاده مع اهلل وأن اهلل هو الذي يحفظه .ثم نجد بعد هذه الحادثة أن المالك يسأل يعقوب عن
اسمه ال لجهله باسمه ولكن ليعلن له أن اسمه القديم يعقوب قد تغير إلي اسم جديد يناسب البركة
التي حصل عليها بجهاده
أسرائيل :أمير اهلل أو قوي مع اهلل أو هو مجاهد قوي في صف اهلل .هو قوي بجهاده فهو جاهد مع
اهلل ومع الناس
سار :امير أيل:اهلل فيكون إسرائيل= أمير اهلل
ومن هذا االسم سارة :أميرة
ولها تفسير أخر

أس ار إيل
إيس ار إيل
رجل رأى اهلل
وهذا التفسير يتفق مع تسمية يعقوب للمكان فنوئيل.
وفي ( )29يعقوب يسأل المالك عن اسمه فال يجيبه .وهذا يتمشي مع قول المالك لمنوح أبو
مشير أش  4:9وهو
ًا
عجيبا إلهًا
شمشون لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب .والمسيح هو من دعي
ً
هنا يرفض األجابة عن اسمه فميعاد التجسد واعالن هذه الحقيقة لم يأتي أوانه.

والمجد هلل دائما

