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 ד"בס

 

 
  

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 ראשונהלסעודה  - בשתי מערכות ,'עם לבן גרתי'
 

 הברכות שלא התקיימו

תו של יאת עשרים השנים בביחד עם יעקב עתה זה סיימנו 

 לבן וההכנות למפגש עם עשו מתחילות.

של יעקב למלאכים שהוא שולח  בציוויופתחת הפרשה נ

 -את עשו  ושפגל

ב ִעם ֲעקֹ֔ ֹֽ ָךֹּ֣ יַ ה ָאַמ֙ר ַעְבּדְ ָׂ֑ו ּכֹֹּ֤ י ְלֵעש ָ אדִֹנִ֖ אְמ֔רּון ַלֹֽ ה ֹתֹֽ ר  ּכֹֹּ֣ ֵאַחִ֖ י ָוֹֽ ְרּתִ ן ּגַ֔ ָלָבֹּ֣

ה ַעד ּתָ  1.ָעֹֽ
הראשון . י בשני אופנים"מסביר רש' עם לבן גרתי'את המילים 

 -שבהם הוא 

אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות  .ראלא גֵ , לא נעשיתי שר וחשוב

  2שהרי לא נתקיימה בי. 'הוה גביר לאחיך'אביך שברכני 

הרי מדוע עשו מבקש . זה לשון גירות' גרתי'על פי פירוש זה 

מפני שהוא גנב לו  -? של יעקב חששולפי , להרוג את יעקב

והרי  -ר ולא גביר ולכן יעקב מצהיר שהוא ג  , את הברכות

י איננו מסתפק בפירוש זה "אך רש. טרם נתקיימו שהברכות

  ;מוסיף פירוש שניו

 שיחת חיזוק לעשו

' דבר אחר'אלא , 'מדרש אגדה'נשים לב כי הפירוש השני איננו 

מוסיף  ,על פי דרכו הפרשנית, י"שרש, פירוש נוסף בפשט -

 -ן שהוא מוצא בפירוש הראשון קושי מסוים כיו  

תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי, דבר אחר, גרתי בגימטריא 

 3.ולא למדתי ממעשיו הרעים, ותרי"ג מצות שמרתי

אבל צריך , רסא דינקותאיכגהרבה יותר מוכר לנו פירוש זה 

 נראה פשטלא  כללזה , על פניו. לברר האם הוא באמת פשט

אומר זאת אף י "רשו ,לא פשט, גימטריה הםחילופי אותיות  -

  !בעצמו

, לפי הפירוש הראשון - המתעורר מהפירוש הנוסף קושי נוסף

יעקב שולח את המלאכים כדי להעביר לעשו אחיו מסר מרגיע 

נשארתי גר ולא ' -עשו רודף אחריו  מפניה  שקשור לסיבה ש  

הפכתי לשר וחשוב ולכן אין לך סיבה לשנוא אותי או להרוג 

 עםאבל מהו המסר שיעקב מבקש להעביר לעשו , 'אותי

זה נשמע ? שהוא שולח אליו לפי הפירוש השניהמלאכים 

                                                           
 '.ה, ב"בראשית ל 1 

 .י"ברש, שם 2 

 .שם 3 

בחשיבות קיום  'שיחת חיזוק'כאילו שהוא רוצה לתת לו 

 !?מה זה רלוונטי. המצוותהתורה 

ר לרגע בברכת יצחק לעשו  -נדמה שיש כאן דבר פלאי  אם ִנזכ 

  -נבחין שהיא נסתיימה במילים החשובות הבאות 

יד ...  ִר֔ ֹּ֣ר ּתָ ֲאש   ֹֽ ךָ ְוָהָי֙ה ּכַ ֹֽ אר  ל ַצּוָ ֹו ֵמַעָּ֥ ָּ֥ ֻעּלִ֖ ַרְקּתָ  4.ּוָפֹֽ
  -י "וכך הסביר שם רש

כלומר  (תהלים נה, ג) לשון צער, כמו אריד בשיחיוהיה כאשר תריד. 

להצטער על  כשיעברו ישראל על התורה, ויהיה לך פתחון פה

 5'.ופרקת עלו וגו - הברכות שנטל

' גרתי עם לבן'המילים , י"ברש לפי הפירוש השני ,על רקע זה

של דברי התנצלות של יעקב לעשו אלא הם דברי עמידה  אינן

קיים את משלא  אדםלא הפכתי להיות ' -על האמת יעקב 

עומד מול , עשו, אתה. לא עברתי על התורה. ג מצוותיו"תרי

ואם אתה חושב . כמו לפני שלושים וארבע שנים אותו יעקב

והיה כאשר ' - לפרוק את העול כי התקייםאת היכולת  שיש לך

אתה טוען שאני לא מקיים את התורה והמצוות  אם, 'תריד

 '. ג המצוות"נשארתי מקיים את תרי. לאממש  -ובכן 

עם לבן 'מובן מתוך המילים אבל איך זה , זה פירוש יפה מאוד

 '?גרתי

 ניםדברי פיוס בשני כיוו

י לא משנה בפירוש השני את משמעות "רש -ת זה פלא פלאו

גם לפי הפירוש , פירושו גירותבאמת ' גרתי''. גרתי'המילה 

לנו י רק רוצה להסביר "רש. הראשון וגם לפי הפירוש השני

, ההבנה שכל העולם הזה הוא זמניאצלי מה יכולה לגרום ל  

כמו , שגם כשאני מיליארדר, שאני בעולם הזה בסך הכל ג ר

   -שכתוב על יעקב 

ד  ד ְמֹאָׂ֑ ץ ָהִאִ֖יש  ְמֹאֹּ֣ ְפרָֹּ֥ ְיִהיַוּיִ ים  ַוֹֽ ִ֖ ים ּוְגַמּלִ ֲעָבִד֔ ָפחֹות֙ ַוֹֽ ֹות ּוש ְ אן ַרּב֔ לֹו֙ צֹֹּ֣

ים ֲחמִֹרֹֽ  6.ַוֹֽ

, ירותג   היא בגדרמי שאצלו כל המציאות  ,לפי ההבנה הזו

עם לבן גרתי ' -רק הוא יכול לומר , זמניכ אצלו נחשב הכלש

איך אני יכול להגיע  -וכך גם להיפך '. ג מצוות שמרתי"ותרי

למצב שבו אני מתייחס לכל העולם כגירות ומה שבאמת 

 '.מ, ז"כ, שם 4 

 .י"ברש, שם  5 

 .ג"מ, א"ל, שם 6 

 'וישלח' תשע"זלחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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ולא החומריות , שבתוכי 'יעקב'-ה, אניהמעניין אותי זה 

 .'ג מצוות שמרתי"תרי'אם  רק? שסביבי

 בית האלֹקים שבלב

. המפגש בין האחיםסיום של נוכל להבין את רק על פי זה 

  -נאמר , הםכאשר נפרד יעקב מעשו בתום המפגש ביני

ת ַעל ֹּ֣ה ֻסּכֹ֔ הּו֙ ָעש ָ ִָׂ֑ית ּוְלִמְקֵנֵ֨ ֹו ּבָ ן לִ֖ ב  ָּ֥ ָתה ַוּיִ ע ֻסּכֹ֔ ֲעקֹ֙ב ָנַסֹּ֣ ֹֽ ם ְויַ ֵ א ש  ן ָקָרָּ֥ ֵּ֛  ּכֵ

ֹות ֹום ֻסּכֹֽ קִ֖  7.ַהּמָ
ויבן לו ' - 8אדילר הזקן מ"לאדמו 'ליקוטי תורה'מופיע בספר 

, 'בית' -את מה שהוא באמת בנה לעצמו יעקב  ,היינו ,'בית

, עצמול'. מקנהו' - נים שקנהיאת כל הקני הוסיף והוא אף

הוא  -קנה פה ש יתר מהולכל , שלו הוא בנה את הבית לנשמה

בו הגשמי המקום הוא מודע לכך ש. זמני מקום, עשה סוכות

 לעצמיות שלו'. תֻסכ  'זה בסך הכל  - זמניהוא נמצא כעת הוא 

הבית הזה  .איתן והבית הזה לא יוכל להתפרקהוא בנה בית 

 -הוא ההכנה למה שראה יעקב בחלומו הגדול 

י ִאם ה ּכִִּ֚ ין ז ֶ֗ ִים ֵאֹּ֣ ָמֹֽ ָ ַָּ֥ער ַהש ּ ַ ה ש  ִ֖ ים ְוז  ית ֱאלִֹה֔ ֹּ֣  9.ּבֵ

אומר ', את בית האלקים שבירושלים עדיין לא זכיתי לבנות'

לא נעשיתי שר . קים שבלבביאבל בניתי את בית האל, 'יעקב

אני עדיין . בעיני עצמיאלא גם , עשו ,לא רק בעיניך -וחשוב 

ועל כן אין לך את האפשרות  ,בזכות ענייני הגירות של לבן -ר ג  

 '.כאשר תריד ופרקת עולו'של 

ג "בתרי 'מחפף'כשאני  -' תריד'על המילה  10דרשנים הסבירו

לא אבל . ד"תרי -לך יש נקודת יתרון אחת  ,לילהחוחס 

לי על כן כל מה שנותר ו, 'ג מצוות שמרתי"תרי' אלא חיפפתי

מה שנטלתי את ' -לך ולומר , הוא רק לשלוח אליך את המנחה

עולם שבו הבית הזה שאני בונה הברכות היה רק כדי להביא ל  

נועד למענך לא  -מהרה בהר המוריה ולעתיד יבנה  ,בלבבי

'.יותר מאשר למעני

  

                                                           
 .ז"י, ג"ל, שם7 

 תורה וזאת הברכה צ"ה. לקוטי8 

 .ז"י, ח"כ, בראשית 9
 כלי יקר על בראשית, ל"ב, ה'עי'  10
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 שניה לסעודה - מה אכפת ליעקב מי יחליף לו את השם?

 פעמיים ישראל 

זו נשמעת שאלה '? ישראל'-ל' יעקב'-מתי הופך יעקב מ

  .אך יש לה שתי תשובות נכונות, פשוטה

ק, בפעם הראשונה זה קורה במפגש הלילי  כאשר במעבר היב 

  -שרו של עשו , המלאך מי שמחליף ליעקב את השם הוא

ִ֖י ִאם ְמָך֔ ּכִ ָאֵמָּ֥ר עֹו֙ד ש ִ ֹֽ ֲעקֹ֙ב יֵ ֹֽ א יַ ר לֹֹּ֤ י ַוּיֶֹ֗אמ  ֹֽ ָרֵאָׂ֑ל ּכִ יָת ִעם ִיש ְ ִרִ֧ ים  ש ָ ֱאלִֹהֵּ֛

ל ְוִעם ִ֖ים ַוּתּוָכֹֽ  11ֲאָנש ִ

, מופיעה בסוף הפרשה, יה לבשפחות שמים אל, הפעם השניה

ה "הקב ושם זהו, וחמור בנו אחרי הסיפור עם שכם ,בבית אל

  - שקורא ליעקב 'ישראל' עצמו

ר אמ  א ַוּיֹֹֽ ב לֹֹֽ ֲעקָֹׂ֑ ֹֽ ְמָךֹּ֣ יַ ֹו ֱאלִֹהִ֖ים ש ִ י ִאם לָּ֥ ֹּ֤ ב ּכִ ֲעקֶֹ֗ ֹֽ ְמָך֙ ֜עֹוד יַ ֵר֩א ש ִ ָרֵאל֙  ִיּקָ ִיש ְ

ת א א  ְקָרָּ֥ ָך ַוּיִ מ ֔ ה ש ְ ֹּ֣ ְהי  ֹֽ וֹ  יִ מִ֖ ל ש ְ ָרֵאֹֽ  12ִיש ְ

הרי כבר  ?פעמייםמצוינת החלפת השם לשם מה  -ויש להבין 

י מסביר את הדברים על פי "רש? המלאך קרא לו בשם החדש

כפי שהופיע בהפטרת השבת שעברה , הסברו של הנביא הושע

וראוי להתבונן בזה כי ( ד"מנהג חב)י "למנהג הספרדים והאר

מהלך המאבק עם ב, צריך להבין את התנהגותו של יעקב שם

 מלאכו של עשו.

ַכף ע ּבְ ִ֖ ּגַ א ָיֹכל֙ ֔לֹו ַוּיִ י לֹֹּ֤ ֹּ֣ ְרא ּכִ ף ַוּיֶַ֗ ַק֙ע ּכַ ֹו ַוּתֵֵ֨ וֹ  ְיֵרכָׂ֑ ֹו ִעּמֹֽ ְבקִ֖ ֵהָאֹֽ ב ּבְ ֲעקֹ֔ ֹֽ ְך יַ ר  ֹּ֣  13.י 

  -נראה את פירושו של רש"י 

מר עוד שהברכות באו לך בעקבה ורמיה, כי אם בשררה וגלוי לא יאָ 

ושם הוא  עליך בבית אל ומחליף שמךפנים, וסופך שהקב"ה נגלה 

וישר אל מלאך 'מברכך, ואני שם אהיה ואודה לך עליהן, וזהו שכתוב 

בכה המלאך ויתחנן לו, ומה  - '(ב, ה"הושע י) 'ויוכל בכה ויתחנן לו

נתחנן לו, בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו, המתן לי עד שידבר עמנו 

עליהן, וזהו ויברך אותו שם, שם, ולא רצה יעקב, ועל כרחו הודה לו 

 14.שהיה מתחנן להמתין לו ולא רצה

 העקשנות של יעקב

מתאר את מה שהתנהל שהנביא רש"י כאמור מצטט את 

  -במילים הבאות  באותו הלילה בנחל,

ת ב א  ן ָעַקֹּ֣ ִ֖ט  ּב  ת ּבַ ה א  ָרָּ֥ ֹו ש ָ יו ּוְבאֹונִ֖ ים ָאִחָׂ֑ ל. ֱאלִֹהֹֽ ר א  ש ַ ֹּ֤ ל  ָוּיָ ַמְלָאְך֙ ַוּיָֻכ֔

ן ְתַחּנ  ָכִ֖ה ַוּיִ ית ּבָ ֹֽ ֹו ּבֵ נוּ  לָׂ֑ ֹֽ ָּ֥ר ִעּמָ ִ֖ם ְיַדּבֵ ָ ּנּו ְוש   15.ֵאל֙ ִיְמָצא ֔

מתארות לכאורה את ' להים-ובאונו שרה את א'המילים 

כעת נתמקד ש אך אני רוצה ,מול המלאך הצלחת יעקב במאבק

יעקב נאבק וניצח 'וישר אל מלאך ויכל', היינו ש. בפסוק השני

לאך ויכול לו ואילו המלאך הוא זה את המ -לשון שררה  -

 -באופן ברור הושע מסביר פה הכל . שבכה והתחנן אל יעקב

שימתין עד שהם יגיעו לבית אל כדי יעקב המלאך מתחנן אל 

והוא המלאך יהיה שם כדי , ה יקרא לו בשם החדש"ואז הקב

                                                           
 .ט"כ, ב"בראשית ל 11
 '.י, ה"ל, שם 12
 .ו"כ, ב"כ, שם 13
 .ט"כ, ב"ל, שם, י"רש 14

מתעקש לקבל את לא מסכים ואבל יעקב , להודות על כך

על כעת אתה הודה לי ' -מיד במקום , את הברכה, השם

אלא כך הוא  לקבלןשלא אני רציתי , הברכות שקיבלתי מעשו

 ?מדוע זה כל כך חשוב ליעקב. 'הסדר האלוקי

אלא שלשה שלבים , נבחין שיש שם לא שנייםאם נדקדק , אגב

, שרו השלב הראשון הוא עם המלאך -בהודאה על הברכות 

כאשר , במפגש של יעקב ועשו -השלב השני , ל"כנ של עשו

  -אומר עשו ליעקב 

ר י ְיִהָּ֥י ְלָךִ֖ ֲאש   ךְ  ָאִחִ֕  16.ָלֹֽ

  -י "וכפי שמפרש שם רש

 (.ב"ר עח, יא) לו על הברכות כאן הודה

תבונן בעומק מי שי. בבית אל ה עצמו"הקב -והשלב השלישי 

 .גלה פה עולם ומלואוי הדברים

ֵתר ַיֲעֹקב ו ָּ וֹ  - ַוי ִּ   ְלַבד 

של מאבק אחרי עשרים שנה  ,מגיע למפגש עם עשויעקב 

, 'עולם הזה' עבדים ושפחות, עם עדרי צאן ובקר ,לבן בבית

י אם הדבר היה תלו , שהרילא כי זה מה שהוא רוצה - עצום

עם ברכת אברהם , הליםבו הוא היה נשאר איש תם יושב א  

שיש לו תפקיד  בעל כורחוהוא מבין ש אלא מפני, לבדה

להעלות את העולם מתהומות , ר את הניצוצותלבר -בעולם 

כל פעולתו . קדושה של העולם הזהה אתלות , לגהחומר

. י הפעולות שהוא עושה"בעולם היא להכשיר את העולם ע

כל את התיישים ואת לכן הוא שולח לעשו את העיזים ו

אני עוסק במה שאבא ' -כדי לומר לו  ,המציאות החומרית

לרומם את העולם מהכי למטה  בברכה הזו שבאה. הטיל עלי

 .ולגלות איך החומר הכי תחתון יכול להיות משכן לאלוקות

 !'אין עוד מלבדו'הכל . 'הכל הוא אלוקותש

מתרחשת , שרו של עשו, כל כך נפלא שהפגישה עם המלאך

  - על ברכת משה לישראל בסוף ימיו. לבדוכאשר יעקב נמצא 

מַ֙  ב ש ָ ּון רֵֹכֹּ֤ רָׂ֑ ֻ ֵאִ֖ל ְיש  יםֵאָּ֥ין ּכָ ָחִקֹֽ ֹו ש ְ ָך ּוְבַגֲאָותִ֖ ֔ ְזר   17.ִי֙ם ְבע 
 -ל במדרש "אומרים חז

ֵאל,  י ִסימֹון ָאַמר ֵאין ּכָ ם ַרּבִ ֵ ש  ְכָיה ּבְ ר  י ּב  ֵאלַרּבִ ָּ י כ  מִּ ן - ו  רו  ֻׁ ָרֵאל ְיש  , ִיש ְ

תּוב ּבוֹ  רּוְך הּוא ּכָ דֹוש  ּבָ ב ה'  (ישעיה ב, יז) ָסָבא, ָמה ַהּקָ ּגַ וֹ ְוִנש ְ , ַאף ְלַבד 

ֵתר ַיֲעקֹב  ּוָ וֹ ַיֲעקֹב ַוּיִ  18.ְלַבד 
אין מי שיעיז  -זה מדהים, ואם חז"ל לא היו אומרים את זה 

ישראל נמצאים באותו סטאטוס של הקב"ה.  - ויאמר את זה!

 לבדו. 

משמעו שאין שום כח חיצוני שעוזר לי  'ויותר יעקב לבדו'

, המלאך הזה. אלא רק הכח הפנימי האלוקי ששורר בקרבי

 '.ה-'ד, ב"י, הושע 15
 '.ט, ג"ל, בראשית  16
 .ו"כ, ג"ל, דברים 17
 '.א", ע, וישלח, בראשית רבה 18
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הוא סמאל שבא כדי לסמא את העיניים  19פ רבותינו"שע

ולומר ליעקב את המציאות מנסה להחשיך , מלראות את האל

יעקב נאבק כל . לא לנצח תוכל להישאר רואה את האל -

, היינו ביוצאי ירכו, המלאך מבקש לפגוע בכף ירכוו הלילה

. בעם ישראל העתידי -בדורות הבאים העתידים לצאת ממנו 

ניסה לפגוע בכף  אומרים שהמלאך הזה, שרו של עשו,ל "חז

את המשמעות של אנחנו יודעים היטב . בברית המילה -הירך 

פרשת וישלח נקראת תמיד בסמוך , שהרי בהשגחה פרטיתזה, 

להזכיר לנו כיצד ניסו צאצאי עשו  שדואג גם הוא –לחנוכה 

בימים . לאורך כל ההיסטוריה לפגוע בקדושת המחנה היהודי

 .ם בזמן הזההה

 

 

 

                                                           
 א תיקוני זהר בראשית  צא 19

 דייט אלוקי

למשמרתו יעקב לא מוכן לתת למלאך לחזור בסוף המאבק 

ה יבוא ויודיע "לשיר את שירת המלאכים שלו ולחכות שהקב

יעקב רוצה . לא על זה המאבק שלנו בעולם. 'ישראל'לו שהוא 

משרו של יעקב מבקש שיתרומם.  ,שהעולם עצמו, מלמטה

  -עשו תצטרך לצאת ההודאה וההודעה 

ִ֖י ִאם ְמָך֔ ּכִ ָאֵמָּ֥ר עֹו֙ד ש ִ ֹֽ ֲעקֹ֙ב יֵ ֹֽ א יַ י לֹֹּ֤ ֹֽ ָרֵאָׂ֑ל ּכִ יָת ִעם ִיש ְ ִרִ֧ ים ְוִעם ש ָ  ֱאלִֹהֵּ֛

ל ִ֖ים ַוּתּוָכֹֽ  .ֲאָנש ִ

משרו של עשו צריכה לצאת האמירה שיש בעולם דווקא 

 יששם אומה שרואה אל, שיש בעול ,להיה-אומה היודעת א

נבוא ונשמע את זה גם מפי  בשלב הבא . אכן,בעולם ישראל

העולם . במקום שיעקב הוא זה שקרא לו בית אל - האלקים

ומשרו של עשו תתחיל  'דייט אלוקי'-כולו יהפוך להיות ל

  .להופיע ההודעה על כך
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 לסעודה שלישית - יד הנשהבג שלשה שלבים

ַכף ע ּבְ ִ֖ ּגַ א ָיֹכל֙ ֔לֹו ַוּיִ י לֹֹּ֤ ֹּ֣ ְרא ּכִ ף ַוּיֶַ֗ ַק֙ע ּכַ ֹו ַוּתֵֵ֨ וֹ  ְיֵרכָׂ֑ ֹו ִעּמֹֽ ְבקִ֖ ֵהָאֹֽ ב ּבְ ֲעקֹ֔ ֹֽ ְך יַ ר  ֹּ֣  20י 

ן לֹא ַעל ֵּ֡ י ּכֵ ּו ְבֵנֹֽ אְכלֵ֨ ת ֹיֹֽ ל א  ָרֵא֜ ֙ר ַעל ִיש ְ ה ֲאש   ש  ֶ֗ יד ַהּנָ ֹּ֣ ד  ּגִ ְך ַעִ֖ ֵר֔ ף ַהּיָ ֹּ֣ ּכַ

ַכף י ָנַג֙ע ּבְ ֹּ֤ ה ּכִ ָׂ֑ ֹום ַהזּ  ֹֽה ַהּיֹּ֣ ש   יד ַהּנָ ִגִ֖ ב ּבְ ֲעקֹ֔ ֹֽ ְך יַ ר  ֹּ֣  21י 
ראשית  -איסור גיד הנשה. כל כך חשוב שנעסוק בהלכה זו 

כמו שאנו מחויבים לעסוק בכל מצווה אחרת מתרי"ג 

הלכה היחידה, מצוות המצוות, אבל אולי גם בגלל שזוהי ה

תעשה היחידה בכל ספר בראשית. הציווי מפורש לזכור -הלא

 את המאבק עם שרו של עשו לאורך כל הדורות.

בעצם יש כאן שלוש שאלות שאני מבקש לגעת בהן בלימודנו 

 היום. 

 עובר ירך אמו

שאלה ראשונה שצריך לברר היא מה בדיוק אנחנו צריכים 

  -לזכור בציווי הזה? בעל ספר החינוך אכן מגדיר זאת נפלא 

מצוה זו, כדי שתהיה רמז לישראל, שאף על פי שיסבלו צרות  משרשי

רבות בגלות מיד העמים ומיד בני עשו, יהיו בטוחים שלא יאבדו, 

 .גואל ויגאלם מיד צר ד זרעם ושמם, ויבא להםאלא לעולם יעמֹ

ובזכרם תמיד ענין זה על יד המצוה שתהיה לזכרון, יעמדו באמנתם 

ובצדקתם לעולם. ורמז זה הוא לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב 

שהיה שרו של עשו, רצה לעקרו ליעקב  (בר''ר עח) אבינו, שבא בקבלה

ך. וכן וצערו בנגיעת היר (שם לב כו), מן העולם הוא וזרעו ולא יכול לו

זרע עשו מצער לזרע יעקב, ולבסוף תהיה להם תשועה מהם. וכמו 

באב שזרחה לו השמש לרפאתו ונושע מן הצער, ( שם שם לב) שמצינו

כן יזרח לו השמש של משיח וירפאנו מצערנו ויגאלנו במהרה בימינו, 

 22.אמן

זהו אם כן לא רק זיכרון היסטורי של אירוע קשה שהיה לפני 

אלפי שנים אלא זיכרון שצריך לגרום לחיות, משהו תמידי. 

זהו זיכרון שאין שום ייאוש כלל בעולם כלל. הירך מסמל 

 ,24, 'ברא כרעא דאבוה'23'עובר ירך אמו' -תמיד את ההמשך 

א משמעותו היוהזיכרון אם כן הוא לא רק את העבר אלא 

היכולת להתקיים ולהיות בטוח בעתיד הנצחי מול עשו וזרעו 

שזיכרון המצווה ייתן לנו את הכוח לעמוד  -וזרע זרעו 

 באמונתנו ובצדקנו.

 'גיד הנשה הבינלאומי'יום 

השאלה השניה שצריך לברר, והיא מאד משמעותית וחשובה 

הלכות צים לזכור, האם זוהי באמת הדרך? דרך אם באמת רו -

נעשה טקס מרשים בנוכחות יותר טוב שגיד הנשה? למה לא 

נקבע יום נציגויות של ממשלות זרות, ראשי העם והמדינה, 

שיזכיר לנו את מה שקרה  -'יום גיד הנשה הבינלאומי'  -מיוחד 

י' -בפנואל  י ָרִאִ֤יִתי ֱאֹלִהים֙ ָפִנִ֣ים ֶאל ִכִּֽ ִשִּֽ פ  ֵ֖ל נ  ִתָנצ  ?, 25'ָפִנִ֔ים ו 

                                                           
 ל"ב, כ"ו.בראשית  20
 שם, שם, ל"ג. 21
 ספר החינוך, מצוה ג' 'שלא לאכול גיד הנשה'. 22
 יבמות ע"ח. 23

 אירוע גדול שיזכיר לנו מתי הפכנו לעם מארגנים לאלמה 

 , הרי זהו יום העצמאות הכי גדול שיש?ונקראנו בשם 'ישראל'

ובמקום הטקסים המרשימים והאדירים מה שקבעו הם... 

הלכות גיד הנשה. עם יד על הדופק, כמה מאתנו זוכרים לא 

את פרטי ההלכות שם אלא איפה בכלל זה מופיע בשולחן 

לדבר על מהו בדיוק הגיד האסור ואיך אנו  ערוך? שלא

מחויבים לחטט שם למוצאו בין הגידים, ובאיזו בהמה הוא 

 נוהג ובאיזו לא, ומי נאמן על הניקור?

-איך מצפים שבתפיסה של האדם החושב -במילים אחרות 

המודרני, הזיכרון הזה יבוא לידי ביטוי באיזו מצוות לא תעשה 

לכאורה צדדית, שרוב האנשים בכלל לא נתקלים בה למעשה? 

הרי לא רק מי שהוא צמחוני שלא אוכל בשר לא יזכור את 

 שהתרחש שם, אלא גם אדם ממוצע...

 קולב לתליית כביסה

סוד עמוק שהוא הבסיס לכל. יש זיכרון ן כאנמצא כמדומני ש

לזכר אירוע שהיה שעושים שבא כדי לסמן וי, טקס 

ולצערנו  -בהיסטוריה. זיכרונות כאלו יש אצל כל האומות 

. אלו זיכרונות שעתידים ..אנחנו התחלנו קצת לחקות אותם

לחלוף. מן הסתם גם לאשור, בבל ורומא היו רגעים הירואיים 

יין. ראו למשל את אירופה המלאה שהם רצו לזכור ולצ

מוניומנטים ואנדרטאות שכבר מזמן הפכו להיות קולבים 

 לתליית כביסה...

אבל כלום לא נשאר מזה.  -מיליונים עשו שם טקסי זיכרון 

מרן הרב קוק זצ"ל מנתח את זה כשהוא מדבר על זיכרון 

הוא אומר שאדם רגיל אכן חושב  26השבת ובמאמר עמוק

זיכרון השביתה צריך להעביר וללמד דרך שאת הרעיון של 

אבל, הוא אומר שם, מזה  -נימוקים סוציאליים, באירוע גדול 

. לעומת זאת, עם ישראל זוכר את 'יום שום דבר חילא יישאר 

 -השבת לקדשו' על ידי 

ית    ֮ם ַוֲעש ִ ַמְרּת  וא חּוש ְ י ִהֹּ֤ ֹּ֣ ם֙ ׇם ּכִ ם ְכַמְתכ  יַנְתכ ֔ י ּוִבֹּ֣ ים ְלֵעיֵנִ֖ ָׂ֑ ֹּ֣ר  ָהַעּמִ ֲאש  

ת כּ  ּון ֵאִּ֚ ְמעֶ֗ ק ַעםל ִׇיש ְ ּו ַרִּ֚ ּל ה ְוָאְמרֶ֗ ים ָהֵא֔ ֹּ֣ ֹול  ַהֻחּקִ דִ֖ ֹוי ַהּגָ ם ְוָנ֔בֹון ַהּגָּ֥ ָחָכֹּ֣

ה ֹֽ   27ַהזּ 

גוי גדול וחכם הוא גוי שחכמתו באה לידי ביטוי במעשים 

לא  -אלוקיים נצחיים שמהם תבוא ותצמח הפילוסופיה 

ת וטקסים להיפך. מעשים שתחילתם פילוסופיות חברתיו

אדירים סופם שהם יעלו הרבה ִכמשונים ושיבושים, וגם 

 המושגים יעלמו וודאי שגם כל המעשים יישכחו.

ם חכם'רק  שממשיך את דבר ה' בעולם יכול להעביר את  'ע 

זיכרון מהות חייו דרך הלכות גיד הנשה ביורה דעה, דרך דיני 

 ניקור משעממים. זה מופלא!

 עי' עירובין ע', ב', רש"י כתובות צ"ב: וכן תוס' יבמות ג'. ד"ה 'מקמי'. 24
 בראשית ל"ב, ל"א. 25
 .141מאמרי הראי"ה, 'השבת, ישראל והעמים', עמ'  26
 דברים, ד', ו'. 27
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 !אבא לא משאירים לבד

וכעת נשאל שאלה שלישית ואחרונה, שהיא לגיטימית רק 

אז  -בגלל שהיא נשאלה כבר על ידי גאוני העולם הקדמונים 

הבנתי שצריך לזכור את גיד הנשה וזה חייב להיעשות דרך 

המצוות, אבל מה ההיגיון שאת צליעתו של יעקב, את הזיכרון 

מאכילת חלק בבהמה  הימנעותהזה אנחנו זוכרים על ידי 

מסמל את מה ששרו של עשו פגע בנו?  למה שאנחנו, אלו ש

זה שפגע? איך אומרים  ולא -שנפגעו, נסבול ולא נאכל את זה 

הוא צריך להיענש, לא  יסבול! שהוא -הוא פגע אז  -הילדים 

  -ובכל זאת אני! 

ן לֹא ַעל ֵּ֡ י ּכֵ ּו ְבֵנֹֽ אְכלֵ֨ ת ֹיֹֽ ל א  ָרֵא֜ ֙ר ַעל ִיש ְ ה ֲאש   ש  ֶ֗ יד ַהּנָ ֹּ֣ ד  ּגִ ְך ַעִ֖ ֵר֔ ף ַהּיָ ֹּ֣ ּכַ

ה ָׂ֑ ֹום ַהזּ   28.ַהּיֹּ֣
את השאלה הזו שואל החזקוני, ר' חזקיה ב"ר מנוח, מגדולי 

הרי כל  מדהימה;מפרשי צרפת הראשונים, ותשובתו שם 

 -סיפור המאבק והצליעה מתחיל בגלל ש 

וֹ  ֙ ִעּמ֔ ָאֵבָּ֥ק ִאיש  ֹֽ ֹו ַוּיֵ ב ְלַבּדָׂ֑ ֲעקִֹ֖ ֹֽ ָּ֥ר יַ תֵ ּוָ  29.ַוּיִ

נשאר לבדו בלילה הוא נאלץ להיאבק עם כלומר בגלל שיעקב 

שרו של עשו ואף להיפגע ולצלוע. אם היו נשארים איתו מי 

שבעוד גדולים כבר היו לו אחד עשר בנים נזכור כי מילדיו, ו

 , שכם,צאו להילחם כנגד עיר שלמהרגע קט שניים מהם י  

הם היו יכולים להיאבק עם המלאך במקומו  -וינצחו אותה 

מת הצליעה. כלומר איסור אכילת גיד הנשה ולא הייתה נגר

ואת אבא לא משאירים  -נובע בגלל שהשארנו את אבא לבד 

 לבד! זה מה שאנו צריכים לזכור פה. זה מדהים!

אבא לא משאירים לבד, גם לא אח או בן. רק יעקב שיודע 

מעולם לא נשאר לבד גם  -שהוא נמצא עם יצחק כל הזמן 

, ומאיסור גיד הנשה אנו כשהוא היה עשרים שנה עם לבן

לומדים שאף פעם אנו איננו נשארים לבד והקב"ה שהצילנו 

שם מצילנו ויצילנו, וכמו שסיים בעל ספר החינוך בו פתחנו 

 '.  וירפאנו מצערנו ויגאלנו במהרה בימינו, אמן' -

  

                                                           
 .שם, ל"ב, כ"ה 29 בראשית ל"ב, ל"ג. 28
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 לסעודת מלווה מלכה  - 'יש לי כל'

 מתנת חינם

התחבקו הם אף  'שלישי'.קריאת ויעקב ועשו נפגשו כבר ב

ואפשר שזה היה באמת באמת מכל הלב, כפי שם והתנשקו 

. כעת הם באים אל השיחה האחת 30שאמר ר' שמעון בר יוחאי

פציר בעשו לקחת ממנו . יעקב מהמתוארת במקרא ביניהם

עשו אכן לוקח. גם עשו מנסה לתת ליעקב דברים ו את המנחה

 -הם נפרדים זה מזה רובו. ימשלו אך יעקב מצליח לעמוד בס

אחרי שהוא מבטיח רק עשו נוסע לשעיר ויעקב נוסע לסוכות, 

לאחיו שהוא אכן יגיע אליו לשעיר, גם אם זה יהיה, כמו 

  -שם רש"י, בעוד הרבה זמן  שמפרש

שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון  (ב"ר עח, יד) ואימתי ילך, בימי המשיח

 31.(עובדיה א, כא)שו לשפוט את הר ע

ביטוי שמחייב הבנה. הוא  מופיעשל יעקב לעשו  במילותיו

  -משכנע את עשו לקחת ממנו את המנחה במילים הבאות 

ת ַקח א א  ֹּ֣ר  ָנֹּ֤ ְרָכִת֙י ֲאש   יּבִ ֹֽ ְך ּכִ את ָל֔ י ֻהָבֹּ֣ נִּ ַּ֥ י  ַחנ ַ י ֶיש  ֱאלִֹהִ֖ים ְוִכֹּ֣ ל לִּ  ֹכֹ֑

ְפַצר ח ַוּיִ ֹֽ ּקָ ֹו ַוּיִ  32.ּבִ֖

שכל מה שיש לי הוא מתנת בפשטות להים' משמעו -'כי חנני א

חינם שקיבלתי מאת הקב"ה, לא משלי יש לי את כל הדברים 

 . לשון חנינה. 33להים את עבדך'-א חנן'אשר  -כמו האלה. 

 הכל?אדם שיש 

מה זאת אומרת 'יש לי כל'?  - העמקהך המשך הביטוי צריאבל 

  -במיוחד השאלה נשאלת מול דבריו של עשו שאומר 

ִ֖ו  ר ֵעש ָ אמ  י  ֶיש  ַוּיָֹּ֥ ִ֣ בלִּ ֹ֑ ר רָּ י ְיִהָּ֥י ְלָךִ֖ ֲאש   ךְ  ָאִחִ֕  34ָלֹֽ
, אבל בפועל עשו מקבל 'כל'ליעקב יש ואילו  'רב'לעשו יש 

, כמו שקורא לזה יעקב. מיעקב, לא מהמנחה אלא מהברכה

'למה זה  -לא לקחת מעשו דבר שמצליח  , לעומת זאת,יעקב

 ני'.אמצא חן בעיני אד  

איך יתכן שיש אדם שיש  -צריך להבין את המושג 'יש לי כל' ו

חז"ל  לו הכל? איזה אדם יכול לומר על עצמו שיש לו הכל?

אברהם  ,אומרים שיעקב ממשיך באמירה הזו את אבותיו

  -ויצחק. אצל אברהם נאמר 

ת ְך א  ַרָּ֥ ה ּבֵ יֹהָוֵּ֛ ים ַוֹֽ ִמָׂ֑ ּיָ ִ֖א ּבַ ן ּבָ ם ָזֵק֔ לַאְבָרָהִ֖ם  ְוַאְבָרָהֹּ֣ ֹֹּֽ כ  ַ   35.ב 

איך יכול להיות שיש לאברהם הכל? הרי  -וגם שם אתה תמה 

ברור שזה לא הפשט. נשים לב כי ארבעה פסוקים לאחר מכן 

  -נאמר 

ת ם א  ּתִֵ֧ן ַאְבָרָהֵּ֛ ר ׇלכ   ַוּיִ ק ֲאש   ֹו ְלִיְצָחֹֽ .לִ֖
 36 
  -ומיד בפסוק הבא כותבת התורה 

                                                           
 עי' רש"י, בראשית ל"ג, ד'. 30
 רש"י, שם, שם, י"ד. 31
 שם, שם, י"א. 32
 שם, שם, ה'. 33
 שם, שם, ט'. 34
 שם, כ"ד, א'. 35

ל  ם ֵמַעֵ֨ ֵחֵ֞ ּלְ ַ ְיש  ת ַוֹֽ ֹנָׂ֑ ָּ֥ן ַאְבָרָהִ֖ם ַמּתָ ם ָנתַ ֹּ֣ר ְלַאְבָרָה֔ י֙ם ֲאש   יַלְגש ִ ֹֽ י ַהּפִ ְוִלְבֵנֹּ֤

ם ד  ֹֽ ץ ק  ָּ֥ר  ל־א  ְדָמה א  י ֵקִ֖ ּנּו ַח֔ ֹּ֣ עֹוד  נֹו֙ ּבְ ק ּבְ  37.ִיְצָחֹּ֤
, שהרי Everything -הוכחה שהמילה 'כל' אין פירושה הרי לנו 

אחר כך נתן מתנות ליצחק ומיד  הכלאיך נתן אברהם  -אחרת 

 מה עוד נשאר לו אחרי שנתן הכל ליצחק? לבני הפילגשים?

 עולם הבא בעולם הזה

את בעצם ? הוא מתאר 38כל' ,מכל ,'בכל -מכירים את הביטוי 

פסוקים זה מופיע בקב יצחק ויעקב. אצל אברהם ויע ,אברהם

לעיל ואילו אצל יצחק מופיע הפסוק שלפיו נוכל  הבאנוש

להבין את כל הענין. כאשר יוצא יעקב מיצחק אביו לאחר 

שקיבל את הברכות שהיו מיועדות לעשו ונכנס במקומו עשו, 

  -נחרד יצחק ואומר 

י ד ִמֹֽ ֹֽ ּוא ַהּצָ ֹוא הֹּ֣ י ֵאפֵּ֡ ֵבא ִל֜ ִי֩ד ַוּיֵָ֨ אַֹכָּ֥ל  ַצ֩ לָוֹֽ ֹֹּ֛ כ  ם מִּ ֲרֵכָׂ֑הּו ּגַ ֲאָבֹֽ ֹוא ָוֹֽ בִ֖ ם ּתָ ר  ָּ֥ ט   ּבְ

ה ֹֽ ְהי  ֹֽ ּוְך יִ רִ֖  39.ּבָ
מה משמעות המילה 'מכל', כאן לכאורה בכלל לא ברור 

יצחק היה יכול לומר את  -ראשית מפני שהיא נראית מיותרת 

כל בטרם תבוא...', ושנית '..ויבא לי וא   -אותם דברים בלעדיה 

המאכלים שבעולם, כי זה דבר כאן ברור שאין הכוונה לכל  -

   שהוא איננו אפשרי!

מדוע לא רק בין נדמה כי אם נבין את עומק המילה 'מכל' נ

הענין שורש את כל א גם לאמר יצחק את המילה הזו א

  -שאנחנו מדברים בו. חז"ל בגמרא אומרים 

מעין העולם הבא אלו הן אברהם  שלשה הטעימן הקב"ה בעולם הזה

 יצחק דכתיב ביה בכל( בראשית כד, א) דכתיב ביהיצחק ויעקב אברהם 

 40...כל (בראשית לג, יא) יעקב דכתיב ביה מכל (בראשית כז, לג)

בברכת  -כל'  ,מכל ,'בכל -אנחנו אומרים את המילים הללו 

המזון אחרי שסיימנו לאכול, ובכוונה גדולה. אתה יכול לאכול 

ואף פעם לא להיות שבע, ממש כמו עשו  -עוד ועוד ועוד 

'יש לי רב', כלומר, יש לי הרבה, יותר ממה שאני צריך  -שאמר 

עוד. וארצה אבל תמיד אני רוצה  -ואני אפילו שומר בבוידעם 

כי הוא לא רצה  -ת מעשו כלום זו הסיבה שיעקב לא רצה לקח

להדבק בתכונה הזו של 'יש לי רב', של החמדנות והרצון 

 להרבות.

 ,כל מה שיש לי זה הכל מהקב"הההבנה ש'יש לי כל' משמעו 

הוא תמיד הכל. יש לי אלוקות. זה לא  -ומה שהוא אלוקות 

אני הרי אוהו!  -חי בעולם הזה בהחלט אני  אני מנותק ח"ו,ש

 ,שנה אצל לבן עם מקנה עצום עשריםרי בא עכשיו אח

 בעולם הזה!כבר אבל אני חי בעולם הבא  - שפחות ועבדים

 שם, כ"ה, ה'. 36
 שם, שם, ו'. 37
 ברכת בעלי הבית, מתוך ברכת המזון. 38
 בראשית, כ"ז, ל"ג. 39
 י"ז.-בבא בתרא, ט"ז: 40

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%93_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%93_%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%96_%D7%9C%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%96_%D7%9C%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%92_%D7%99%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%92_%D7%99%D7%90
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כאשר נכנס אליו  ,'כל' הזה ליצחק, ויצחק-את הנתן אברהם 

. עכשיו הוא גם מגלה שגם טעם גן גן עדןבו את הריח  ,יעקב

מה ''ואכל מכל'.  -של העולם הבא הטעם עדן נמצא שם, 

אלא טעם  -לו טעם של עוד ועוד, של עשו היה  שאכלתי לא

של העולם הבא, ולכן מי שהאכיל אותי את הדבר הזה הוא 

'גם ברוך יהיה'. הדגן  –זה שהקב"ה ייעד לו את הברכה 

'יש -והתירוש והגבירות שהוא יקבל אף פעם לא יהפכו אותו ל

 לי רב'.

 חוויה מזעזעת מרוממת

. הפרשה 'רביעי'של  כל להבין את סיומועל רקע זה נו

  -מסתיימת במילים 

ם ֵלֵ֜ ָּ ב ש  ֲעֹקֹ֨ ֹּֽ ֹב֩א יַ ַחן  ַוי ָּ ִ֖ ם ַוּיִ ן ֲאָרָׂ֑ ֹּ֣ ּדַ ֹו ִמּפַ ֹבאִ֖ ַען ּבְ ַנ֔ ץ ּכְ ר  ֹּ֣ א  ֙ר ּבְ ם ֲאש   כ ֶ֗ יר ש ְ ִעֹּ֣

ת יר א  י ָהִעֹֽ ֵנָּ֥  41ּפְ
רש"י מתקשה בביאור הביטוי 'ויבא יעקב שלם', שהרי כמו 

שהוא אדם שיש לו 'כל' איננו מובן, כך גם  שהביטוי על אדם

  - , ולכן הוא מבארשלם' לא מובן'

שנתרפא מצלעתו, שלם בממונו, שלא חסר כלום מכל  שלם בגופו

... שלא שכח תלמודו בבית לבן :(שבת לג) אותו דורון, שלם בתורתו

כאדם האומר לחבירו, יצא פלוני מבין שיני אריות ובא שלם, אף כאן 

 42.מפדן ארם, מלבן ומעשו שנזדווגו לו בדרךויבא שלם 

 יעקב'איזה יופי,  -הוא בדברי רש"י פעם חשבתי שהפירוש 

עבר כאלה דברים קשים והוא הצליח להתגבר עליהם, כל 

 -הכבוד לו!' אבל היום ההבנה לי פה היא אחרת לגמרי 

הם אלו שעשו אותו עבר, עשו ולבן,  'הדברים האלה שיעקב

'. מי שמצליח לשמור על תלמודו כי תנאי המגרש שלם

עדיין לא מגלה שאי אפשר לקחת את זה  -מאפשרים את זה 

ממנו, אבל מי שעבר עשרים שנות לבן ועשו ולא חסר לו כלום 

אז כל חוויה  -כל מה שיש לו הוא אלוקות הוא יודע שכי 

מזעזעת כזו רק מרוממת את תורתו, מרוממת את ממונו, 

 ופו! מברכת את ג

-ו 'ויצאפרשיות 'רק מכל הסיפור של  - 'ויבא יעקב שלם'

פעם הוא ראה חלומות עם מלאכי  שלם.ליעקב  הופך 'וישלח'

היום הוא כבר שולח מלאכים ממש. ו -עולים ויורדים ים הל-א

 יש לו כל. -הוא נהיה שלם 

 ועשית כל מלאכתך

נו, איפה 'המעשה אבות סימן לבנים  -ואם תשאלו ובצדק 

 -נו' פה? מה ואיך אנחנו לוקחים מכל הדבר הזה אלינו? של

  -כך מסתיים הפסוק 

 ויחן את פני העיר

  -במקום רש"י מפרש ו

 43.ערב שבת היה

היה לא יכול כבר  ,ומכיון שערב שבת עם דמדומי חמה היה

וערך שם את מחוץ לעיר נה אז הוא חלשכם, להיכנס יעקב 

. לא לחינם רש"י מביא מדרש כל כך מופלא. שלו השבת קבלת

  -גם אנו מצווים בכל ערב שבת 

ִ֖יָת  ֮ד ְוָעש ִ י֙ם ּתֲַֹֽעֹב֔ ת ָיִמֹּ֣ ֹּ֤ש   ֵ  44.ְמַלאְכּת ָֹֽך   ׇלכ  ש 
איך יתכן שאדם יסיים את כל מלאכתו בערב  -וחז"ל שואלים 

שבת? ראיתם פעם מישהו שאין לו מה לעשות ביום ראשון 

  -ביום השישי? והם עונים כבר כי הוא סיים את כל מלאכתו 

כשתבא שבת, יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תהרהר 

 45.(מכילתא פ"ז) אחר מלאכה

אומרים חז"ל, שכאילו כל , כזו למדרגה אדם מגיע בערב שבת

מעין עולם הבא, יום שבת ' -והנה עכשיו  ,מלאכתו עשויה

. ממי יש לנו הכח להרגיש שהכל עשוי, שיש גם לי 46'מנוחה

מאותו  -? אלינו כל? מאיפה נקבל את הכח להמשיך את זה

 לנו בא הכח הזהשנזכור . בכל קבלת שבת מופלא ערב שבת

חנייתו שם לפני עיר ב ,מאותה קבלת שבת ההיא של יעקב

 .'שלם' - שכם
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