וישלח
ביטחון עצמי ?! על מה ולמה ?!
אחרי  02שנה אצל לבן ,ועוד שנתיים בדרך ,חוזר יעקב אבינו הביתה ,לפני היציאה חזרה

בו ֶת ָ
מולַ ְד ֶת ָך
יך ו ְל ֹּ
ֹּאמר ה' ֶאל יַעֲ קֹּב ׁשוב ֶאל ֶא ֶרץ אֲ ֹּ
מבטיח הקב"ה ליעקב (בראשית לא,ג) וַ י ֶ
וְ ֶא ְה ֶיה ִע ָמ ְך :יעקב אבינו בחיר האבות זכה בשלב זה גם לעושר גשמי ,וכעת הוא מתכונן

למפגש עם אחיו עשיו.
דום:
(בראשית לב,ד) וַ ִי ׁ ְשלַ ח יַעֲ קֹּב ַמלְ ָא ִכים לְ ָפנָ יו ֶאל ֵע ָשו ָא ִחיו ַא ְר ָצה ֵש ִעיר ְש ֵדה אֱ ֹּ

מבאר רש"י – (רבי שלמה יצחקי) מלאכים ממש ,המלאכים חוזרים ומבשרים ליעקב שעשיו
בדרך אליו עם  022איש ,ואיך יעקב מגיב ? (בראשית לב,ח) וַ ִי ָירא יַעֲ קֹּב ְמאֹּד וַ יֵצֶ ר וגו'
ויש לתמוה ,יעקב אבינו נמצא ברמה רוחנית כזו גבוה שהוא שולח מלאכים ממש אל עשיו
אחיו ,הקב"ה מבטיח לו שהוא אתו ,שהוא יזכה לברכת אברהם זקנו – והוא מפחד ?!
אלא ,שיש לכל אחד ואחד מאתנו ללמוד מיעקב אבינו יסוד גדול ,יעקב אבינו לא סמך על
גדולתו ,לא התפאר בהצלחתו ,אפילו שהקב"ה מלווה אותו ,עדיין מוצא יעקב אבינו את
הסיבה להצטנע ,להקטין מעצמו ,אולי חטאתי ?! אולי קיבלתי שפע מעבר למה שמגיע לי ?!
ית ֶאת ַע ְב ֶד ָך ִכי
וזהו שנאמר (בראשית לב,יא) ָקטֹּנְ ִתי ִמכֹּל ַהחֲ ָס ִדים ו ִמ ָכל ָהאֱ ֶמת אֲ ׁ ֶשר ָע ִש ָ
יתי לִ ׁ ְש ֵני ַמחֲ ֹּנות :וישנם אנשים
ְב ַמ ְק ִלי ָע ַב ְר ִתי ֶאת ַהי ְַר ֵדן ַהזֶה וְ ַע ָתה ָהיִ ִ
שמרגישים בטוחים בעצמם ,הביטחון העצמי מציף וגואה ,אני-מסודר...
יעקב אבינו לא "הרגיש מסודר" ואתה בוטח בכך "שאתה מסודר ?!"
רו ֵמם:
יש ו ַמעֲ ׁ ִשיר ַמ ׁ ְש ִפיל ַאף ְמ ֹּ
על זה אמרה חנה (שמואל א – ב/ז) ה' ֹּ
מו ִר ׁ
ושלמה המלך מזהיר (משלי כז,א) ַאל ִת ְת ַה ֵלל ְב ֹּיום ָמ ָחר ִכי לֹּא ֵת ַדע ַמה
יֵלֶ ד ֹּיום :נלמד מכאן  -גם אם זכית בתפקיד ..גם אם נפלת ..הכל לטובה
ותמיד תמיד ַה ְצנ ֵַע לֶ ֶכת ִעם אֱ ל ֶֹּה ָ
סו ְב ֶבנו:
יך ,כי רק ַ -הב ֹּו ֵט ַח ַבה' ֶח ֶסד יְ ֹּ

4:44
3:55
4:33

5:41
5:45
5:44

הרב סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל ר' יחיא בן סעיד ודעי ז"ל
יורם בן יחיא ודעי ז"ל
יחיאל בן סעיד גהלי ז"ל
שלום בן יחיא ודעי ז"ל
נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
שרה בת יחיא ודעי ז"ל
ציונה ימיני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה
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מארי חיים סינואני זצ"ל
בספר תולדות מנחם על הצדיק הנסתר חכם מנחם מנשה זצ"ל
שכתב נכדו ,מורי ורבי הרב יוסף שני שליט"א מובא כדלקמן:
"כמה חדשים לאחר פטירת הסבא זצ"ל בא אלי ר' יוסף וולטוך
ואמר לי שהרה"ק ר' משה יאיר ויינשטוק אמר לו ,שביהוד
נמצא צדיק בשם ר' חיים סינוואני שבשמים הוא מוכתר בתור
ראש הל"ו צדיקים הנזכרים ,והיות ואין לו זמן ללכת ולבקשו,
ביקש ממני שאלך ואתהה על קנקנו".
"לאחר שהכרתי את הצדיק הקדוש מורי חיים סינוואני זצ"ל,
נתקשרנו מאוד והוא ברוב ענוותנותו קרבני וסיפר לי את קורות
חייו ,כיצד היה מכתת רגליו בערי תימן וסודאן כדי למצא בעלים שהניחו נשותיהם עגונות
ולשכנעם לסדר על ידו גט שליחות כדי להתירן מכבלי עגינותן .וכיצד נתקדש שם שמים על
ידו בין הגוים שראו כי שם ה' נקרא עליו".
"בין היתר סיפר לי כי היה רגיל ללכת לקברו של המקובל הגדול ר' שלום בזיז צ"ל בתעז,
ולייחד שם ייחודים.
הדרך לקברו הייתה דרך כפר גדול של ערביים שונאי ישראל מאוד עד שהיה בגדר סכנה
לעבור דרכו .ויהי היום בעוברו דרך הכפר לקבר ר' שלום זצ"ל נגש אליו אחד מראשי הכפר
ואמר לו ,יש לי בת בגיל שבע עשרה שנים משותקת מלידה ,פניתי לכל השייכים והקאדים
שירפאוה ולא הצליחו ,אני מבין שאתה הולך לקבר של הרב הקדוש לכם בתעז ,תבקש ממנו
שירפא את בתי .בקשתי ממנו את שמה ושם אמה והבטחתי לו שאתפלל.
כשהגעתי לציון הקדוש עמדתי לידו וייחדתי יחודים כל הלילה ,ובבוקר לפני שיצאתי לדרכי
חזרה פניתי למורי סאלם אל שבזי ואמרתי פלונית בת פלונית הערביה משותקת מלידה
עמוד בתפילה לפני הבורא שירפאיה ויתקדש שמו יתברך בין שונאי ישראל אלו .נזהרתי
שלא לייחד שום יחוד או כוונת קודש עבורה ורק בקשתי בסתם.
בעברי חזרה דרך אותו כפר יצא אבי הנערה לקראתי והרכיבני על כתפו ועבר בין בתי הכפר
והכריז אין כאלהי ישראל ואין כקדושיו ,וכל השייכים והקאדים רמאים הם והבל וכזב,
ומה שלא הצליחו הם במשך שנים עשה הקדוש היהודי ברגע אחד.
וסיפר לי שבאותו בוקר לפתע קראה לו בתו ואמרה לו תעזור לי לקום מהמיטה אני רוצה
ללכת ,אמרתי לה איך תוכלי ללכת כשרגלייך משותקות ,והשיבה אני מרגישה פתאום
שדם זורם בהם והם חמות מהרגיל ,עזרתי לה לקום והנה מאז הבוקר היא מתהלכת בבית
כאחד האדם ,ומעתה איני מאמין לא בקוראן ולא בשייכים ,אלא באלהי ישראל ובמארי
סאלם קדושו".
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עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי
דום:
{ד} וַ ִי ׁ ְשלַ ח יַעֲ קֹּב ַמלְ ָא ִכים לְ ָפנָ יו ֶאל ֵע ָשו ָא ִחיו ַא ְר ָצה ֵש ִעיר ְש ֵדה אֱ ֹּ

רש"י – (רבי שלמה יצחקי) מלאכים ממש .אומר המדרש מה זה מלאכים ממש ? הם שלושת
המלאכים ,מיכאל ,מגדיאל ,שמתיאל.

ֹּאמרון לַ אדֹּנִ י ְל ֵע ָשו כֹּה ָא ַמר ַע ְב ְד ָך יַעֲ קֹּב ִעם לָ ָבן ַג ְר ִתי וָ ֵא ַחר
{ה} וַ יְ ַצו א ָֹּתם לֵ אמֹּר כֹּה ת ְ
ַעד ָע ָתה :רש"י – (רבי שלמה יצחקי) גרתי .לא נעשיתי שר וחשוב ,אלא גר ,אינך כדאי לשנוא

אותי על ברכות אביך שברכני הוה גביר לאחיך ,שהרי לא נתקיימה בי .דבר אחר ,גרתי
בגימטריא תרי"ג ,כלומר עם לבן הרשע גרתי ,ותרי"ג מצות שמרתי ,ולא למדתי ממעשיו
הרעים:
מדברי רש"י ניתן להבין שיעקב מנסה לפייס את עשיו בזה שהוא אומר לו" ,עשיו אתה
הלא שונא אותי בגלל הברכות ,בוא ותראה שלא התקיימו בי אותן ברכות ולכן אין
לך על מה לשנוא אותי"..
מן הפשט של ִעם לָ ָבן ַג ְר ִתי ניתן גם להבין שרמז יעקב אבינו לעשיו ואמר לו "תראה עשיו,
אני  02שנה חייתי לצידו של לבן שהוא המכשף והרמאי הגדול ביותר ,שבנו בעור ובן
בנו בלעם ,ולא קרה לי כלום ושמרתי על עצמי ,אז אתה חושב שאני מפחד מאותם
מארבע מאות איש שאיתך ?"

אולם כאן המקום לשאול ,ומה אכפת לעשיו אם יעקב שמר או לא שמר תרי"ג מצוות ?
שפתי חכמים (רבי שבתי משורר) מתרץ שיעקב למעשה אומר לעשיו – " אבא ברך אותך

(בראשית כז,מ-תולדות) וְ ַעל ַח ְר ְב ָך ִת ְחיֶה וְ ֶאת ָא ִח ָ
יך ַתעֲ בֹּד וְ ָהיָה ַכאֲ ׁ ֶשר ָת ִריד ו ָפ ַר ְק ָת עֻ ל ֹּו
אר ָך ,כלומר אתה יכול לגבור עלי רק אם אני פרקתי עולה של תורה ,אבל
ֵמ ַעל ַצ ָו ֶ
אני למרות שגרתי  02שנה ליד לבן הארמי ,שמרתי תרי"ג מצוות ולכן צדיק אני
ואתה לא יכול לגעת בי"..
החיד"א (רבי חיים יוסף דוד אזולאי) מתרץ זאת שאמר יעקב לעשיו" ,עשיו ,אתה רואה שלא
התקיימו בי הברכות ,אם הייתי פורק עול ,היית יכול לבוא ולומר שהברכות לא
התקיימו בי כי פרקתי עול ויש חשש שאם אחזור בתשובה אז יתקיימו בי הברכות,
ולכאורה הייתה לך מכך סיבה להרגני ,אבל ,אני לא פרקתי עול ,אני שמרתי תרי"ג
מצוות אפילו אצל לבן ובכל זאת לא נתקיימו בי הברכות ,אז אין לך על מה
לכעוס "...

הרב מאיר אליהו מתרץ בחידוש משלו ,על פי רש"י המלאכים ששלח יעקב היו מלאכים
ממש .ומהו ממש ? מלאכים ממצוות שעשה – שהרי מעשיית המצווה נברא מלאך.
שעל פי המדרש המלאכים ששלח יעקב כאשר פגשו את עשיו התחילו להכות בו נמרצות,
אמרו להם אנשיו של עשיו ,הניחו לו כי נכדו של אברהם הוא – ולא עזר להם ,אמרו להם,
הניחו לו כי בנו של יצחק הוא – ולא עזר להם ,ורק שאמרו להם ,הניחו לו שאחי יעקב הוא
– הניחו לו .אמר יעקב לעשיו" ,עשיו ,ראית את המלאכים ששלחתי לך ? הם היכו בך
נמרצות ולא יכולת עליהם אתה ואנשיך – נכון ? אז תדע לך שמלאכים אלו הינם
מלאכים ממש שנבראו מהמצוות שעשיתי ,ואתה יודע כמה כאלו יש לי ? שהרי אצל
לבן גרתי ותרי"ג ( )316מצוות שמרתי ,אז תדע לך שיש לי  316מלאכים שכאלו,
ואתה בא אלי עם  022איש ?"
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איך יכול יעקב אבינו לומר – תרי"ג מצוות שמרתי ? הלא יש מצוות התלויות בארץ ,בכהן
בלוי ,וכד' ...שהרי לא היה עולה בידו לקיים את כולן ?
אלא ידוע שכאשר אין בית המקדש קיים ,התפילות ולימוד התורה הן תחליף להקרבת
קורבנות ,שנאמר (הושע יד ,ג) ְקחו ִע ָמ ֶכם ְד ָב ִרים וְ ׁשובו ֶאל-ה' ִא ְמרו ֵאלָ יו ָכלִ -ת ָשא ָע ֹּון
טוב ּֽונְ ׁ ַש ְל ָמה ָפ ִרים ְש ָפתֵּֽינו :ולכן יעקב אבינו שלמד את כל התורה כולה ,חזקה עליו
וְ ַקחֹּ -
כאילו קיים את כל תרי"ג המצוות.

המסרים לפני המפגש
יעקב אבינו מנסה לפייס את עשיו באומרו ,תראה אבא שברך אותי אמר לי,

(בראשית כז,כח – תולדות) וְ יִ ֶתן לְ ָך ָהאֱ ל ִֹּהים ִמ ַטל ַה ׁ ָש ַמיִ ם ו ִמ ׁ ְש ַמנֵי ָה ָא ֶרץ וְ רֹּב ָדגָ ן וְ ִתיר ֹּׁש:
מור צֹּאן וְ ֶע ֶבד וְ ׁ ִש ְפ ָחה וָ ֶא ׁ ְש ְל ָחה ְל ַה ִגיד לַ אדֹּנִ י
ואני מה יש לי ? בסך הכל {ו} וַ יְ ִהי לִ י ׁש ֹּור וַ חֲ ֹּ
לִ ְמצֹּא ֵחן ְב ֵעינ ָ
ֶיך :שום דבר שהוא מעניין ִמ ַטל ַה ׁ ָש ַמיִ ם ו ִמ ׁ ְש ַמנֵי ָה ָא ֶרץ ְורֹּב ָדגָ ן וְ ִתיר ֹּׁש.

מור) והתחתנת עם
דבר נוסף רומז יעקב לעשיו ,אתה ( ׁש ֹּור) הלכת והתחברת עם ישמעאל (חֲ ֹּ
מור לי יש את הכוחות
מחלת ביתו כדי להעצים את כוחך ?! דע לך שכעת וַ יְ ִהי לִ י ׁש ֹּור וַ חֲ ֹּ
שכנגדכם מצד הטהרה ,נולדו הבנים יוסף ויששכר.
לו וְ ַק ְרנֵי ְר ֵאם ַק ְרנָ יו
רו ָה ָדר ֹּ
כור ׁש ֹּו ֹּ
יוסף הוא השור שנאמר (דברים לג ,יז-וזאת הברכה) ְב ֹּ
נַשה :ועוד נאמר
בות ֶא ְפ ַריִ ם וְ ֵהם ַאלְ ֵפי ְמ ׁ ֶ
ָב ֶהם ַע ִמים יְ ַנ ַגח י ְַח ָדו ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ וְ ֵהם ִר ְב ֹּ
(עובדיה א ,יח) וְ ָהיָה ֵבית יַעֲ קֹּב ֵא ׁש ו ֵבית ֹּיו ֵסף לֶ ָה ָבה ו ֵבית ֵע ָשו ְל ַק ׁש ְו ָד ְלקו ָב ֶהם וַ אֲ ָכלום
וְ ל ֹּא יִ ְהיֶה ָש ִריד ְל ֵבית ֵע ָשו ִכי ה' ִד ֵבר:
שכר חֲ מֹּר ָג ֶרם ר ֵֹּבץ ֵבין ַה ִמ ׁ ְש ְפ ָתיִ ם:
יששכר הוא החמור שנאמר (בראשית מט,יד) יִ ָש ָ
ָשבו ַה ַמלְ ָא ִכים ֶאל יַעֲ קֹּב לֵ אמֹּר ָבאנו ֶאל ָא ִח ָ
את ָך וְ ַא ְר ַבע
יך ֶאל ֵע ָשו וְ גַ ם הֹּלֵ ְך ִל ְק ָר ְ
{ז} וַ י ׁ ֻ
לו וַ י ַַחץ ֶאת ָה ָעם אֲ ׁ ֶשר ִאת ֹּו וְ ֶאת ַהצֹּאן וְ ֶאת
יש ִעמ ֹּו{ :ח} וַ ִי ָירא יַעֲ קֹּב ְמאֹּד וַ י ֵֶצר ֹּ
ֵמ ֹּ
אות ִא ׁ
ָבוא ֵע ָשו ֶאל ַה ַמחֲ נֶה ָה ַא ַחת וְ ִה ָכהו וְ ָהיָה
ֹּאמר ִאם י ֹּ
ַה ָב ָקר וְ ַה ְג ַמ ִלים ִל ׁ ְשנֵי ַמחֲ ֹּנות{ :ט} וַ י ֶ
ֹּאמר יַעֲ קֹּב אֱ ל ֵֹּהי ָא ִבי ַא ְב ָר ָהם וֵ אל ֵֹּהי ָא ִבי יִ ְצ ָחק ה' ָהא ֵֹּמר
יטה{ :י} וַ י ֶ
ַה ַמחֲ נֶה ַה ִנ ׁ ְש ָאר לִ ְפלֵ ָ
יבה ִע ָמ ְך{ :יא} ָקטֹּנְ ִתי ִמכֹּל ַהחֲ ָס ִדים ו ִמ ָכל ָהאֱ ֶמת אֲ ׁ ֶשר
יט ָ
מולַ ְד ְת ָך וְ ֵא ִ
ֵאלַ י ׁשוב ְל ַא ְר ְצ ָך ולְ ֹּ
יתי ִל ׁ ְשנֵי ַמחֲ ֹּנות{ :יב} ַה ִצילֵ נִ י
ית ֶאת ַע ְב ֶד ָך ִכי ְב ַמ ְק ִלי ָע ַב ְר ִתי ֶאת ַהי ְַר ֵדן ַהזֶה וְ ַע ָתה ָהיִ ִ
ָע ִש ָ
ָבוא וְ ִה ַכנִ י ֵאם ַעל ָבנִ ים:
ֹּתו ֶפן י ֹּ
נָ א ִמיַד ָא ִחי ִמיַד ֵע ָשו ִכי י ֵָרא ָאנ ִֹּכי א ֹּ

מהפסוקים עולה שיעקב אבינו מאוד מפחד מהמפגש עם עשיו ומתכונן לכך בכל התחומים.
יעקב אבינו כשיצא מבית אביו ואמו הלך ולמד  40שנה בישיבת שם ועבר ,לאחר מכן עוד 02
שנה בבית לבן 40 ,שנה עבור לאה ורחל  6 +שנים כדי שיהיו לו עדרי צאן ,וְ ַע ָתה ָמ ַתי
יתי – לאחר  40שנים של נתק חוזר יעקב ועומד לפגוש את עשיו והוא
ֶאעֱ ֶשה גַ ם ָאנ ִֹּכי לְ ֵב ִ
מפחד ממנו.
למעשה כל אחד מאתנו בכל יום ויום פוגש "את אחיו את עשיו" – הוא יצר הרע ,ואיך עלינו
להתנהג מולו ? בואו ונלמד מיעקב אבינו..

אש ֹּון לֵ אמֹּר ִכי יִ ְפ ָג ׁ ְש ָך ֵע ָשו ָא ִחי ו ׁ ְש ֵאלֵ ְך לֵ אמֹּר לְ ִמי ַא ָתה וְ ָאנָ ה ֵתלֵ ְך ו ְל ִמי
{יח}וַ יְ ַצו ֶאת ָה ִר ׁ
ֵא ֶלה ְלפנ ָ
ֶיך{ :יט}וְ ָא ַמ ְר ָת לְ ַע ְב ְד ָך לְ יַעֲ קֹּב ִמנְ ָחה ִהוא ׁ ְשלו ָחה לַ אדֹּנִ י ְל ֵע ָשו וְ ִהנֵה גַ ם הוא
ָ
ַאחֲ ֵרינו :בפרקי אבות (פרק ג משנה א) נאמר :הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי

עבירה ,דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון.
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אומר על כך חידושי הרי"מ (רבי יצחק מאיר אלתר) כאשר שלושת השאלות הללו באות לאדם
מצד יצר הטוב שבו ,הרי שהן יובילו את האדם ליראת חטא .אבל ...אם שלושת השאלות
האלו יבואו מצד יצר הרע ,מה אז ? האדם ייכנס לעצבות ,לייאוש ,לדאגות – ומזה יש
להיזהר .ועל כך אמר יעקב אבינו ו ׁ ְש ֵאלֵ ְך לֵ אמֹּר – אם ישאלך עשיו ְל ִמי ַא ָתה ?
(מאין באת ?) וְ ָאנָ ה ֵתלֵ ְך ? (ולאן אתה הולך ? למקום רימה ותולעה) ו ְל ִמי ֵא ֶלה ְלפנ ָ
ֶיך ?
ָ
(ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון ? לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה) מה תענה לו ?
אלא אמור לו ,וְ ָא ַמ ְר ָת  -ענה לאותו עשיו הרשע ,ענה לאותו יצר הרע ,לְ ַע ְב ְד ָך לְ יַעֲ קֹּב ,
אמנם אני אדם פשוט ,ואני כשלעצמי אינני כלום ,אלא עם כל זאת שייך אני ְל ַע ְב ְד ָך
לְ יַעֲ קֹּב  ,שייך אני לכלל ישראל שהוא חשוב עד מאודִ .מנְ ָחה ִהוא ׁ ְשלו ָחה ,אפילו מנחה
קטנה שבידי ,שהיא מנחת עני חשובה מאוד היא כלפי השמיים ,משום שמנחה קטנה זו באה
מתוך מסירות נפש ,ומנחה זו שלוחה כנגד לַ אדֹּנִ י לְ ֵע ָשו  ,כנגד יצר הרע.
הרב מאיר אליהו מביא בדרשתו ,שכאשר האדם הולך לפגוש את עשיו ,הולך להתמודד עם
יצר הרע שלו ,יעשה "וישלח" – ראשי תיבות ...וידוי ,יפשפש/ימשמש במעשיו ,שבירת
המידות לימוד תורה ,חיוך .גם כאשר יצר הרע פוגש אותך ומנסה לייאש אותך ,זכור כי בן
יעקב אתה ,מכלל ישראל אתה ,וגם אם יבואו ח"ו ייסורים על האדם ,יתחזק האדם ומי
שמגיע לידיעה עמוקה בדבר אפילו יחייך ויאמר( ,דרישה קשה מדי  )...הכל לטובה מאתו
יתברך.

הפחד מפני המפגש
התורה והמדרשים מספרים לנו שיעקב אבינו היה אדם חזק מאוד גם פיזית..
כאשר יעקב הגיע לחרן צריכים כל העדרים להיאסף כדי שיהיה כוח להזיז את האבן

החוסמת את הבאר ,והנה כאשר מגיעה רחל קם יעקב אבינו ובקלות (בראשית כט,י-ויצא)
וַ ִי ַג ׁש יַעֲ קֹּב וַ ָיגֶל ֶאת ָה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִפי ַה ְב ֵאר...

מספר המדרש שעשיו פנה לבנו אליפז וביקש ממנו ללכת ולהרוג את יעקב ,אליפז מספר
לתמנע הפילגש שלו והיא אומרת לו" ,אתה יודע למה עשיו שולח אותך ? כי הוא
בעצמו מפחד ללכת ,בגלל שיעקב יכול להרוג אותו".
בהמשך ידוע שאליפז לא הרג את יעקב אלא לקח את כל רכושו ,ראה זאת עשיו וקרא לנכדו
עמלק בן אליפז ואמר לו" ,אני רוצה שתבטיח לי שאתה תמחה את זרע יעקב" .הולך
עמלק לאמא שלו תמנע ומספר לה" ,אמא ,סבא ביקש ממני למחות את זרע יעקב"
אומרת לו תמנע אמו "תזהר בני  ,אל תעשה זאת ,תדע לך שיש גזירה על זרעו של
אברהם שיעבדו  022שנה אצל גוי זר ,ואם תהרוג את יעקב ,אתה נשאר כזרעו של
אברהם ,אז אתה רוצה להשתעבד  022שנה ?! "

מה עשה עמלק ? אמר אני אחכה עד שבני ישראל יצאו ממצרים ואז אני אקיים את
ההבטחה לסבא עשיו ,שזהו שנאמר מיד לאחר יציאת בני ישראל ממצרים
(שמות יז,ח –בשלח) וַ ָיבֹּא עֲ ָמלֵ ק וַ ִי ָל ֶחם ִעם יִ ְש ָר ֵאל ִב ְר ִפ ִידם – שואל המדרש ,מדוע רשום
עמלק בלשון יחיד ,הלא באו הרבה עמלקים ? ועונה המדרש ללמדך שעמלק עצמו האריך
ימים והוא אישית בא למלחמה.
לות
יש ִעמ ֹּו ַעד עֲ ֹּ
יתרה מכך ,בהמשך הפרשה אנו קוראים {כה} וַ ִי ָו ֵתר יַעֲ קֹּב ְל ַבד ֹּו וַ י ֵָא ֵבק ִא ׁ
קו ִעמ ֹּו{ :כז}
כו וַ ֵת ַקע ַכף י ֶֶר ְך יַעֲ קֹּב ְב ֵה ָא ְב ֹּ
לו וַ ִי ַגע ְב ַכף יְ ֵר ֹּ
ַה ׁ ָש ַחר {כו} וַ י ְַרא ִכי ל ֹּא ָיכֹּל ֹּ
ָ
ֹּאמר לֹּא אֲ ׁ ַש ֵלחֲ ך ִכי ִאם ֵב ַר ְכ ָתנִ י - :יעקב מתמודד על
ֹּאמר ׁ ַש ְל ֵחנִ י ִכי ָעלָ ה ַה ׁ ָש ַחר וַ י ֶ
וַ י ֶ

מלאך ,שרו של עשיו וגם יכול לו...
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הקב"ה מבטיח ליעקב אבינו (בראשית כח,טו – ויצא) וְ ִהנֵה ָאנ ִֹּכי ִע ָמ ְך ו ׁ ְש ַמ ְר ִת ָ
יך ְבכֹּל אֲ ׁ ֶשר
ֵתלֵ ְך וַ הֲ ׁ ִשב ִֹּת ָ
יתי ֵאת אֲ ׁ ֶשר ִד ַב ְר ִתי
יך ֶאל ָהאֲ ָד ָמה ַהזֹּאת ִכי ל ֹּא ֶאעֱ זָ ְב ָך ַעד אֲ ׁ ֶשר ִאם ָע ִש ִ
לָ ְך:

אז למה מפחד יעקב אבינו כל כך מהמפגש עם עשיו ?
אבותינו בצניעותם תמיד ממעיטים את זכויותיהם ומפחדים שלא נשאר להם זכות שתעמוד
ית ֶאת ַע ְב ֶד ָך ִכי ְב ַמ ְקלִ י ָע ַב ְר ִתי
לצידם{ ,יא} ָקטֹּנְ ִתי ִמכֹּל ַהחֲ ָס ִדים ו ִמ ָכל ָהאֱ ֶמת אֲ ׁ ֶשר ָע ִש ָ
יתי לִ ׁ ְשנֵי ַמחֲ ֹּנות:
ֶאת ַהי ְַר ֵדן ַהזֶה וְ ַע ָתה ָהיִ ִ

שמעתי פירוש יפה מהרב מאיר אליהו ,שיש בו מסר לכולנו ,אומר יעקב ָקטֹּנְ ִתי – ירדתי
באמונה שלי ,ולמה ? ִכי ְב ַמ ְק ִלי ָע ַב ְר ִתי ֶאת ַהי ְַר ֵדן ַהזֶה ,יצאתי מארץ ישראל ללא כלום,
יתי ִל ׁ ְשנֵי ַמחֲ ֹּנות:
רק עם מקל ,ועם הזמן גדלתי ,התפתחתי ,התעשרתי ,וְ ַע ָתה ָהיִ ִ
אז ממה יש לפחד ,גם אם חס וחלילה ייקחו לך הכל – אל תבכה הלא באת בלי כלום.....
וביקשת רק – (בראשית כח ,כ-ויצא) וַ ִי ַדר יַעֲ קֹּב נ ֶֶדר לֵ אמֹּר ִאם יִ ְהיֶה אֱ ל ִֹּהים ִע ָמ ִדי ו ׁ ְש ָמ ַרנִ י

הולֵ ְך וְ נָ ַתן לִ י לֶ ֶחם לֶ אֱ כֹּל ו ֶבגֶד ִל ְלב ֹּׁש:
ַב ֶד ֶר ְך ַהזֶה אֲ ׁ ֶשר ָאנ ִֹּכי ֹּ

יעקב אבינו אומר באתי בלי כלום וחזרתי עם הכל ,אז בטח שלא נשארה לי זכות שתעמוד
לצדי ,אולי חטאתי במשהו שיעמוד לרעתי ?
ֹּתו זה שאמר
ֹּאמר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹּשה ַאל ִת ָירא א ֹּ
תנחומא – חוקת סימן כה( :במדבר כא,לד-חקת) וַ י ֶ
הכתובַ :א ׁ ְש ֵרי ָא ָדם ְמ ַפ ֵחד ָת ִמיד ו ַמ ְק ׁ ֶשה לִ ב ֹּו יִ פ ֹּול ְב ָר ָעה( :משלי כח,יד) כך היא מידת
החסידים ,אף על פי שהקדוש ברוך הוא מבטיחן ,אינן פורקין יראה .וכן ביעקב כתיב:
וַ ִי ָירא יַעֲ קֹּב ְמאֹּד (בראשית לב,ח) למה נתיירא? אמר :שמא נתקלקלתי אצל לבן בכלום.
וכתיב :וְ לֹּא יִ ְר ֶאה ְב ָך ֶע ְרוַ ת ָד ָבר וְ ׁ ָשב ֵמ ַאחֲ ֶר ָ
יך( :דברים כג ,טו-כי תצא) ,והניחני הקב"ה.
המקום היחיד שהקב"ה אומר שהוא מסלק את השכינה ,זה עוון העריות .מאיזה עוון עריות
פחד יעקב אבינו? הוא פחד שנשא  0אחיות .והתורה אומרת בפרשת אחרי מות שאסור
לשאת  0אחיות ,הוא פחד אולי הקב"ה יתבע אותו על כך.
דבר נוסף ,הוא פחד מכיבוד אב של עשו הרשע 02 .שנה עשו מחזיק במצוות ארץ ישראל
ובמצוות כיבוד אב .אע"פ שהלך יעקב במצוות הוריו ,בכיבוד אב ,ולא מרצונו החופשי.
ואכן  7שנים בשביל לאה ו 7-שנים בשביל רחל זה בכיבוד אב ,אבל הוא פחד מ 6-השנים
לו
שהוא עבד בעבור הצאן .שנאמר (בראשית לב,ח) וַ ִי ָירא יַעֲ קֹּב ְמאֹּד וַ יֵצֶ ר ֹּ
לו על שנשא  0האחיות.
וַ ִי ָירא  -מכיבוד אב שיש לעשיו עליו .וַ י ֵֶצר ֹּ
(ולמעשה  0כי זלפה ובלהה היו בנות לבן משפחתו ,כלומר אחיות חורגות של לאה ורחל)

אבן עזרא (רבי אברהם בן מאיר אבן עזרא) יעקב אבינו ידע שהוא מוגן .הקב"ה אמר שהוא
ישמור אותו ,אבל לא הבטיח לו שמירה על נשיו וילדיו .אמר יעקב :אני מובטח ,אבל אולי
עשו יהרוג את נשי וילדי.
דבר נוסף – כל עוון קטן וגדול כנגד העושה .בעבירה תלוי מי עשה את העבירה .עוון קטן
אצל אדם גדול נחשב לעבירה גדולה.
מאין הראיה לכך ? ממשה רבינו .הקב"ה אמר למשה רבנו שרק הוא גואל את עם ישראל
ואין אחר ,ומפציר בו  7ימים ,ומשה רבינו נעתר אחרי  7ימים ,הולך לדרך ועוצר במלון,
ומלאך הולך להרוג אותו ,כי לא מל את ילדו .מכאן לומדים שחטא קטן אצל אדם גדול הוא
חטא גדול.
שפתי חכמים (רבי שבתי משורר) מביא רעיון אחר שבו יעקב למעשה אינו מפחד מעשיו ,אלא
יעקב מפחד שאם תפרוץ מלחמה הוא יהרוג את עשיו ,אביו יצחק יצטער על כך ,כי הוא
אוהב את עשיו ,או שיהיה הרג רב במלחמה ,ומזה פחד יעקב – שלא יצער את אביו.
1

בספר שפתי כהן ,אחד מגורי האר"י ,כתוב שיעקב שלח  0סוגי מלאכים – האחד לדבר עם
ֹּאמרון לַ אדֹּנִ י ְל ֵע ָשו –
עשו והשני לדבר עם שרו של עשו .וזהו שנאמר כ ֹּה ת ְ
אדֹּנִ י  -זה כנגד המלאך .בגלל שהוא מלאך הוא מכנה אותו בתואר כבודֵ .ע ָשו  -זה כנגד אחיו.
כֹּה ָא ַמר ַע ְב ְד ָך יַעֲ קֹּב ַ -ע ְב ְד ָך עבור המלאך ,יַעֲ קֹּב עבור עשו.
ָבאנו ֶאל ָא ִח ָ
יך ֶאל ֵע ָשו  -אל אחיך ממש וגם אל השר הממונה שלו.
את ָך – גם השר הממונה בא כנגדך.
וְ גַ ם הֹּלֵ ְך לִ ְק ָר ְ
ולכן כפל יעקב וביקש יעקבַ :ה ִצילֵ נִ י נָ א ִמיַד ָא ִחי ִמיַד ֵע ָשו:
ִמיַד ָא ִחי = אחי ממשִ ,מיַד ֵע ָשו= מיד השר שלו.
יסוד נוסף ִ -מיַד ָא ִחי ִמיַד ֵע ָשו ,מפחד אני מעשיו שמתנהג כמו אחי .צריך לפחד מאותם
רשעים "עשיו" שבאים כמו "אחים" (תהילים קיח,ז) ה' ִלי ְבעֹּזְ ָרי וַ אֲ נִ י ֶא ְר ֶאה ְבשֹּנְ ָאי:

כוחו של המספר – 433
 022בגימטריה = רע עין.
בפרשת לך לך כותב רבינו בחיי (רבי בחיי בן אשר אבן חלואה) למה ירדו בני ישראל למצרים
 022שנה? אומרים המפרשים בגלל שעיני השבטים הייתה רעה ביוסף.
עפרון אמר אֲ דֹּנִ י ׁ ְש ָמ ֵענִ י ֶא ֶרץ ַא ְר ַבע ֵמאֹּת ׁ ֶש ֶקל ֶכ ֶסף ֵבינִ י ו ֵבינְ ָך ַמה ִהוא וְ ֶאת ֵמ ְת ָך ְקבֹּר
בפרשת חיי שרה מופיע  7פעמים הביטוי ֵמ ְת ָך ְקבֹּר ְ /קבֹּר ֵמ ְת ָך – למה ?

ישנו פירוש (כמדומני של הגאון מוולינא ) ששמונה נקברו במערת המכפלה ,אדם וחוה כבר היו
קבורים ,ונשאר לקבור עוד  ,6עליהם אין צורך בתשלום ,אבל במערה נקבר גם ראשו של
עשיו עליו יש לשלם  022שקל כסף.
בכל מקום שמוזכר עשו וחילותיו ,מוזכר =022רע עין ,ולכן אמר יעקב אבינו {יז} וַ ִי ֵתן ְביַד
ֹּאמר ֶאל עֲ ָב ָדיו ִע ְברו ְל ָפנַי וְ ֶרוַ ח ָת ִשימו ֵבין ֵע ֶדר ו ֵבין ֵע ֶדר:
עֲ ָב ָדיו ֵע ֶדר ֵע ֶדר לְ ַבד ֹּו וַ י ֶ

ולמה ? כדי להשביע את עיניו של עשיו הרשע.

יהן
חות וְ ֶאת י ְַל ֵד ֶ
ָשם ֶאת ַה ׁ ְש ָפ ֹּ
גם כאשר מתכונן יעקב למפגש הוא מסדר את משפחתו{,ב} וַ י ֶ
יה ַאחֲ רֹּנִ ים וְ ֶאת ָר ֵחל וְ ֶאת ֹּיו ֵסף ַאחֲ רֹּנִ ים:
אשֹּנָ ה וְ ֶאת לֵ ָאה וִ ילָ ֶד ָ
ִר ׁ

ולמה ? כדי שלא ישים עשיו את עיניו על יופיה של רחל.
ויבוא עמלק – מאיפה בא? חז"ל :הגיע ממרחק  022פרסה ,כדי לקרר את עם ישראל לאחר
מתן תורה .הכוח של עמלק הוא במספר .022
בספר שמואל א פרק ל :מסופר שהעמלקים פשטו אל ציקלג ושבו את שתי נשי דוד,

{ה} ו ׁ ְש ֵתי נְ ׁ ֵשי ָדוִ ד נִ ׁ ְשבו אֲ ִחינ ַֹּעם ַה ִיזְ ְר ֵע ִלית וַ אֲ ִביגַ יִ ל ֵא ׁ ֶשת נָ ָבל ַה ַכ ְר ְמ ִלי:
יש אֲ ׁ ֶשר ִאת ֹּו וַ ָיבֹּאו ַעד נ ַַחל ַה ְבש ֹּור וְ ַהנ ֹּו ָת ִרים ָע ָמדו:
{ט} וַ יֵלֶ ְך ָדוִ ד הוא וְ ׁ ֵש ׁש ֵמ ֹּ
אות ִא ׁ
נַחל
יש אֲ ׁ ֶשר ִפ ְגרו ֵמעֲ בֹּר ֶאת ַ
יש וַ י ַַע ְמדו ָמ ַ
{י} וַ ִי ְרדֹּף ָדוִ ד הוא וְ ַא ְר ַבע ֵמ ֹּ
אתיִ ם ִא ׁ
אות ִא ׁ
ַה ְבש ֹּור:

בהמשך נער מצרי שהיה עבד לעמלקי מוביל את דוד למחנה העמלקים ,דוד מכה בהם

דול
{טז} וַ י ִֹּר ֵדהו וְ ִהנֵה נְ ֻט ׁ ִשים ַעל ְפנֵי ָכל ָה ָא ֶרץ א ְֹּכ ִלים וְ ׁש ִֹּתים וְ חֹּגְ גִ ים ְבכֹּל ַה ׁ ָשלָ ל ַה ָג ֹּ
ֶשף וְ ַעד ָה ֶע ֶרב לְ ָמחֳ ָר ָתם
אֲ ׁ ֶשר לָ ְקחו ֵמ ֶא ֶרץ ְפלִ ׁ ְש ִתים ו ֵמ ֶא ֶרץ יְ הו ָדה{ :יז} וַ י ֵַכם ָדוִ ד ֵמ ַהנ ׁ ֶ
שר ָר ְכבו ַעל ַה ְג ַמ ִלים וַ ָינֻסו{ :יח}
יש נַ ַער אֲ ׁ ֶ
יש ִכי ִאם ַא ְר ַבע ֵמ ֹּ
אות ִא ׁ
וְ ל ֹּא נִ ְמלַ ט ֵמ ֶהם ִא ׁ
וַ י ֵַצל ָדוִ ד ֵאת ָכל אֲ ׁ ֶשר לָ ְקחו עֲ ָמלֵ ק וְ ֶאת ׁ ְש ֵתי נָ ׁ ָשיו ִה ִציל ָד ִוד:

 022עמלקים הצליחו לברוח .למה ? 022
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ָשב ַבי ֹּום ַההוא ֵע ָשו ְל ַד ְרכ ֹּו ֵש ִע ָירה,
בראשית רבה פרשה עח אות טו( :בראשית לג ,טז) וַ י ׁ ָ

ָאמרּו ֶׁׁשֹלא נִ ָכוֶׁה
נִׁש ְמטּו כָל אֶׁ חָ ד וְ אֶׁ חָ ד הָ לְַּך לְ ַּד ְרכוְ ,
ַארבַּ ע מֵ או ת ִאיׁש ֶׁׁשהָ יּו ִעּמו הֵ יכָן הֵ םְ ,
וְ ְ
בְ גַּחַּ לְ ּתו ֶׁׁשל יַּעֲ קב .אֵ ימָ ַּתי פָ ַּרע לָהֶׁ ן הַּ ָקדוׁש בָ רּוְך הּוא ,לְ הַּ לָן (שמואל א ל ,יז) וְ לֹּא ֹּנו ַתר ֵמ ֶהם
יש נַ ַער אֲ ׁ ֶשר ָר ְכבו ַעל ַה ְג ַמ ִלים וַ ָינֻסו.
יש ִכי ִאם ַא ְר ַבע ֵמ ֹּ
אות ִא ׁ
ִא ׁ

מרדכי היהודי ,שרצה לבטל את גזרתו של המן הרשע שהיה מזרעו של עשו ,לבש שק ואפר
וביטל את הגזירה .למה ? כי כדי לבטל את כוח עשו וחילותיו צריך ללבוש שק – גימטריה
של .022
הגמרא במסכת ברכות דף ה /ב :רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא
יין) על לגביה רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא ורבנן ,ואמרי לה (ויש אומרים שהיה זה )..רב אדא
בר אהבה ורבנן ואמרו ליה ,לעיין מר במיליה (שאמרו לו לפשפש במילותיו) אמר להו :ומי
חשידנא בעינייכו (אמר להם וכי חשוד אני בעיניכם ?) אמרו ליה מי חשיד קב''ה דעביד דינא בלא
דינא ? אמר להו :אי איכא מאן דשמיע עלי מלתא ,לימא (שידבר עכשיו) אמרו ליה :הכי שמיע
לן דלא יהיב מר שבישא לאריסיה (אמרו לו שמענו שאתה לא נותן זמורות שמגיעות לאריס) אמר להו:
מי קא שביק לי מידי מיניה ? (והאריס עצמו משאיר לי משלו ? מיבול הענבים ?) הא קא גניב ליה
כוליה (הוא גונב את כל היבול) אמרו ליה :היינו דאמרי אינשי בתר גנבא גנוב (אמרו לו ,אתה צודק
(החמיצו לו  022חביות של

מבחינה משפטית אבל לא מבחינה מוסרית ,ומה שאומרים האנשים – "אחר הגנב תגנוב את שלך" ,אם תגנוב)..

וטעמא טעים (תדבק בך טעמה של הגניבה ,שהיא עריבה לחיקו של הגנב) אמר להו :קבילנא עלי
אני עלי) דיהיבנא ליה (שאתן לו את חלקו בחזרה )..איכא דאמרי ,הדר חלא והוה חמרא (התהפך
החומץ ליין) ואיכא דאמרי ,אייקר חלא (התייקר החומץ) ואיזדבן בדמי דחמרא (ונמכר במחיר היין):

(מקבל

הגמרא מספרת – על  0אנשים התערבו ביניהם על  022זוז ,מי יצליח לעצבן את הלל .השעה
הטובה ביותר לעצבן אדם זה ערב שבת אחר הצהריים .בא אחד מהם ,וקרא :מי כאן הלל,
מי כאן הלל .הלל יצא מהמקלחת ,וזה שואל אותו למה ראשם של בבליים עגול .ענה :כי
המיילדות לא יודעות ליילד אותן .חוזר אחרי שעה ושוב צועק מי כאן הלל ,מי כאן הלל.
שואל למה העיניים של התרמודים טרוטות? כי הם גרים בחולות .ואח"כ שאל למה
לאפריקאיים יש רגליים רחבות? כי גרים בין ביצי המים ,יש להם רגליים כמו לברווזים.
הלל היה מוכן להמשיך לענות על שאלות כאלה כאשר עוד מעט שבת ,אבל הבן אדם כבר
מתחיל להתעצבן בעצמו ,ואמר :יהי רצון שלא ירבו כמותך בישראל ,כי הפסדתי בגללך 022
זוז .ענה לו :כדאי הוא הלל שתאבד על ידו  022זוז ועוד  022זוז ,והלל לא יתרגז.
בן יהוידע :למה התערבו על  ?022והנה ידוע שיש לסיטרא אחרא כוח של  .044ולכן השטן
שם בלבבם להמר על סך  ,044שמכוון כנגד  044רוחות של סיטרא אחרא ,שחשב שיתגבר
עליו בכוח זה ,ויצליח להרגיזו.
הוא חשב להקניט את הלל ולהרוויח הון  022זוז כמניין רע עין ,ולא ידע כי חסר יגיעהו.
הסוד שרצו להשפיע על הלל ולגרום לו לכעס ,ורצו להחטיאו בכעס שהוא כמו עבודה זרה,
שיונקת מהכוח של  022שהוא כוחו של עשו.

לְקׁש
וְ הָ יָה בֵ ית ַי ֲעקֹב ֵאׁש ּובֵ ית יֹוסֵ ף לֶהָ בָ ה ּובֵ ית עֵ שָ ו ַ
ֹּאמר יַעֲ קֹּב ֶאל לָ ָבן ׁ ַש ְל ֵחנִ י וְ ֵאלְ ָכה ֶאל
(בראשית ל,כה-ויצא) וַ יְ ִהי ַכאֲ ׁ ֶשר יָלְ ָדה ָר ֵחל ֶאת ֹּיו ֵסף וַ י ֶ
קו ִמי ו ְל ַא ְר ִצי :כלומר משנולד יוסף בטח יעקב בקב"ה ורצה לשוב .יוסף הביא לו את
ְמ ֹּ

הביטחון .אבל ,הקב"ה הבטיח לו עוד לפני כן שאין לו מה לפחד,
אז מהו הביטחון ביוסף שיעקב יכול לצאת למלחמה בעשיו? מהו סוד כוחו של יוסף?
לצורך הבנת הדברים יש להבחין בין אויב לשונא( ,שמות כג – משפטים) {ד} ִכי ִת ְפ ַגע ׁש ֹּור
או וְ ָח ַדלְ ָת
מור שֹּ ַנאֲ ָך ר ֵֹּבץ ַת ַחת ַמ ָש ֹּ
לו{ :ה} ִכי ִת ְר ֶאה חֲ ֹּ
יבנו ֹּ
ֹּרו ת ֶֹּעה ָה ׁ ֵשב ְת ׁ ִש ֶ
או חֲ מ ֹּ
אֹּיִ ְב ָך ֹּ
לו ָעזֹּב ַתעֲ זֹּב ִעמ ֹּו:
ֵמעֲ זֹּב ֹּ
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אויב  -זה אחד שיש לו מחלוקת אתך על טריטוריה וכד'.
שונא – זה אחד שאין לו שום מחלוקת אתך ,והוא פשוט שונא אותך ,איך ולמה ? עין צרה
ורעה יש לו לאותו שונא  ,זהו עשיו = 022 ,עין רע ,הלכה היא שעשיו שונא ליעקב.
עכשיו נבין את הפסוק..
ֵבית יַעֲ קֹּב ֵא ׁש – א"ש = אמת ושלום ,זהו דרכו של יעקב אבינו" ,תתן אמת ליעקב"
ו ֵבית ֵע ָשו לְ ַק ׁש – ק"ש = קנאה שנאה ,זהו דרכו של עשיו ,עין רעה.
השנאה היא דרכו של עשיו ,ולכן על מנת שלא ישכח את מה שאחיו יעקב עשה לו שלקח לו
את הברכות ,קרא לארצו שעיר – כדי שתמיד יזכור שיעקב לבש את עורות הגדיים כדי
שיחשב כשעיר ...וקרא לעירו אדום – כדי שתמיד יזכור את העדשים "האדום האדום הזה"
ו ֵבית ֹּיו ֵסף לֶ ָה ָבה – רק בכוחו של יוסף לעשיו ,יוסף הוא ההיפך משנאה וקנאה ,ההיפך מעין
הרע ,יוסף לא רק שלא עושה צרות לאחיו שבאו למצרים ,אלא גם מיטיב איתם .גם בנימין
לא היה בכלל בחטא המכירה .שניהם לא שונאים ,ולכן הם יכולים להילחם בעשיו.
אומרים חז"ל :אין עשו נמסר אלא ביד צאצאי רחל .צאצאיה של רחל ,גם יוסף וגם בנימין.
בפרשת בשלח ,משה רבנו קורא ליהושע בן נון כדי להילחם בעמלק ,כי הוא משבט אפרים
מצאצאי יוסף .בשעה שצריכים להשמיד את עמלק מתחת פני האדמה ,מקבל את התפקיד
שאול משבט בנימין .כשצריך להשמיד את המן האגגי ,לוקחים את מרדכי משבט בנימין.
יערות דבש :לשם כך צריך  0משיחים .קודם משיח בן יוסף ואח"כ משיח בן דוד .משיח בן
יוסף יעשה את המלחמה ,ייהרג בה ואז יבוא בן דוד .למה צריך  2משיחים לעשות את
העבודה? מבאר רבי יונתן אייבשיץ :כדי להשמיד את עמלק צריך את יוסף .אחרי שישמידו
את עמלק ,יכול לבוא משיח בן דוד.
ֹּאמר נִ ְס ָעה וְ נֵלֵ ָכה וְ ֵא ְל ָכה
לאחר המפגש עם עשיו וההיכרות אומר עשיו מיעקב {יב} וַ י ֶ
לות
ֹּאמר ֵאלָ יו אֲ דֹּנִ י י ֵֹּד ַע ִכי ַהיְ לָ ִדים ַר ִכים וְ ַהצֹּאן וְ ַה ָב ָקר ָע ֹּ
לְ נֶגְ ֶד ָך :ויעקב עונה לו {יג} וַ י ֶ
ָעלָ י ו ְד ָפקום ֹּיום ֶא ָחד וָ ֵמתו ָכל ַהצֹּאן{ :יד} יַעֲ ָבר נָ א אֲ דֹּנִ י ִל ְפנֵי ַע ְבד ֹּו וַ אֲ נִ י ֶא ְתנָ הֲ לָ ה לְ ִא ִטי
אכה אֲ ׁ ֶשר לְ ָפנַי ולְ ֶרגֶל ַהיְ לָ ִדים ַעד אֲ ׁ ֶשר ָאבֹּא ֶאל אֲ דֹּנִ י ֵש ִע ָירה:
לְ ֶרגֶל ַה ְמלָ ָ

ויש לשאול וכי יעקב אבינו ח"ו משקר ?! הלא אין לו שום כוונה ללכת לשעיר ...אם כן במה
דברים אמורים ?
אלא רמז יש בדבר לעתיד לבוא ,כרגע אני אתנהלה לאיטי ,מחכה לנו עוד דרך ארוכה ארוכה
עד לגאולה השלמה ,אבל יבוא יום שבו אני ָ -אבֹּא ֶאל אֲ דֹּנִ י ֵש ִע ָירה,
ומתי יהיה מצב זה ?
לעתיד לבוא לימות המשיח זהו שנאמר (עובדיה א,כא)

מו ׁ ִש ִעים ְב ַהר ִצי ֹּון ִל ׁ ְשפ ֹּט ֶאת
וְ ָעלו ֹּ
ַהר ֵע ָשו וְ ָהיְ ָתה לַ ה' ַה ְמלו ָכה:

5

להכיר באמת הכואבת
מעשה שהיה

קיץ תש"ד .השואה האיומה בעיצומה .עוד 'משלוח' של אלפי יהודים מהונגריה הגיע למחנה
הריכוז אושוויץ .בין הבאים גם רבי יקותיאל-יהודה הלברשטרם ,הרבי מקלויזנבורג .עם כל
אחיו עבר את זוועות הימים ההם ,ובניסי-ניסים שרד וניצל .על מקרה שאירע לו באותם
ימים סיפר הרבי:
באותו צריף ,על הקרקע ,ליד הרבי ,שכב איש בעל חזות מרשימה .ניכר היה עליו כי השתייך
לחברה הגבוהה .פניו נראו מיוסרות ,ורוב הזמן קמץ את שפתיו בשתיקה כואבת .אף לא
היה ברור לגמרי אם הוא יהודי.
ערב אחד פנה אליו הרבי ושאל" :יהודי אתה?"" .כן ,אבל לא" ,ענה האיש ביובש .למשמע
התשובה המוזרה הביט בו הרבי ושאל שוב" :האם יהודי אתה?"" .ודאי .אילולי הייתי
יהודי וכי הייתי נקלע לכאן?" ,השיב היהודי" .אם-כן מדוע אמרת שלא?" ,חקר הרבי.
"התנצרתי!" ,הייתה התשובה.
רגע של מבוכה עמד באוויר .לאחר מכן הוסיף הרבי להתעניין" :מי אתה ומה היו מעשיך?".
האיש סיפר לרבי כי שימש נשיא הבנק הלאומי ('נאציונאל בנק') של הונגריה .זו הייתה
המשרה הבכירה ביותר בתחום הכלכלי .מפני גודל חשיבותה אף הוטבעה דמות דיוקנו על
שטרות כסף הונגריים .השניים הוסיפו לשכב על האדמה הקשה והשינה הייתה מהם
והלאה .רבי יקותיאל-יהודה הבחין כי האיש אינו מסיר את מבטו ממנו ,והוא פנה אליו שוב
ושאל" :ומי אשתך?".
"אשתי נוצרייה" ,ענה" .האם היא ביקשה לבוא אתך לכאן?" ,שאל הרבי .האיש הגיב
בתמיהה" :מדוע תבוא לכאן אם אינה יהודייה?!" .הרבי הוסיף לשאול" :האם חייתם היטב
יחד?"" .ודאי" ,השיב היהודי" ,בכל שלושים שנות נישואינו הענקתי לה מכל הטוב והיפה
שבעולם" ".אם-כן" ,תמה הרבי" ,כיצד אישה טובה ומסורה יכולה לעזוב את בעלה דווקא
בשעות הקשות?! אם היו חייה מאושרים כל-כך עד עתה ,מדוע אין היא הולכת עם בעלה
באשר ילך?".
שיחתם הופסקה והם נרדמו לכמה משעות הלילה שעוד נותרו .בבוקר השכימו לעוד יום
עבודה מפרך ,ובערב נפגשו שוב בשכבם זה לצד זה על הקרקע .שוב פתח הרבי" :ספר-נא לי
על מה שפעלת לטובת הכלכלה ההונגרית" .האיש החל לספר כי כאשר נתמנה לנהל את
הבנק היה מצב הבנק חמור והמטבע ההונגרי ירד פלאים .רק בזכות עבודתו המאומצת
החלה כלכלת הונגריה לשגשג .המטבע עלה והתייצב ,וגם סחר החוץ התפתח מאוד.
"האם לא שמעת עליי?!" ,התפלא האיש .התנצל הרבי כי אין הוא מתמצא בתחום הכלכלי,
אך הוסיף לשאול" :כיצד ייתכן שאיש כמוך ,שתרם רבות כל-כך לעם ההונגרי ,יגורש
למחנה ריכוז בלי שהעם ההונגרי ימחה?".
האיש התקשה לעמוד על כוונת הרבי ,והרבי המשיך" :אני הנני רב ,עני ואביון ,ולגויים אין
סיבה לאהוב אותי .הם גם שונאים אותי על היותי יהודי .אולם אתה התנצרת ,גמלת עמם
טובות רבות כל-כך ,ובכל-זאת זרקו אותך למחנות".
לאחר הפוגה קצרה עבר הרבי לשאול על ילדיו של האיש .בגאווה סיפר נשיא הבנק לשעבר
כי שלושת בניו תופסים עמדות-מפתח ,איש-איש בתחומו .האחד רופא ,השני פרקליט,
והשלישי איש-עסקים מצליח" .לא חסכתי מהם דבר" ,אמר" .שלחתי אותם
לאוניברסיטאות הטובות ביותר".
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"והיכן הם עכשיו?" ,שאל הרבי" .האם ניסה אחד מהם ללוות אותך כאשר גורשת בחרפה,
או אולי ניסה מי מהם לבוא לכאן ולעמוד לפחות מאחורי הגדר ,כדי לברר את שלום
אביו?!".
האיש השפיל את עיניו .דברי הרבי כאבו לו מאוד .הרבי חש בכך ואמר" :אינני מתכוון
חלילה להציק לך ,אלא רצוני שנבין לאשורו את המצב שאנחנו שרויים בו".
שיחתם נמשכה גם הלילה עד שעה מאוחרת .בלילה השלישי שוב נפגשו" .יודע אתה ,רבי",
פנה הפעם האדון מבודפשט אל הרבי" ,חשבתי היום רבות על שיחתנו אמש .נוכחתי כי אכן
צדקת" .היהודי הביע עכשיו חרטה גמורה ועמוקה על התנצרותו ועל נישואיו עם אישה
נוצרייה ,שלמעשה ניצלה אותו ואת מעמדו .הוא הביע באוזני הרבי את רצונו לשנות את
אורח חייו ,אם יינתן לו הדבר.
"תעיתי בדרכי בחיים" ,ייבב האיש בקול מר ודמעות חמות זולגות מעיניו .בלילה הרביעי
כבר לא היה אותו בנקאי בין החיים ,אבל לפחות מת מתוך הרהורי תשובה.

אונס דינה בת יעקב
אות ִב ְב ֹּנות ָה ָא ֶרץ{ :ב} וַ י ְַרא א ָֹּתה ׁ ְש ֶכם
{א} וַ ֵתצֵ א ִדינָ ה ַבת לֵ ָאה אֲ ׁ ֶשר י ְָל ָדה ְליַעֲ קֹּב ִל ְר ֹּ
ֶה:
מור ַה ִח ִוי נְ ִשיא ָה ָא ֶרץ וַ ִי ַקח א ָֹּתה וַ ִי ׁ ְש ַכב א ָֹּתה וַ יְ ַענ ָ
ֶבן חֲ ֹּ

חז"ל מספרים שיעקב ,רחל ולאה ידעו שעומדים להיוולד  40בנים ליעקב ,וזה רמוז בפסוק

יה:
בו ָאה ֵאלֶ ָ
ֹּאמר יַעֲ קֹּב ֶאל לָ ָבן ָה ָבה ֶאת ִא ׁ ְש ִתי ִכי ָמ ְלאו י ָָמי וְ ָא ֹּ
(בראשית כט,כא) וַ י ֶ
הבה =  !!! 42לכן גם רחל אמרה (בראשית ל,א) וַ ֵת ֶרא ָר ֵחל ִכי ל ֹּא י ְָל ָדה ְליַעֲ קֹּב וַ ְת ַקנֵא ָר ֵחל
ֹּאמר ֶאל יַעֲ קֹּב ָה ָבה ִלי ָבנִ ים וְ ִאם ַאיִ ן ֵמ ָתה ָאנ ִֹּכי:
ַבאֲ ח ָֹּתה וַ ת ֶ
מו ֹּיו ֵסף
יתרה מזאת גם רחל לאחר שילדה את יוסף ביקשה (בראשית ל,כד) וַ ִת ְק ָרא ֶאת ׁ ְש ֹּ
לֵ אמֹּר י ֵֹּסף ה' לִ י ֵבן ַא ֵחר :ולמה רק ֵבן למה לא ביקשה ָבנִ ים ? התשובה היא שבשלב זה

יוסף הוא הילד ה 44-של יעקב אבינו ,כלומר נשאר רק עוד אחד !! ורחל ביקשה שהיא תלד
אותו שלפחות יהיו לה  0בנים כמו לאחיותיה זילפה ובלהה.
גם אצל לאה נאמר (בראשית ל,כא) וְ ַא ַחר יָלְ ָדה ַבת וַ ִת ְק ָרא ֶאת ׁ ְש ָמה ִדינָ ה :כלומר לאה
הרתה שוב לפני שרחל ילדה את יוסף ,וללאה כבר היו  6-בנים .לזילפה 0-ולבלהה ,0-ריחמה
לאה על רחל אחותה והתפללה על עצמה שתלד בת כדי שלרחל אחותה יהיו לפחות  0בנים
כמו לזילפה ובלהה ,וכן נעשה נס ולאה ילדה בת ,וזהו שנאמר וְ ַא ַחר ,לאחר שהתפללה לאה,
מכאן למדו שעד  02יום יכולה האישה להתפלל על מין העובר שלה.
על פי הסוד לאה שנכנסה להיריון ,הייתה בה נשמת יוסף ,ורחל שנכנסה בהיריון הייתה
נשמת דינה ,ובזכות תפילת לאה נתחלפו הנשמות ונעברה נשמת יוסף ברחל ונשמת דינה
בלאה ,ולכן נאמר בפסוק וְ ַא ַחר יָלְ ָדה ַבת ,ולא הוזכר לשון וַ ַת ַהר וַ ֵתלֶ ד  ,כי לאה הרתה
ביוסף וילדה את דינה.
מכל האמור לעיל ,הנס הגדול בלידת דינה ,החסד הגדול של לאה עם רחל בעניין דינה,
זועקת השאלה ,איך יכול להיות שדינה בת יעקב תיאנס באכזריות על ידי גוי ערל ?
היכן זכותו של יעקב אבינו ? היכן זכותה של לאה אמנו ? למה מגיע להם הצער הזה ?
ויש מי שישאל ,מה כבר עשתה דינה ? יש "פסטיבל תרבות בחוץ" והיא רוצה לראות במה
מדובר ,מה רע בכך ? "רק לראות"...
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עו ַהדֹּב
יש ִמ ְפנֵי ָהאֲ ִרי ו ְפגָ ֹּ
מבאר הרב אליהו כי טוב את הפסוק (עמוס ה,יט) ַכאֲ ׁ ֶשר יָנוס ִא ׁ
כו ַה ָנ ָח ׁש :שלפעמים יש מצב שצרה רודפת צרה פורענות
ָדו ַעל ַה ִקיר ונְ ׁ ָש ֹּ
ו ָבא ַה ַביִ ת וְ ָס ַמ ְך י ֹּ

רודפת פורענות ,וזה אשר קרה ליעקב אבינו.
יש ִמ ְפנֵי ָהאֲ ִרי – זה יעקב שברח מפני לבן.
ַכאֲ ׁ ֶשר יָנוס ִא ׁ
עו ַהדֹּב – זה עשיו שחיכה ליעקב בבואו לארץ ישראל.
ו ְפגָ ֹּ
ו ָבא ַה ַביִ ת – יעקב מגיע לארץ ישראל ,ואז..
כו ַה ָנ ָח ׁש – זה שכם בן חמור החוי( .בארמית חויא=נחש)
ָדו ַעל ַה ִקיר ונְ ׁ ָש ֹּ
וְ ָס ַמ ְך י ֹּ
לו ַה ׁ ֶש ֶמ ׁש ַכאֲ ׁ ֶשר ָע ַבר ֶאת
לאחר שיעקב אבינו נלחם עם המלאך נאמר(בראשית לג,לב) וַ ִיזְ ַרח ֹּ
ֹּאכלו ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ֶאת ִגיד ַה ָנ ׁ ֶשה
כו :אחר כך נאמר {לג} ַעל ֵכן ל ֹּא י ְ
ְפנו ֵאל וְ הוא צֹּלֵ ַע ַעל יְ ֵר ֹּ
ְ
אֲ ׁ ֶשר ַעל ַכף ַהי ֵָר ְך ַעד ַהי ֹּום ַהזֶה ִכי נָ גַ ע ְב ַכף י ֶֶרך יַעֲ קֹּב ְבגִ יד ַה ָנ ׁ ֶשה:

ויש לשאול ,מה הקשר בין הפגיעה ביעקב בגיד לזה שבני ישראל לא יאכלו את גיד הנשה ?
ואם הוא היה מקבל מכה בחזה ,אז לא היינו אוכלים חזה עוף ?!
על זה עונה הרש"ש (רבי שלום שרעבי) שיש לאדם רמ"ח אברים ו-שס"ה גידים.
שס"ה בגימטריה =  463כמניין ימות החמה בשנה ,ועל פי הסוד  -כל גיד בגוף האדם הוא
כנגד יום בשנה ,וגיד הנשה מכוון כנגד – ט' באב !!! וידוע שתשעה באב הוא יום קשה לעם
ישראל ,לכן המלאך שהיה שרו של עשיו ידע שרק ביום זה = בגיד זה הוא יכול לפגוע
כו וַ ֵת ַקע ַכף י ֶֶר ְך יַעֲ קֹּב
לו וַ ִי ַגע ְב ַכף יְ ֵר ֹּ
ביעקב ,וזהו שנאמר (בראשית לג,כו) וַ י ְַרא ִכי ל ֹּא ָיכֹּל ֹּ
קו ִעמ ֹּו:
ְב ֵה ָא ְב ֹּ
כשהגיע יעקב לשכם הוא נתרפא והיה שלם שנאמר( ,בראשית לג,יח) וַ ָיבֹּא יַעֲ קֹּב ׁ ָשלֵ ם ִעיר
ׁ ְש ֶכם וגו' .כלומר בעת שהגיע יעקב לשכם התקיימו כל התנאים שהתנה יעקב בעת צאתו
לחרן (בראשית כח) {כ} וַ ִי ַדר יַעֲ קֹּב נ ֶֶדר לֵ אמֹּר ִאם יִ ְהיֶה אֱ ל ִֹּהים ִע ָמ ִדי ו ׁ ְש ָמ ַרנִ י ַב ֶד ֶר ְך ַהזֶה
לום ֶאל ֵבית ָא ִבי וְ ָהיָה
הולֵ ְך וְ נָ ַתן לִ י לֶ ֶחם לֶ אֱ כֹּל ו ֶבגֶד ִללְ ב ֹּׁש{ :כא} וְ ׁ ַש ְב ִתי ְב ׁ ָש ֹּ
אֲ ׁ ֶשר ָאנ ִֹּכי ֹּ
ה' לִ י לֵ אל ִֹּהים{ :כב} וְ ָה ֶא ֶבן ַהזֹּאת אֲ ׁ ֶשר ַש ְמ ִתי ַמ ֵצ ָבה יִ ְהיֶה ֵבית אֱ ל ִֹּהים וְ כֹּל אֲ ׁ ֶשר ִת ֶתן ִלי
ַע ֵשר אֲ ַע ְש ֶרנו לָ ְך :ויעקב אבינו לא קיים עדיין את נדרו ,והקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט

השערה ולכן באה עליו פורענות דינה.
חכמי המוסר מלמדים אותנו לקח ממעשה דינה .אל יתקרב אדם לאש ויאמר אין מה
לדאוג ,אני נזהר ,לי לא יקרה כלום ...כי אז האש לפעמים עלולה לקפוץ עליך..
המדרש מספר כי שכם בן חמור שמע על יופיה של דינה ורצה למצוא דרך לראות אותה .מה
עשה ? הלך וכינס את כל בני עירו הבנים והבנות ,וערכו פסטיבל ,הילולא ושירים שנשמעו
אות ִב ְב ֹּנות ָה ָא ֶרץ:
עד בית יעקב .שמעה דינה -וַ ֵת ֵצא ִדינָ ה ַבת לֵ ָאה אֲ ׁ ֶשר יָלְ ָדה לְ יַעֲ קֹּב ִל ְר ֹּ
ומידה כנגד מידה ,כנגד הראיה שלה שהציצה הקדושה בטומאה ,באה הטומאה ופגעה
מור וגו'.
בקדושה שנאמר {ב} וַ י ְַרא א ָֹּתה ׁ ְש ֶכם ֶבן חֲ ֹּ
לאור כל האמור לעיל ,על חשיבות הצניעות בבנות ישראל ,על החשיבות שלפעמים "רק
להציץ" יכול להוביל לאונס קשה וחמור...
ונק' למחשבה ...מה עם תרבות המועדונים ה' ישמור !? ..האם זו דרכן של בנות ישראל ?
שלא לדבר על "סם האונס" ...
ועדיין יש לשאול ,בכל זאת למה דווקא – אונס כזה אכזרי ? עד כדי כך שאומר המדרש,
וַ ִי ׁ ְש ַכב א ָֹּתה וַ יְ ַענ ֶָה – היא צועקת בכל כוחה ,וכל אנשי העיר מריעים וצוהלים כסוסים.
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אונס דינה בת יעקב – על פי הסוד
בספר שפתי שני למורי ורבי הרב יוסף שני שליט"א מובאת התשובה לשאלה ,מדוע דווקא
אונס נגזר על דינה בת יעקב .במדרש תנחומא נאמר (וישלח אות ז) וַ ֵת ֵצא ִדינָ ה ַבת לֵ ָאה .וְ ֹלא
בַּ ת יַּעֲ קב ִהיא ? ְּתלָאָ ּה הַּ כָתּוב בְ ִאּמָ ּה .מָ ה לֵָאה י ְַּצָאנִיתַ ,אף זו י ְַּצָאנִית.
ויש לתמוה וכי אפשר לחשוב על לאה אמנו יצאנית ?! ח"ו ,אם כן במה אמורים הדברים ?
אלא יש להבין כי משמעות עניין היציאה היא כאשר אדם יורד ממדרגתו למדרגה נמוכה
יותר ,וזהו שנאמר ביעקב (בראשית כח,י) וַ יֵצֵ א יַעֲ קֹּב ִמ ְב ֵאר ׁ ָש ַבע וַ יֵלֶ ְך ָח ָרנָ ה :שיצא מבאר
שבע בארץ ישראל וירד לחרן ששם מקום הקליפות/הטומאה.
ולאה דרגתה הרוחנית גבוהה משל רחל אחותה ,ולכן כאשר יצאה לאה לקראת יעקב,
אתו ,כלומר ירדה לאה
(בראשית ל,טז) וַ ָיבֹּא יַעֲ קֹּב ִמן ַה ָש ֶדה ָב ֶע ֶרב וַ ֵת ֵצא לֵ ָאה לִ ְק ָר ֹּ
ממדרגתה למדרגת רחל כדי לזכות ולהיות עם יעקב – וזו היציאה עליה מדברים חכמים,
שיצאה ממקום גבוה למקום נמוך יותר.
הנביא ישעיה (פרק כט,כב) אומר לָ ֵכן כֹּה ָא ַמר ה' ֶאל ֵבית יַעֲ קֹּב אֲ ׁ ֶשר ָפ ָדה ֶאת ַא ְב ָר ָהם וגו'
ובמה פדה יעקב אבינו את אברהם אבינו ?
עניין הסוד הוא ,שדינה היא גלגול של אמתלאי בת כרנבו אמו של אברהם אבינו ,והיא באה
לתקן את עוון הנידה שבה חטאה עם בעלה תרח .תרח ואמתלאי היו משמשים כאשר היא
הייתה בנידה בכוונה כדי לדבוק בטומאה ולהביא לעולם נשמות טמאות ,ככה באה נשמת
אברהם אבינו לעולם ,ובכל זאת עולה אברהם אבינו לדרגות רוחניות גבוהות – חסד.
הקב"ה אומר לאברהם אבינו שאמו צריכה לבוא בגלגול כביתו ,והיא צריכה להיאנס
כתיקון לחטאיה .אברהם אבינו מבקש מהקב"ה שלא יעמיד אותו בניסיון שכזה ,ולכן
התגלגלה אמתלאי אצל יעקב אבינו וזהו סוד הפסוקֵ -בית יַעֲ קֹּב אֲ ׁ ֶשר ָפ ָדה ֶאת ַא ְב ָר ָהם.
שיעקב פדה את אברהם מזה שאמתלאי תבוא אליו בגלגול ביתו ויסבול הוא את צער האונס
במקום אברהם אבינו ,לכן יעקב אבינו שידע על כך קרא לביתו – דינה = נידה שבאה לתקן
עוונות נידה שלה.
והתיקון היה דווקא באונס ,משום שבמעשה האונס נמשכות הקליפות (הטומאה) שהיו
באמתלאי = דינה ,אל תוך שכם בן חמור שהוא מצד הטומאה ,ונמשכה כל זוהמת הנידה
אליו וזהו בסוד הפסוק (ויקרא טו,כד) ו ְת ִהי נִ ָד ָתה ָעלָ יו וגו' .כלומר האונס ניקה וטיהר את
דינה בת יעקב היא גלגול אמתלאי בת כרנבו .מאותו מקרה האונס נולדה אסנת ושלחה
יעקב אבינו למצרים והייתה למשרתת אצל אשת פוטיפר ,עד שנישאה ליוסף..
בהמשך ,כאשר באו שמעון ולוי לשחרר את דינה ,לא הסכימה דינה לצאת משכם משום
שטענה שאף אחד לא יסכים לשאתה לאישה לאחר שנבעלה לערל ,עד שהבטיח לה שמעון
אחיה שהוא ישא אותה לאישה .מדינה ושמעון נולד – שאול בן הכנענית.
לאחר שמעון ,התחתנה דינה עם איוב ,ומי הוא איוב ? הוא גלגול של תרח אבי אברהם,
הנה לאחר שנים חוזרים בגלגול תרח = איוב ,ואמתלאי בת כרנבו = דינה ,להיות בעל
ואישה שהפעם משמשים בטהרה.

הַ ִּנ ְס ָּתרֹת לַ ה' אֱ לֹהֵ ינו וְ הַ ִּנגְ לֹת לָּ נו ולְ בָּ נֵינו עַ ד עוֹ לָּ ם
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