Parashat Vayishlach

A Multifaceted Injury
Rabbi Ari Kahn
As Yaakov heads home he is filled with dread as the inevitable meeting with
his estranged brother looms. It seems more likely that this will be a showdown
– or even a massacre - than a happy family reunion or a celebratory
homecoming. And so, Yaakov prepares, in a fatalistic frame of mind;
concerned, if not convinced, that blood will be spilled, he divides his family
and possessions into two camps.
ב ר א ש ית פ ר ש ת וי ש ל ח פ ר ק ל ב
)ח( ַו ִיּי ָ֧רא ַיֲﬠֹ֛קב ְמֹ֖אד ַו ֵ֣יֶּצר ֑לוֹ ַוַ֜יַּחץ ֶאת־ָהָ֣ﬠם ֲאֶשׁר־ִא֗תּוֹ ְוֶאת־ַה ֧צּ ֹאן ְוֶאת־ַהָבּ ָ֛קר ְוַהְגַּמ ִ֖לּים ִלְשׁ ֵ֥ני
: )ט( ַו ֕יּ ֹאֶמר ִאם־ָי֥בוֹא ֵﬠָ֛שׂו ֶאל־ַהַמֲּח ֶ֥נה ָהַאַ֖חת ְוִהָ֑כּהוּ ְוָה ָ֛יה ַהַמֲּח ֶ֥נה ַה ִנְּשָׁ֖אר ִלְפֵלי ָ ֽטה:ַמֲח ֽנוֹת
And Yaakov was terrified and pained, he divided the people who
accompanied him, and the flock, cattle and camels into two camps. He
said should Esav come and annihilate one camp the other one would
escape. (Bereishit 32:8,9)
Interestingly, the rabbis describe this as preparation for battle,1 even though
the verses do not indicate any proactive offensive military tactics or on
Yaakov’s part. It would therefore be more accurate to describe Yaakov’s
preparations as a desperate attempt at damage control – to minimize the
anticipated toll of death and destruction. It was a strategy for partial survival.
The news that Esav was on the way accompanied by four hundred men,
presumably a formidable fighting force, had sent Yaakov into despair.
Lest we take the size of Esav’s entourage lightly, we should recall that the first
“world war” – the war of the four kings against the five kings - was won when
1
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רש"י בראשית פרשת וישלח פרק לב פסוק ט
; ַוַתֲּﬠֹבר ַהִמּ ְנָחה ַﬠל ָפָּניו, ְלדוֹרוֹן. ִלְתִפָלּה וְּלִמְלָחָמה, ְלדוֹרוֹן,ָשׁה ְדָּב ִריםP ִהְתִקין ַﬠְצמוֹ ִלְשׁ. ִכּי ֶאָלֵּחם ִﬠמּוֹ, ַﬠל ָכּ ְרחוֹ- והיה המחנה הנשאר לפליטה
: ְוָהָיה ַהַמֲּחֶנה ַה ִנְּשָׁאר ִלְפֵליָטה,ֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם; ְלִמְלָחָמהP ֱא,ִלְתִפָלּה
THEN THE REMAINING CAMP MAY ESCAPE in spite of him, for I will fight against him. He prepared himself
for three things: to give him a present — as it states (Genesis 32:22) “So, the present passed before him”; for prayer
— as it states (Genesis 32:10), “And he said, ‘O God of my father Avraham”; for war — as it states in this verse,
“then the remaining camp may escape”, for I will fight against him (Tanchuma Yashan 1:8:6).

Avraham entered the fray with three hundred and eighteen men.2 With an even
larger fighting force than that now bearing down on him and his family,
Yaakov’s fear is based on a realistic analysis of the situation. Esav’s hatred,
which Yaakov has every reason to believe has metastasized into a deadly
obsession, is now backed up by a small – or perhaps not so small – army.
In an act of desperation, Yaakov prays:
ב ר א ש ית פ ר ש ת וי ש ל ח פ ר ק ל ב
R֖ וְּלמוַֹלְדְתּRֵ֛֖הי ָא ִ֣בי ִיְצָ֑חק ֞ה' ָהֹאֵ֣מר ֵאַ֗לי ֧שׁוּב ְלַא ְרְצPֵה ֙י ָא ִ֣בי ַאְבָרָ֔הם ֵואP)י( ַויּ ֹאֶמ֘ר ַיֲﬠֹק֒ב ֱא
 )יא( ָקֹ֜ט ְנִתּי ִמֹ֤כּל ַהֲחָסִדי֙ם וִּמָכּל־ָ֣הֱאֶ֔מת ֲאֶ֥שׁר ָﬠִ֖שׂיָת ֶאת־ַﬠְב ֶ֑דּ] ִ֣כּי ְבַמְקִ֗לי ָﬠַ֙ב ְרִתּ ֙י:Tְוֵאי ִ֥טיָבה ִﬠ ָ ֽמּ
 )יב( ַהִצּיֵ֥ל ִני ָ֛נא ִמ ַ֥יּד ָא ִ֖חי ִמ ַ֣יּד ֵﬠָ֑שׂו ִֽכּי־ָי ֵ֤רא ָא ֹנִכ ֙י ֹא֔תוֹ:ֶאת־ַהַיּ ְר ֵ֣דּן ַהֶ֔זּה ְוַﬠָ֥תּה ָה ִ֖ייִתי ִלְשׁ ֵ֥ני ַמֲח ֽנוֹת
 ְכּ֣חוֹל ַהָ֔יּםR֙שְׂמ ִ֤תּי ֶ ֽאת־ַז ְרֲﬠ
ַ  ְוT )יג( ְוַאָ֣תּה ָאַ֔מ ְרָתּ ֵהיֵ֥טב ֵאי ִ֖טיב ִﬠָ֑מּ:ֶפּן־ָי֣בוֹא ְוִהַ֔כּ ִני ֵ֖אם ַﬠל־ָבּ ִֽנים
:ֲאֶ֥שׁר ל ֹא־ ִיָסֵּ֖פר ֵמֹֽרב
Then Yaakov said, “O God of my father Avraham and God of my father
Yitzchak, O God, who said to me, ‘Return to your native land and I will
do good things for you’! I am unworthy of all the kindness that You have
done for Your servant, for with my staff alone I crossed this Jordan, and
now I have become two camps. Deliver me, I pray, from the hand of my
brother, from the hand of Esav; for I fear, he may come and strike me
down, mothers and children alike. Yet You have said, ‘I will most
certainly cause good things for you and make your offspring as the sands
of the sea, which are too numerous to count.’” (Bereishit 32:10-13)
Yaakov’s prayer is full of pathos. He articulates his fear of a bloodbath; he is
afraid that neither he nor his family, and especially his children, will survive
the confrontation with Esav, and he challenges God on this point: God had
promised that everything would work out, that his offspring would be as
numerous as the grains of sand on the shore, that Yaakov would have Divine
protection. Nonetheless, the reality of his situation is bleak, and Yaakov’s plea
is met with silence.
As observers, we are unsure what to do with this prayer. On the one hand, a
man of faith who senses his impending mortality has no choice but to pray. In
a very real sense, this is a prayer we wish Avraham had allowed himself to
2

Bereishit 14:15.
 יד,בראשית פרשת לך לך פרק יד פסוק יד
:שׁ ֵמ֔אוֹת ַו ִיּ ְרֹ֖דּף ַﬠד־ ָֽדּןPַ֣ו ִיְּשַׁ֣מע ַאְב ָ ֔רם ִ֥כּי ִנְשָׁ֖בּה ָא ִ֑חיו ַוָ֨יֶּרק ֶאת־ֲח ִניָ֜כיו ְיִלי ֵ֣די ֵבי֗תוֹ ְשֹׁמ ָ֤נה ָﬠָשׂ֙ר וְּשׁ

utter: “God, how can You command me to bring my child as an offering? You
are a God of kindness and mercy; aside from the moral grotesqueness of the
act, you made a very explicit promise to me that Yitzchak would inherit my
mission and my blessings, and through him the Divine promise will come to
fruition.” Yet Avraham’s faith did not allow him to utter this prayer. Is Yaakov’s
faith less perfect? Does the content of his prayer or the fact that he is so fearful
indicate that Yaakov’s faith is lacking in some way?
On more than one occasion, God had assured Yaakov that He would be with
him as a protector:
ב ר א ש י ת פ ר ש ת ויצ א פ ר ק כ ח
:ִ֔הים ֹע ִ֥לים ְוֹי ְר ִ֖דים ֽבּוֹPם ְוִה ֵ֤נּה ֻסָלּ֙ם ֻמָ֣צּב ַ֔א ְרָצה ְור ֹא֖שׁוֹ ַמ ִ֣גּיַﬠ ַהָשָּׁ֑מ ְיָמה ְוִהֵנּ֙ה ַמְלֲאֵ֣כי ֱאP֗ )יב( ַֽו ַיֲּח
שֵׁ֣כב
ֹ ֵ֖הי ִיְצָ֑חק ָהָ֗א ֶרץ ֲאֶ֤שׁר ַאָתּ֙הe ֵואRֵה ֙י ַאְב ָרָ֣הם ָאִ֔ביe)יג( ְוִהֵ֨נּה ֜ה' ִנָ֣צּב ָﬠָלי ֘ו ַויּ ֹאַמ֒ר ֲא ִ֣ני ֗ה' ֱא
 ַכֲּﬠַ֣פר ָהָ֔א ֶרץ וָּפַרְצָ֛תּ ָ֥יָמּה ָו ֵ֖קְדָמה ְוָצֹ֣פָנה ָו ֶ֑נ ְגָבּה ְו ִנְבֲר֥כוּR֙ )יד( ְוָה ָ֤יה ַז ְרֲﬠ:R ֶאְתּ ֶ֖נָנּה וְּלַז ְר ֶ ֽﬠRָ֥ﬠֶ֔ליָה ְל
R ַוֲהִ֣שֹׁבִ֔תיTשׁר־ֵתֵּ֔ל
ֶ  ְבֹּ֣כל ֲאR֙ וְּשַׁמ ְר ִ ֙תּיT )טו( ְוִהֵ֨נּה ָאֹנִ֜כי ִﬠָ֗מּ:]ְב֛] ָכּל־ִמְשְׁפֹּ֥חת ָהֲאָדָ֖מה וְּבַז ְר ֶ ֽﬠ
:Tשׁר־ִדַּ֖בּ ְרִתּי ָֽל
ֶ  ַ֚ﬠד ֲאֶ֣שׁר ִאם־ ָﬠִ֔שׂיִתי ֵ֥את ֲאRֶ֔אל־ָהֲאָדָ֖מה ַה ֑זּ ֹאת ִ֚כּי ֣ל ֹא ֶ ֽאֱﬠָזְב
He had a dream; a stairway (variously translated as “ramp” or
“ladder”) was set on the ground and its top reached to the sky, and angels
of God were going up and down on it. And God was standing above
him, and He said, “I am the Eternal, the God of your father Avraham and
the God of Yitzchak. The ground on which you are lying I will give to
you and to your offspring. Your descendants shall be as (numerous as)
the dust of the earth; you shall spread out to the west and to the east, to
the north and to the south. All the families of the earth will be blessed
through you and your descendants. Behold, I am with you: I will protect
you wherever you go and will bring you back to this land. I will not leave
you until I have done what I have promised you.” (Bereishit 28:12-15)
ב ר א ש ית פ ר ש ת ויצ א פ ר ק ל א
)א( ַו ִיְּשַׁ֗מע ֶאת־ִדְּב ֵ֤רי ְב ֵֽני־ָלָב ֙ן ֵלאֹ֔מר ָל ַ֣קח ַיֲﬠֹ֔קב ֵ֖את ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ְלָא ִ֑בינוּ וֵּמֲאֶ֣שׁר ְלָאִ֔בינוּ ָﬠָ֕שׂה ֵ֥את
 )ג( ַו ֤יּ ֹאֶמר ֙ה' ֶ ֽאל־: )ב( ַו ַ֥יּ ְרא ַיֲﬠֹ֖קב ֶאת־ְפּ ֵ֣ני ָלָ֑בן ְוִה ֵ֥נּה ֵאיֶנ ֛נּוּ ִﬠ֖מּוֹ ִכְּת֥מוֹל ִשְׁלֽשׁוֹם:ָכּל־ַהָכֹּ֖בד ַה ֶֽזּה
 ִ֛הים ַבֲּח֖לוֹםe ָהֱאT )יא( ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵאַ֜לי ַמְלַ֧א.. :T ְו ֶ ֽאְה ֶ֖יה ִﬠ ָ ֽמּR וְּלמוַֹלְדֶ֑תּRַיֲﬠֹ֔קב ֛שׁוּב ֶאל־ֶ֥א ֶרץ ֲאבוֶֹ֖תי
 )יב( ַו ֗יּ ֹאֶמר ָשׂא־ָ֨נא ֵﬠי ֶ֤ני] וּ ְרֵא֙ה ָכּל־ ָ ֽהַﬠֻתִּדי֙ם ָהֹע ִ֣לים ַﬠל־ַה ֔צּ ֹאן ֲﬠֻק ִ֥דּים ְנֻק ִ֖דּים:ַֽיֲﬠֹ֑קב ָוֹאַ֖מר ִה ֵֽנּ ִני
שּׁ֙ם ַמֵצָּ֔בה
ָ שׁר ָמַ֤שְׁחָתּ
ֶ ֨  )יג( ָאֹנ ִ֤כי ָהֵא֙ל ֵ ֽבּית־ֵ֔אל ֲא:Tשׂה ָֽלּ
ֶ וְּבֻר ִ֑דּים ִ֣כּי ָר ִ֔איִתי ֵ֛את ָכּל־ֲאֶ֥שׁר ָלָ֖בן ֹ֥ﬠ
:Rשׁר ָנ ַ֥ד ְרָתּ ִ֛לּי ָ֖שׁם ֶ֑נ ֶדר ַﬠָ֗תּה ֥קוּם ֵצ֨א ִמן־ָהָ֣א ֶרץ ַה ֔זּ ֹאת ְו֖שׁוּב ֶאל־ֶ֥א ֶרץ מוַֹלְד ֶ ֽתּ
ֶ ֨ ֲא
Now he heard the things that Lavan’s sons were saying: “Yaakov has
taken all that was our father’s, and from that which was our father’s he

has built up all this wealth.” Yaakov also saw that Lavan’s manner toward
him was not as it had been in the past. Then God said to Yaakov, “Return
to the land of your fathers where you were born, and I will be with
you.”… And in the dream an angel of God said to me, ‘Yaakov!’ and I
answered, ‘I am here.’ And he said, ‘Note well that all the he-goats which
are mating with the flock are streaked, speckled, and mottled; for I have
noted all that Lavan has been doing to you. I am the God of Beit El,
where you anointed a pillar and where you made a vow to Me. Now
arise and leave this land and return to your native land.’” (Bereishit 31:13,11-13)
The verses, or what is not recorded in them, should lead us to consider that
perhaps God had been at work behind the scenes, and had micro-managed
the dramatic change of heart that unfolds. This would certainly conform to the
earlier instances in which adversaries were given a “gentle reminder” from
God that He is watching, and that it would be ill-advised to harm His favorite
protagonist: Avimelech and Lavan3 received nocturnal visitations from God in
which they were warned to “be nice” to Avraham and Yaakov respectively.
 ח- ב ר א ש ית פ ר ש ת ויר א פ ר ק כ פ ס וק ג
 ַבֲּח֣לוֹם ַהָ֑לּ ְיָלה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ִה ְנּ֥] ֵמ֙ת ַﬠל־ָהִאָ֣שּׁה ֲאֶשׁר־ָלַ֔קְחָתּ ְו ִ֖הוא ְבֻּ֥ﬠַלתn ִ֛הים ֶאל־ֲאִביֶ֖מֶלP)ג( ַוָיּ ֧ב ֹא ֱא
 )ה( ֲה ֨ל ֹא ֤הוּא ָ ֽאַמר־ִל ֙י ֲאֹ֣חִתי: ֥ל ֹא ָק ַ֖רב ֵאֶ֑ליָה ַויּ ֹאַ֕מר ֲאֹדָ֕ני ֲה ֥גוֹי ַגּם־ַצ ִ֖דּיק ַתֲּהֹֽרגn )ד( ַוֲאִביֶ֕מֶל:ָ ֽבַּﬠל
ִ֜היםP )ו( ַויּ ֹאֶמ֩ר ֵאָ֨ליו ָ ֽהֱא:ִ֔הוא ְו ִֽהיא־ַגם־ ִ֥הוא ָ ֽאְמ ָ֖רה ָא ִ֣חי ֑הוּא ְבָּתם־ְלָב ִ֛בי וְּב ִנְק ֹ֥ין ַכַּ֖פּי ָﬠִ֥שׂיִתי ֽז ֹאת
 ַגּם־ָא ֹנ ִ֛כי ֽאוְֹת֖] ֵמֲחטוֹ־ ִ֑לי ַﬠל־ ֵ֥כּן ל ֹא־nשׂ
ֹ ֧ ם ַ֣גּם ָא ֹנ ִ֤כי ָיַ֙דְﬠִתּ ֙י ִ֤כּי ְבָתם־ְלָבְב֙] ָﬠִ֣שׂיָת ֔זּ ֹאת ָוֶאְחP֗ ַבֲּח
 )ז( ְוַﬠָ֗תּה ָהֵ֤שׁב ֵ ֽאֶשׁת־ָהִאי֙שׁ ִֽכּי־ָנ ִ֣ביא ֔הוּא ְו ִיְתַפֵּ֥לּל ַ ֽבַּﬠְד֖] ֶֽו ְ֑חֵיה ְוִאם־ ֵ ֽאי ְנ֣] ֵמִ֗שׁיב:ְנַת ִ֖תּי] ִל ְנֹ֥גַּﬠ ֵא ֶ ֽליָה
 ַבֹּ֗בֶּקר ַו ִיְּקָר֙א ְלָכל־ֲﬠָבָ֔דיו ַו ְיַדֵ֛בּר ֶאת־n )ח( ַוַיְּשֵׁ֨כּם ֲאִביֶ֜מֶל:nַ֚דּע ִכּי־֣מוֹת ָתּ֔מוּת ַאָ֖תּה ְוָכל־ ֲאֶשׁר־ ָ ֽל
:ָכּל־ַהְדָּב ִ֥רים ָהֵ֖אֶלּה ְבָּאְזֵניֶ֑הם ַו ִֽיּי ְר֥אוּ ָהֲאָנִ֖שׁים ְמֹֽאד
But God came to Avimelech in a dream by night and said to him, “You
will die because of the woman that you have taken, for she is a married
woman.” Now Avimelech had not approached her. He said, “O Lord,
will You kill people even though innocent? He himself said to me, ‘She
is my sister’! And she also said, ‘He is my brother.’ When I did this, my
heart was blameless, and my hands were clean.” And God said to him
in the dream, “I knew that you did this with a blameless heart, and so I
kept you from sinning against Me. That was why I did not let you touch
her. Therefore, return the man’s wife—since he is a prophet, he will
3

Lavan seems to have had more “attitude” that Avimelech, though the warning he had received was tamer as well.
Lavan tells Yaakov, “God said that I cannot ….”

intercede for you to save your life. If you fail to return her, know that you
will die, you and all that are yours.” Early next morning, Avimelech
called his servants and told them all these things; and the men were
greatly frightened. (Bereishit 20:3-8)
ב ר א ש ית פ ר ש ת ויצ א פ ר ק ל א
ם ַהָ֑לּ ְיָלה ַו ֣יּ ֹאֶמר ֗לוֹ ִהָ֧שֶּׁמר ְל֛] ֶפּן־ְתַּדֵ֥בּר ִֽﬠם־ַיֲﬠֹ֖קב ִמ֥טּוֹבP֣ ִ֛הים ֶאל־ָלָ֥בן ָהֲאַר ִ֖מּי ַבֲּחP)כד( ַוָיּ ֧ב ֹא ֱא
: … )כו( ַו ֤יּ ֹאֶמר ָלָב ֙ן ְלַיֲﬠֹ֔קב ֶ֣מה ָﬠִ֔שׂיָת ַוִתְּג ֖ ֹנב ֶאת־ְלָב ִ֑בי ַוְתַּנֵה ֙ג ֶאת־ְבּ ֹנַ֔תי ִכְּשֻׁב ֖יוֹת ָ ֽחֶרב:ַﬠד־ ָֽרע
( )כח:)כז( ָ֤לָמּה ַנְחֵ֙בּאָ֙ת ִלְבֹ֔רַח ַוִתְּג ֖ ֹנב ֹא ִ֑תי ְול ֹא־ִה ַ֣גּ ְדָתּ ִ֔לּי ָֽוֲאַשֵׁלֲּח֛] ְבִּשְׂמָ֥חה וְּבִשׁ ִ֖רים ְבֹּ֥תף וְּבִכ ֽנּוֹר
ֵ֨היP )כט( ֶישׁ־ְלֵ֣אל ָי ִ֔די ַלֲﬠ֥שׂוֹת ִﬠָמֶּ֖כם ָ֑רע ֵֽוא:ְו ֣ל ֹא ְנַטְשַׁ֔תּ ִני ְלַנֵ֥שּׁק ְלָב ַ֖ני ְוִלְב ֹנָ֑תי ַﬠָ֖תּה ִהְסַ֥כְּל ָ ֽתּ ֲﬠֽשׂוֹ
:ֲאִביֶ֜כם ֶ֣אֶמשׁ׀ ָאַ֧מר ֵאַ֣לי ֵלאֹ֗מר ִהָ֧שֶּׁמר ְל֛] ִמַדֵּ֥בּר ִֽﬠם־ַיֲﬠֹ֖קב ִמ֥טּוֹב ַﬠד־ ָֽרע
But God appeared to Lavan the Aramean in a dream by night and said
to him, “Beware of saying anything to Yaakov, good or bad.” …And
Lavan said to Yaakov, “What have you done, betraying me (literally:
stealing my heart) and carrying my daughters off like prisoners of war?
Why did you flee in secrecy and mislead me and not tell me? I would
have sent you off with festive music, with timbrel and lyre. You did not
even let me kiss my sons and daughters good-by! It was a foolish thing
for you to do. I have it in my power to do you harm; but the God of your
father said to me last night, ‘Beware of saying anything to Yaakov, good
or bad.’ (Bereishit 31:24-29)
One wonders if despite assembling his fighting force, Esav had received a
similar warning the night before the confrontation, or perhaps we can imagine
as Yaakov was struggling with “angel of Esav”:4 When the moment for battle
presents itself, the macho Esav quite remarkably and unexpectedly melts into
an emotional mess, and comes running, weeping, to embrace his brother.
Perhaps in this case as well, God had pulled the strings, turning Esav into a
passive marionette and orchestrating a peaceful homecoming. We may
imagine a “split screen:” as Yaakov prays to God in the dark of night and
4

My wife Naomi shared a similar idea that she heard from Rav Mordechai Breuer. Also see Yalkut Reuveni Shmot
section 17.
: פרשת שמות אות יז- ילקוט ראובני על התורה
 דע כי במרכבה יש שרים ל"ה מימין ונאחזים במרכבה ע"י אברהם וכולם נטו לדת ישמעאל וכן.ויחי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש
 והשר הגדול שבבני עשו הוא שרו של עמלק,בשמאל המרכבה יש ל"ה שרים ונאחזים במרכבה ע"י יצחק אבינו וכולם נטו לדת עשו אבי אדום
בן פלגש של אליפז בן עשו ולכן אמר ראשית גוים עמלק וכולם נטו לדת עשו וכו' ובמקום אלה שהם ע' שרים היו ישראל ע' נפש יוצאי ירך יעקב
וכאשר גברו עונות הפנימים נגרשו החיצונים נכנסו ומשלו במרכבה ונסתלק הנבואה והשכינה לשמי מרום תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש
 שנא' ורב יעבוד צעיר ושפחה תירש גבירתה הגר שפחה,גבירתה תחת עבד כי ימלך זה סמא"ל שרו של עשו שהוא עבד למטטרו"ן שרו של יעקב
:לשרה גבירתה והגר היא מצרית ושרה היא מצרית פנימי

“reminds” Him of His promise, God is already “on it”- and Esav is in the
process of being neutralized. Perhaps, as Yaakov spends the night alone and
faces the “angel” of Esav, his twin brother is experiencing a parallel struggle,
and spends the night facing Yaakov’s angel, who convinces Esav that he can
go no further, and that Yaakov, who deserves his respect and his love, will
remain unscathed.
Yaakov sends gifts to Esav, and hopes for a reprieve:
ב ר א ש ית פ ר ש ת וי ש ל ח פ ר ק ל ב
 )טו( ִﬠ ִ֣זּים ָמאַ֔ת ִים וְּתָיִ֖שׁים:)יד( ַו ָ֥יֶּלן ָ֖שׁם ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ַה֑הוּא ַו ִיַּ֞קּח ִמן־ַהָ֧בּא ְבָי ֛דוֹ ִמ ְנָ֖חה ְלֵﬠָ֥שׂו ָא ִֽחיו
ִ֑שׁים ָפּ ֤רוֹת ַא ְרָבִּﬠי֙ם וָּפ ִ֣ריםP )טז( ְגַּמ ִ֧לּים ֵמי ִני֛קוֹת וְּבֵניֶ֖הם ְשׁ:ֶﬠְשׂ ִ֑רים ְרֵח ִ֥לים ָמאַ֖ת ִים ְוֵאי ִ֥לים ֶﬠְשׂ ִֽרים
 )יז( ַו ִיֵּתּ ֙ן ְבַּיד־ֲﬠָבָ֔דיו ֵ֥ﬠֶדר ֵ֖ﬠֶדר ְלַב ֑דּוֹ ַ֤ויּ ֹאֶמר ֶאל־ֲﬠָבָדי ֙ו ִﬠְב ֣רוּ:ֲﬠָשׂ ָ ֔רה ֲאֹת ֣ ֹנת ֶﬠְשׂ ִ֔רים ַוְﬠָי ִ֖רם ֲﬠָשׂ ָֽרה
]֙ )יח( ַו ְיַ֥צו ֶאת־ָה ִרא֖שׁוֹן ֵלאֹ֑מר ִ֣כּי ִֽיְפָגְשׁ֞] ֵﬠָ֣שׂו ָאִ֗חי וְּשׁ ֵ ֽאְל:ְלָפַ֔ני ְו ֶ֣רַוח ָתִּ֔שׂימוּ ֵ֥בּין ֵ֖ﬠֶדר וֵּ֥בין ֵ ֽﬠֶדר
 )יט( ְו ָ ֽאַמ ְרָ֙תּ ְלַﬠְבְדּ֣] ְלַיֲﬠֹ֔קב ִמ ְנָ֥חה ִהו֙א ְשׁלוָּ֔חה ַ ֽלאֹד ִ֖ני:] וְּל ִ֖מי ֵ֥אֶלּה ְלָפ ֶֽניnֵלאֹ֔מר ְלִמי־ַ֙אָתּ֙ה ְוָ֣אָנה ֵתֵ֔ל
 )כ( ַו ְיַ֞צו ַ֣גּם ֶאת־ַהֵשּׁ ֗ ִני ַ֚גּם ֶאת־ַהְשִּׁליִ֔שׁי ַ֚גּם ֶאת־ָכּל־ַהֹ֣הְלִ֔כים ַאֲח ֵ֥רי:ְלֵﬠָ֑שׂו ְוִה ֵ֥נּה ַגם־֖הוּא ַאֲח ֵֽרינוּ
 )כא( ַוֲאַמ ְרֶ֕תּם ַ֗גּם ִה ֵ֛נּה ַﬠְבְדּ֥] ַיֲﬠֹ֖קב:ָהֲﬠָד ִ֖רים ֵלאֹ֑מר ַכָּדָּ֤בר ַהֶזּ֙ה ְתַּדְבּ ֣רוּן ֶאל־ֵﬠָ֔שׂו ְבֹּמַצֲאֶ֖כם ֹאֽתוֹ
( )כב:ַאֲח ֵ֑רינוּ ִֽכּי־ָאַ֞מר ֲאַכְפּ ָ֣רה ָפָ֗ניו ַבִּמּ ְנָח֙ה ַהֹהֶ֣לֶכת ְלָפָ֔ני ְוַאֲחֵרי־ֵכ ֙ן ֶא ְרֶ֣אה ָפָ֔ניו אוַּ֖לי ִיָ֥שּׂא ָפ ָֽני
:ַוַתֲּﬠֹ֥בר ַהִמּ ְנָ֖חה ַﬠל־ָפּ ָ֑ניו ְו֛הוּא ָ֥לן ַבּ ַֽלּ ְיָלה־ַה֖הוּא ַ ֽבַּמֲּח ֶֽנה
After spending the night there, he selected from what was at hand a gift
offering for his brother Esav: 200 she-goats and 20 he-goats; 200 ewes
and 20 rams; 30 milch camels with their colts; 40 cows and 10 bulls; 20
she-asses and 10 he-asses. These he put in the hands of his servants, flock
by block, and he told his servants, “Go on ahead of me, and keep a
distance between the flocks.” He instructed the one in front as follows,
“When my brother Esav meets you and asks you, ‘Whose man are you?
Where are you going? And whose [animals] are these ahead of you?’ you
shall answer, ‘Your servant Yaakov’s; they are a gift sent to my lord Esav;
and [Yaakov] himself is right behind us.’” He gave similar instructions to
the second one, and the third, and all the others who followed the flocks,
namely, “Thus shall you say to Esav when you reach him. And you shall
add, ‘And your servant Yaakov himself is right behind us.’” For he
reasoned, “If I propitiate him with presents in advance, and then face
him, perhaps he will show me favor.” And so, the gift went on ahead,
while he remained in camp that night. (Bereishit 32:14-32)
At the last minute, there is movement, and a change of strategy:

ב ר א ש ית פ ר ש ת וי ש ל ח פ ר ק ל ב
שׁי ֙ו ְוֶאת־ְשֵׁ֣תּי ִשְׁפֹחָ֔תיו ְוֶאת־ַאַ֥חד ָﬠָ֖שׂר ְיָל ָ֑דיו ַֽו ַיֲּﬠֹ֔בר
ָ )כג( ַו ָ֣יּ ָקם׀ ַבּ ַ֣לּ ְיָלה ֗הוּא ַו ִיַּ֞קּח ֶאת־ְשֵׁ֤תּי ָנ
: )כד( ַו ִיָּקֵּ֔חם ַו ַֽיֲּﬠִב ֵ֖רם ֶאת־ַה ָ֑נַּחל ַֽו ַיֲּﬠֵ֖בר ֶאת־ֲאֶשׁר־ֽלוֹ:ֵ֖את ַמֲﬠַ֥בר ַיֹֽבּק
That same night he arose, and taking his two wives, his two
maidservants, and his eleven children, he crossed the ford of the Yabbok.
After taking them across the stream, he brought across all his possessions.
(Bereishit 32:23-24)
Perhaps Yaakov fears that Esav has extracted information regarding Yaakov’s
whereabouts and tactics, so Yaakov moves his camp (camps?). He also seems
to reach the conclusion that he himself is a liability: anyone found with him
will be in mortal danger. Yaakov spends the night away from his family, alone
– or not alone:
ב ר א ש ית פ ר ש ת וי ש ל ח פ ר ק ל ב
 )כו( ַוַ֗יּ ְרא ִ֣כּי ֤ל ֹא ָיֹכ֙ל ֔לוֹ ַו ִיּ ַ֖גּע ְבַּכף־ ְי ֵר֑כוֹ:)כה( ַו ִיָּוֵּ֥תר ַיֲﬠֹ֖קב ְלַב ֑דּוֹ ַוֵיָּאֵ֥בק ִאי֙שׁ ִﬠ֔מּוֹ ַ֖ﬠד ֲﬠ֥לוֹת ַה ָ ֽשַּׁחר
 )כז( ַו ֣יּ ֹאֶמר ַשְׁלֵּ֔ח ִני ִ֥כּי ָﬠָ֖לה ַהָ֑שַּׁחר ַו ֙יּ ֹאֶמ֙ר ֣ל ֹא ֲא ַ ֽשֵׁלֲּח֔] ִ֖כּי ִאם־: ַיֲﬠֹ֔קב ְבּ ֵ ֽהָאְב֖קוֹ ִﬠֽמּוֹTַוֵ֙תַּק֙ע ַכּף־ ֶ֣י ֶר
 )כט( ַו ֗יּ ֹאֶמר ֤ל ֹא ַיֲﬠֹק֙ב ֵיָאֵ֥מר עוֹ֙ד ִשְׁמ֔] ִ֖כּי ִאם־: )כח( ַו ֥יּ ֹאֶמר ֵאָ֖ליו ַמה־ְשֶּׁ֑מ] ַו ֖יּ ֹאֶמר ַיֲﬠֹֽקב:ֵבַּרְכ ָ ֽתּ ִני
 )ל( ַו ִיְּשַׁ֣אל ַיֲﬠֹ֗קב ַו ֙יּ ֹאֶמ֙ר ַה ִֽגּיָדה־ ָ֣נּא ְשֶׁ֔מ] ַו ֕יּ ֹאֶמר: ִ֛הים ְוִﬠם־ֲאָנִ֖שׁים ַותּוּ ָ ֽכלPִיְשָׂרֵ֑אל ִֽכּי־ָשׂ ִ֧ריָת ִﬠם־ֱא
ִהי֙םP )לא( ַו ִיְּק ָ֧רא ַיֲﬠֹ֛קב ֵ֥שׁם ַהָמּ֖קוֹם ְפּ ִניֵ֑אל ִֽכּי־ָר ִ֤איִתי ֱא: ֹא֖תוֹ ָ ֽשׁםTָ֥לָמּה ֶ֖זּה ִתְּשַׁ֣אל ִלְשׁ ִ֑מי ַו ְיָ֥ב ֶר
: )לב( ַו ִֽיְּז ַֽרח־֣לוֹ ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ַכֲּאֶ֥שׁר ָﬠַ֖בר ֶאת־ְפּנוֵּ֑אל ְו֥הוּא ֹצֵ֖לַﬠ ַﬠל־ ְיֵרֽכוֹ:ָפּ ִ֣נים ֶאל־ָפּ ֔ ִנים ַוִתָּנֵּ֖צל ַנְפ ִ ֽשׁי
 ַ֖ﬠד ַה ֣יּוֹם ַה ֶ֑זּה ִ֤כּי ָנַג֙עTשׁ֙ר ַﬠל־ַ֣כּף ַהָיּ ֵ֔ר
ֶ שׁה ֲא
ֶ ֗ )לג( ַﬠל־ֵ֡כּן ֽל ֹא־י ֹאְכ ֨לוּ ְב ֵֽני־ ִיְשׂ ָרֵ֜אל ֶאת־ ִ֣גּיד ַהָנּ
: ַיֲﬠֹ֔קב ְבּ ִ֖גיד ַהָנּ ֶ ֽשׁהTְבַּכף־ ֶ֣י ֶר
Yaakov was left alone. And a man wrestled with him until the break of
dawn. When he saw that he could not prevail against him, he wrenched
Yaakov’s hip at its socket, so that the socket of his hip was strained as he
wrestled with him. Then he said, “Let me go, for dawn is breaking.” But
he answered, “I will not let you go, unless you bless me.” He said to him,
“What is your name?” He replied, “Yaakov.” Said he, “Your name shall
no longer be Yaakov, but Yisrael, for you have striven with beings both
Divine and human, and have prevailed.” And Yaakov questioned, and
said, “Pray speak your name.” But he said, “Why would you ask my
name,” and he blessed him there. And Yaakov named the place Peniel,
“for I have seen the Divine face to face, yet my life has been spared.”
The sun rose upon him as he passed Penuel, limping on his hip. That is
why the children of Israel to this day do not eat the thigh muscle that is
on the socket of the hip, since Yaakov’s hip socket was wrenched at the
thigh muscle. (Bereishit 32:25-32)

This section raises many questions, including the strange and confusing way it
is written, with each verse revealing only limited and obscure information that
requires much clarification and explanation. The texture of the narrative
suggests a dream-like quality: Yaakov is alone in the dark night, struggling to
stay awake and alert but in desperate need of sleep. He has spent the greater
part of his life as a shepherd, and proven himself both dedicated and highly
skilled at it; in his parting words to Lavan, he took pride in the fact that he had
never slept on the job and he had kept faithful watch over the flocks through
the long nights in Lavan’s employ.5 But now, when he must protect his own
flock and family, an assailant takes him by surprise.
We should also note the connection to an earlier episode: When he left the
land of Israel (Canaan) years earlier, Yakkov had slept under the stars and
dreamed of angels ascending and descending a ladder to heaven. Now, years
later, one of those angels comes down to have a word with - and “have a go
at” -Yaakov, and then begs to be released so that he can once again ascend.
When the battle ends, we are not sure who was victorious.6 Of course, for
Yaakov, survival is victory; nonetheless, Yaakov is wounded, his thigh is hurt,
his sciatic nerve damaged. What is the meaning of this strange episode – the
message, the significance of this struggle? The long-term effects are as baffling
as the incident itself: There is a change of name, from Yaakov to Yisrael, but
that change is actually made later in the narrative by God Himself 7; why the
seeming redundance? The prohibition against eating the part of the animal
parallel to Yaakov’s injured gid hanashe, as a testimony to this struggle, could
just as easily have been communicated at Mount Sinai in the context of the
5

Bereishit 31:40.

 מ,בראשית פרשת ויצא פרק לא פסוק מ
:ָה ִ֧ייִתי ַב ֛יּוֹם ֲאָכַ֥ל ִני ֹ֖חֶרב ְו ֶ֣קַרח ַבָּ֑לּ ְיָלה ַוִתּ ַ֥דּד ְשָׁנ ִ֖תי ֵ ֽמֵﬠי ָֽני
“Often, scorching heat ravaged me by day and frost by night; and my eyes were derived of sleep.”
6
See Midrash Rabbah Bereishit 77:3.
בראשית רבה )וילנא( פרשת וישלח פרשה עז סימן ג
 ָאַמר.… ,ִהים ַוִתּ ְרֵצ ִניP ִכּי ַﬠל ֵכּן ָרִאיִתי ָפֶני¡ ִכּ ְרֹאת ְפֵּני ֱא:( י, הוּא ַדֲּהָוה ָאַמר ֵליהּ )בראשית לג,ַרִבּי ָחָמא ְבַּרִבּי ֲח ִניָנא ָאַמר ָשׂרוֹ ֶשׁל ֵﬠָשׂו ָהָיה
. ֱהֵוי ִמי ִנְתַמֵלּא ָאָבק ָהִאישׁ ֶשִׁﬠמּוֹ, ַוֵיָּאֵבק ִאישׁ ִﬠמּוֹ:( כה, וִּמן ַמה ִדְּכִתיב )בראשית לב, ִאם ַיֲﬠֹקבKַרִבּי ֶבֶּרְכָיה ֵאין ָאנוּ יוְֹדִﬠים ִמי ָנַצח ִאם ַמְלָא
. וְּזכוּת ְזֶק ְנתּוֹ, וְּזכוּת ְזֵקנוֹ, ְזכוּת ִאמּוֹ, וְּזכוּת ָאִביו, ְזכוּתוֹ, הוּא ָבּא ֵאֶלי¡ ַוֲחִמָשּׁה ְקֵמיִﬠין ְבָּידוֹ, הוּא£ָאַמר ַרִבּי ֲח ִניָנא ַבּר ִיְצָחק ָאַמר לוֹ ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
 נוֵֹטל ֶאת ְבּנוֹ£ ְוָהָיה ַהֶמֶּל, ֶשָׁהָיה לוֹ ֶכֶּלב ַאְג ִריּוֹן ַוֲא ִרי ֵנִמירוֹן£ ָמָשׁל ְלֶמֶל. ַוַיּ ְרא ִכּי ל ֹא ָיֹכל לוֹ, ִמָיּד,ְמֹדד ַﬠְצְמ¡ ִאם ַאָתּה ָיכוֹל ַלֲﬠֹמד ֲאִפלּוּ ִבְּזכוּתוֹ
 ֶשִׁאם ָיבוֹאוּ ֻאמּוֹת ָהעוָֹלםK ָכּ. ֲא ִרי ל ֹא ָהָיה ָיכוֹל ַלֲﬠֹמד בּוֹ ְוַאָתּה ְמַבֵקּשׁ ְלִהְזַדֵּוּג לוֹ£ ֶשִׁאם ָיבוֹא ַהֶכֶּלב ְלִהְזַדֵּוּג לוֹ י ֹאַמר לוֹ ַהֶמֶּל,וְּמַלְבּבוֹ ָבֲּא ִרי
:( כו, )בראשית לב. הוּא ַשׂ ְרֶכם ל ֹא ָהָיה ָיכוֹל ַלֲﬠֹמד בּוֹ ְוַאֶתּם ְמַבְקִּשׁים ְלִהְזַדֵּוּג ְלָבָניוK י ֹאַמר ָלֶהם ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ,ְלִהְזַדֵּוּג ְל ִיְשׂ ָרֵאל
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codex of laws pertaining to kosher versus forbidden foods.8 Moreover, the
verses offer no insight as to the why this particular part of Yaakov’s body was
hurt.
On a functional level, the sciatic injury should have prevented Yaakov from
doing something which he nonetheless does: Yaakov bows down to his
brother. In fact, when they meet, Yaakov and his entire family bow before Esav.
Coupled with the gifts, the message is very clear: Yaakov hopes to “undo” the
cause of their falling out, to reverse the blessings which he took surreptitiously,
the source of the of Esav’s rage:
ב ר א ש ית פ ר ש ת ב ר א ש ית פ ר ש ת ת ול ד ות פ ר ק כ ז
 )כט( ַֽיַﬠְב ֣דוּ] ַﬠִ֗מּים ְו ִֽיְשַׁתֲּח ֤ווּ:ִ֔הים ִמַטּ֙ל ַהָשַּׁ֔מ ִים וִּמְשַׁמ ֵ֖נּי ָהָ֑אֶרץ ְוֹ֥רב ָדּ ָ֖ג ן ְוִתיֹֽרשׁP)כח( ְו ִֽיֶתּן־ְל֙] ָהֱא
:n ֹא ְר ֶ֣רי] ָא֔רוּר ֽוְּמָבֲרֶ֖כי] ָבּ ֽרוּR ְבּ ֵ֣ני ִאֶ֑מּRְ֖ל֙] ְלֻאִ֔מּים ֱה ֵ֤וה ְגִבי֙ר ְלַאֶ֔חי] ְו ִיְשַׁתֲּח ֥ווּ ְל
“May God give you of the dew of heaven and the fat of the earth,
Abundance of new grain and wine. Let peoples serve you,
And nations bow to you; Be master over your brothers,
And let your mother’s sons bow to you. Cursed be they who curse you,
Blessed be they who bless you.” (Bereishit 27:28,29)
וי ש ל ח פ ר ק ל ג
)א( ַו ִיָּ֨שּׂא ַיֲﬠֹ֜קב ֵﬠיָ֗ניו ַוַיּ ְר֙א ְוִה ֵ֣נּה ֵﬠָ֣שׂו ָ֔בּא ְוִﬠ֕מּוֹ ַא ְרַ֥בּע ֵמ֖אוֹת ִ֑אישׁ ַו ַ֣יַּחץ ֶאת־ַה ְיָל ִ֗דים ַﬠל־ֵלָא֙ה ְוַﬠל־
שׁ ָ֑נה ְוֶאת־ֵלָ֤אה ִֽויָלֶ֙דיָ֙ה ַאֲחֹר ֔ ִנים
ֹ  )ב( ַו ָ֧יֶּשׂם ֶאת־ַהְשָּׁפ֛חוֹת ְוֶאת־ַיְלֵדיֶ֖הן ִֽרא:ָרֵ֔חל ְוַ֖ﬠל ְשֵׁ֥תּי ַהְשָּׁפֽחוֹת
 )ג( ְו֖הוּא ָﬠַ֣בר ִלְפֵניֶ֑הם ַו ִיְּשַׁ֤תּחוּ ַ֙א ְרָצ֙ה ֶ֣שַׁבע ְפָּﬠִ֔מים ַﬠד־ִגְּשׁ֖תּוֹ ַﬠד־:ְוֶאת־ָרֵ֥חל ְוֶאת־יוֵֹ֖סף ַאֲחֹר ִֽנים
 )ה( ַו ִיָּ֣שּׂא ֶאת־ֵﬠיָ֗ניו ַו ַ֤יּ ְרא: )ד( ַוָ֨יָּרץ ֵﬠָ֤שׂו ִלְקָראת ֙וֹ ַֽו ְיַחְבֵּ֔קהוּ ַו ִיֹּ֥פּל ַﬠל־ַצָוּא ָ֖רו ַו ִיָּשּׁ ֵ֑קהוּ ַו ִיְּבֽכּוּ:ָא ִֽחיו
( )ו:] ִ֖הים ֶאת־ ַﬠְב ֶֽדּP ַויּ ֹאַ֕מר ַה ְיָל ִ֕דים ֲאֶשׁר־ָח ַ֥נ ן ֱאnֶאת־ַהָנִּשׁי֙ם ְוֶאת־ַה ְיָל ִ֔דים ַו ֖יּ ֹאֶמר ִמי־ֵ֣אֶלּה ָ֑לּ
 )ז( ַוִתּ ַ֧גּשׁ ַגּם־ֵלָ֛אה ִויָל ֶ֖דיָה ַו ִֽיְּשַׁתֲּח ֑ווּ ְוַאַ֗חר ִנ ַ֥גּשׁ יוֵֹ֛סף:ָ ַוִתּ ַ֧גְּשׁן ָ ַהְשָּׁפ֛חוֹת ֵ֥הָנּה ְוַיְלֵדיֶ֖הן ַו ִֽתְּשַׁתֲּח ֶֽוין
:ְוָרֵ֖חל ַו ִֽיְּשַׁתֲּח ֽווּ
Looking up, Yaakov saw Esav coming, accompanied by four hundred
men. He divided the children among Leah, Rachel, and the two maids,
putting the maids and their children first, Leah and her children next, and
Rachel and Yosef last. He himself went on ahead and bowed low to the
ground seven times until he was near his brother. Esav ran to greet him.
He embraced him and, falling on his neck, he kissed him; and they wept.
He raised his eyes and saw the women and the children, and he said,
“Who are these with you?” He answered, “The children with whom God
8
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פירוש המשנה לרמב"ם מסכת חולין פרק ז משנה ו
 שאתה צריך לדעת שכל מה שאנו נזהרים ממנו או עושים אותו, והוא,…ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו והוא אמרם מסיני נאסר
…, לא מפני שה' צוה בכך לנביאים שקדמוהו,היום אין אנו עושים זאת אלא מפני צווי ה' על ידי משה

has favored your servant.” Then the maids, with their children, came
forward and bowed; next Leah, with her children, came forward and
bowed; and last, Yosef and Rachel came forward and bowed. (Bereishit
)33:1-7
The bowing was certainly a conciliatory gesture, and we might ask whether
the injury sustained the night before was God’s way of preventing Yaakov from
bowing to his brother, or at least making it more difficult for Yaakov to prostrate
himself before Esav. Rabbinic commentaries were critical of Yaakov/Yisrael
groveling before Esav, and some even go so far as to opine that the injury to
his hip was not a proactive tactic to prevent this behavior but as a sign - from
the parallel confrontation between Yaakov and the angel of Esav - that a
punishment was due for bending his knee in front of Esav.
This approach has implications for the events that would take place in the
future, recorded in Megilat Esther: Haman, a protagonist whom tradition
describes as a descendant of Esav, insists that all bow to him. Mordechai alone
refuses to bow – and our sages draw a direct connection to his ancestry:
Mordechai was from the family of Binyamin, the only son of Yaakov who did
not bow before Esav, primarily because he had not yet been born when Yaakov
returned to Canaan and faced his brother.9
See Sh”la on Tractate Megila, Torah Ohr, and on Parashat Bereishit.
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ספר השל"ה הקדוש  -מסכת מגילה תורה אור
\}מו\{ ְוָהִﬠ ְנָיןִ ,כּי ָה ִראשׁוֹן ֶשָׁבּ ִראשׁוֹן ָהָיה ְלִב ְנָיִמין ַהַצִּדּיק ָאִבינוּ ָה ִראשׁוֹן ִיְתרוֹן וַּמֲﬠָלה ִנְפָלָאהֶ ,שׁלּ ֹא ִהְשַׁתֲּחָוה ְלֵﬠָֹשו ְכּמוֹ ֶשִׁהְשַׁתֲּחווּ ָכּל ֶאָחיו ִכּי
ֲﬠַד ִין ל ֹא נוַֹלדְ .וָידוַּﬠִ ,כּי סוֹד ִהְשַׁתֲּחָוָיהַ ,הְמָשַׁכת ַהֶשַּׁפע ִמְלַמְﬠָלה ְלַמָטּהְ ,וַאַחר ֶשַׁאַחד ָﬠָֹשר כּוָֹכִבים ִהְשַׁתֲּחווּ ְלֵﬠָֹשו ִסְטָרא ַאֲחָראִ ,סְטָרא ַדֲּﬠבוָֹדה
ָזָרהֶ ,הֱחִזיקוּ ְבָּידוֹ ֶשׁל ֵﬠָֹשו ְוִהְמִשׁיכוּ אוֹתוֹ ֲﬠֵליֶהם ְלַֹשר וְּלַפְטרוֹןִ ,אְתַרע ַמָזַּל ְיהוּ ַתְּחָתּיוְ ,וֶהֱחִזיקוּ ְוֶהֱﬠִמידוּ ַהְפָּגם ֶשָׁפַּגם ָֹשרוֹ ֶשׁל ֵﬠָֹשו ְבֶּיֶרַ £יֲﬠֹקב
ָבֶּﬠֶרב ִבְּמקוֹמוְֹ ,וָגַבר ֲﬠֵליֶהם ִסְטָרא ַאֲחָרא )ע"י( ]ַדֲּﬠבוָֹדה ָזָרה[ ,וְּכמוֹ ֶשִׁהְקשׁוּ ַבּ ֹזַּהר )ח"א דף קע"א ע"ב( ַﬠל ַיֲﬠֹקבְ ' ,והוּא ָﬠַבר ִלְפֵניֶהם ַו ִיְּשַׁתּחוּ
ַא ְרָצה ֶשַׁבע ְפָּﬠִמים' )בראשית לג ,ג(ְ ,וִכי ַיֲﬠֹקב ְשִׁליָמא ָהָיה ִמְשַׁתֲּחֶוה ְלֵﬠָֹשו ָהָרָשׁע ְדִּאיהוּ ְבִּסְטָרא ְדֵּאל ַאֵחר וַּמאן ְדָּסֵגיד ֵליהּ ָסֵגיד ְלֵאל ַאֵחרְ .וֵת ְרצוּ
ָשׁםְ ' ,והוּא' ֶשׁהוּא ַהְשִּׁכיָנהָ ,ﬠַבר ִלְפֵניֶהםַ ,ו ִיְּשַׁתּחוּ ַא ְרָצה ֶשַׁבע ְפָּﬠִמים ַלְשִּׁכיָנה ַההוֶֹלֶכת ְלָפָניוֲ .הֵרי ֶשׁלּ ֹא ָמְצאוּ ַרבּוֵֹתינוּ ַז"ל ִהְתַנְצּלוּת ִכּי ִאם ְלַיֲﬠֹקב
ְלַבדּוָֹ .אְמָנםַ ,הְשָּׁבִטים ָכּ ְרעוּ ְוָנְפלוּ ,וִּב ְנָיִמין ַהַצִּדּיק ֶשֲׁﬠַד ִין ל ֹא נוַֹלד ,ל ֹא ָבּא ְלֵﬠָֹשו ִמָיּדוֹ שׁוּם ִחזּוּק ְושׁוּם ַהְשָׁפָּﬠה ,וְּלָכָ £הָיה ְלֵאל ָידוֹ ֶשׁל ָשׁאוּל ֶבּן
ְבּנוֹ ְלַהְכ ִניעוְֹ ,וַﬠל ָידוֹ ַיֲח ֹזר ַהָיֵּרִ £בְּמקוֹמוֹ ֶאל ַהָיִּמיןִ ,ויַתֵקּן ַהְפָּגם ֶשָׁפַּגם סמא"ל ְבֶּיֶרַ £יֲﬠֹקבֶ ,נַצחְ ,בֹּכַח ִקְטרוּגוֶֹ ,שִׁהְמִשׁיַ £הְגּבוּרוֹת ִמְפּנוֹת ֶﬠֶרב
ֵאֶליָה ָכָּאמוּרְ .וִהֵנּה ְכֶּשָׁמַּשׁח ְשׁמוֵּאל ֶאת ָשׁאוּל ְבּרוַּח ַהֹקֶּדשָׁ ,יַדע ְשׁמוֵּאל ֶשַׁהִתּקּוּן ֵיָﬠֶֹשה ַﬠל ְיֵדי ָשׁאוּל ַﬠל ְיֵדי ָמְשׁחוֹ אוֹתוֹ ַבֶּשֶּׁמןְ ,כּמוֹ ֶשׁ ִיְּתָבֵּאר
ְבִּסַיְּﬠָתּא ִדְּשַׁמָיּא )להלן אות מז-מח(:
ספר השל"ה הקדוש  -ספר בראשית  -פרשת וישב מקץ ויגש תורה אור )ו(
\}כג\{ ְוַﬠָתּה ֲאָבֵאר ַמֲﬠַלת ְקֻדַשּׁת ִבּ ְנָיִמיןַ .דּע ִכּי ָהָיה ְלִב ְנָיִמין ְקֻדָשּׁה ְבֶּיֶתר ְֹשֵאת ִמִלְּשָׁאר ֶאָחיוִ ,כּי ָכּל ְשָׁאר ֶאָחיו ִהְשַׁתֲּחווּ ְלֵﬠָֹשו ֶשׁהוּא ִסְטָרא
ִדְֹּשָמאָלא ֵמֵאל ַאֵחר ,וִּב ְנָיִמין ֲﬠַד ִין ל ֹא נוַֹלד ל ֹא ִיְכַרע ְול ֹא ִיְשַׁתֲּחֶוה .וַּמה ֶשִּׁהְשַׁתֲּחָוה ַיֲﬠֹקב ֵאין ְלַהְקשׁוֹתִ ,כּי ֵפֵּרשׁ ַה ֹזַּהר )ח"א דף קע"א ע"ב( ַבָּפּסוּק
)בראשית לג ,ג( ' ְוהוּא ָﬠַבר ִלְפֵניֶהם ַו ִיְּשַׁתּחוּ ַא ְרָצה ֶשַׁבע ְפָּﬠִמים'ְ ,וֶזה ְלשׁוֹנוְֹ :וִכי ַיֲﬠֹקב ]ְדִּאיהוּ[ ְשֵׁליָמא ְיֵהא ִמְשַׁתֲּחֶוה ְלֵﬠָֹשו ָהָרָשׁע ְדִּאיהוּ ְבִּסְטָרא
ְדֵּאל ַאֵחר ,וַּמאן ְדָּסִגיד ֵליהּ ָסִגיד ְלֵאל ַאֵחרְ .וֵת ְרצוּ ָשׁםְ ' ,והוּא' ֶשׁהוּא ַהְשִּׁכיָנה 'ָﬠַבר ִלְפֵניֶהם'ַ' ,ו ִיְּשַׁתּחוּ ַא ְרָצה ֶשַׁבע ְפָּﬠִמים' ַלְשִּׁכיָנה ַההוֶֹלֶכת ְלָפָניו
שו .וִּב ְרַכּ ִים ֲאֶשׁר ָכּ ְרעוָּ ,גּ ְרמוּ
)עכ"ד בשינוי לשון(ְ .וֶזה ַהִהְתַנְצּלוּת הוּא ַדּ ְוָקא ְלַיֲﬠֹקבֲ ,אָבל ַאַחד ָﬠָֹשר כּוָֹכִביםְ ,דַּה ְינוּ ְשָׁאר ַהְשָּׁבִטיםִ ,הְשַׁתֲּחווּ ְלֵﬠ ָ ֹ
שו ָהָיה חוַֹתם ַהָנָּחשְׁ ,כִּדְמַת ְרְגִּמיָנן )שם כה ,כז(
'ַו ִיַּגּע ְבַּכף ֶי ֶרַ Kיֲﬠֹקב'ַ ,סָמֵּאל ָה ָרָשׁע ָנַגע ָשׁם ִמָדּה ְכֶּנֶגד ִמָדּהָ ,י ֵר Kמוּל ָי ֵרִ .Kכּי ְבֶּי ֶרֵ Kﬠ ָ ֹ
שו צוּ ַרת ָנָחשְׁ ,וֶהֱא ַרְכִתּי ַבְּדּרוּשׁ ַהֶזּה ָפּ ָרַשׁת
ַנְחִשׁי ְרָכן ,וֵּפ ֵרשׁ ַהִצּיּוֹ ִני )פרשת תולדות ,ד"ה ויצא הראשון( ָנָחשׁ ְי ֵרָכןֶ ,שָׁהָיה ָחקוּק ְבֶּי ֶרֵ Kﬠ ָ ֹ
תּוְֹלדוֹת ִיְצָחק )אות כב( ַﬠֵיּן ָשׁםַ .ﬠל ֵכּן ְמָלִכים ֵמֲחָלצוֹ ֶשׁל ִבּ ְנָיִמין ָיְצאוֲּ ,אֶשׁר ָלֶהם ִתְּכ ַרע ָכּל ֶבּ ֶרִ .Kכּי ְכָּבר ִהְקַדְּמִתּי )אות יט( ַמְלֵכי ִיְֹשָרֵאל
ַהְקּדוִֹשׁים ַהַצִּדּיִקים ֵהם ַמְלכוּת ָשַׁמ ִים ,וִּב ְנָיִמין ל ֹא ָכַּרע ְלֵאל ַאֵחר ָזָכה ִלְמלוָּכהְ .וֶזה ַהסּוֹד ָרַמז ְשׁמוֵּאל ַכֲּאֶשׁר ִצָוּה ַלַטָּבּח ְוָהֵרם ֶאת ַהשּׁוֹק ַוָיֶֹּשם ִלְפֵני
ָשׁאוּל )שמואל א ט ,כד(ְ .וָהַרב ַגַּלּא ְנִטי ְבֵּסֶפר קוֹל בּוִֹכים ֶהֱא ִריָ £בֶּזה ַבָּפּסוּק )איכה ד ,יח( 'ָצדוּ ְצָﬠֵדינוּ'ְ ,וַגם ֲא ִני ֶהֱאַרְכִתּי ָבֶּזה ְבָּמקוֹם ַאֵחר )ח"ב
מסכת מגילה אות מג-נג(ְ .וֶזהוּ ָהֶרֶמז 'ֲהלוֹא ִאם ָקֹטן ַאָתּה ]ְבֵּﬠיֶני¡[ ר ֹאשׁ ִשְׁבֵטי ִיְֹשָרֵאל' ְוגוֹ' )שמואל א טו ,יז(ְ ,כּלוַֹמרִ ,מִסַּבּת ֶשׁהוּא ָהָיה ַהָקָּטן

 מ ד ר ש פ ני ם א ח ר י ם )ב וב ר ( נ וס ח ב פ ר ש ה ג- ס פ ר י ד א ג ד ת א ע ל א ס ת ר
 מ ה ר א ית ש א ת ה,  א מ ר ל ו ה וי יוד ע ש א ת ה מ פ יל נו ב ח ר ב.  ב [ ו מ ר ד כ י ל א יכ ר ע ול א י ש ת ח וה,] ג
 א " ל ו ה ל א מ צ ינ ו ש א ב ו ת י ך ה ש ת ח וו,  א " ל ש א ני י ה ו ד י, מ ב ט ל ) ק יל וו ת ו ( ] ק ל וו ס י ן [ ש ל מ ל ך
 א " ל ב נ י מ י ן א ב י ב מ ע י א מ ו ה י ה, (  ש נ א מ ר וי ש ת ח וו א ר צ ה ש ב ע פ ע מ י ם ) ב ר א ש י ת ל ג ג, ל א ב ו ת ינ ו
,  כ ך ל א א כ ר ע ל ך, וכ ש ם ש ל א כ ר ע א ב י,/י מ יני/  ש נ א מ ר א י ש מ יני, ו א ני ב ן ב נו, ול א ה ש ת ח וו ה
. ל כ ך נ א מ ר ו מ ר ד כ י ל א יכ ר ע ול א י ש ת ח וו ה
And Mordechai would not bow or prostrate. [Haman] said, “You surely
know that you will be subject to the sword (death). What did you see
(think) that you ignore the orders of the king? He [Mordechai] replied,
“Because I am a Jew,” [Haman] said, “But we find that your ancestors
bowed to my ancestors, as it says, ‘seven times he bowed to the ground.’”
[Mordechai] said, “My forefather Binyamin was in his mother’s womb
and did not bow, and his descendant will not bow, as it says, ‘ish Yemini’
(a man of Binyamin). Just as my ancestor did not bow, neither will I bow
to you. Therefore it states, “And Mordechai would not bow or prostrate.”
To unravel the significance of the injury specifically to Yaakov’s thigh, we
might consider other appearances of the word yerech (thigh). The first is in the
verses preceding the candidate search for a wife for Yitzchak. When Avraham
sends his servant on a quest for an appropriate bride for his son – much like
the trip upon which Yaakov would embark two generations later - Avraham
instructs the servant to place his hand under his yerech:
ב ר א ש ית פ ר ש ת ח יי ש ר ה פ ר ק כ ד
 )ב( ַו ֣יּ ֹאֶמר ַאְבָרָ֗הם ֶאל־ַﬠְבדּ ֙וֹ ְז ַ֣קן ֵבּי֔תוֹ: ֶאת־ַאְבָרָ֖הם ַבֹּֽכּלn)א( ְוַאְבָרָ֣הם ָזֵ֔קן ָ֖בּא ַבָּיּ ִ֑מים ַֽו֛ה' ֵבּ ַ֥ר
ֵ֖הי ָהָ֑אֶרץ ֲאֶ֨שׁרPֵ֣הי ַהָשַּׁ֔מ ִים ֵֽואP ַ ֽבּ֙ה' ֱאR֔ )ג( ְוַאְשׁ ִ֣בּיֲﬠ:ַהֹמֵּ֖שׁל ְבָּכל־ֲאֶשׁר־֑לוֹ ִ ֽשׂים־ ָ֥נא ָיְד֖] ַ֥תַּחת ְי ֵר ִֽכי
 )ד( ִ֧כּי ֶאל־ַא ְרִ֛צי ְוֶאל־מוַֹלְד ִ֖תּי:שּׁ֙ה ִלְב ֔ ִני ִמְבּנוֹ֙ת ַ ֽהְכַּנֲﬠ ֔ ִני ֲאֶ֥שׁר ָא ֹנ ִ֖כי יוֵֹ֥שׁב ְבִּק ְרֽבּוֹ
ָ ֽל ֹא־ִת ַ֤קּח ִא
: ְוָלַקְחָ֥תּ ִאָ֖שּׁה ִלְב ִ֥ני ְל ִיְצ ָ ֽחקTֵתּ ֵ֑ל
Avraham was now old, advanced in years, and God blessed Avraham in
all things. And Avraham said to the senior servant of his household, who
had charge of all that he owned, “Put your hand under my thigh and I
will make you swear by the Eternal, the God of heaven and the God of
the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of
the Canaanites among whom I dwell, but will go to the land of my birth
and get a wife for my son Yitzchak.” (Bereishit 24:1-4)
, ֲאָבל ֵמַאַחר ֶשָׁהָיה ַהָקָּטן ֶשַׁבְּשָּׁבִטים וְּבאוֹתוֹ ַפַּﬠם ל ֹא ָהָיה נוָֹלד,שו
ֹ ָ  ִכּי ִאילוּ ל ֹא ָהָיה ַהָקָּטן ַגּם ֵכּן ִהְשַׁתֲּחָוה ְלֵﬠ,£ֶשְׁבּ ִיְֹשָרֵאל ַנֲﬠָֹשה ר ֹאשׁ וֶּמֶל
:ַﬠל ֵכּן ָהָיה ִנצּוֹל ֵמִהְשַׁתֲּחָוָאה ְוֶזה ָגּ ַרם לוֹ ַהְמּלוָּכה

Later, Yaakov insists on this same gesture:
ב ר א ש ית פ ר ש ת וי ח י פ ר ק מ ז
)כט( ַו ִיְּק ְר֣בוּ ְי ֵ ֽמי־ ִיְשָׂרֵא ֘ל ָלמוּ֒ת ַו ִיְּק ָ֣רא׀ ִלְב ֣נוֹ ְליוֵֹ֗סף ַו ֤יּ ֹאֶמר ל ֙וֹ ִאם־ָ֨נא ָמָ֤צאִתי ֵח ֙ן ְבֵּﬠיֶ֔ני] ִ ֽשׂים־ ָ֥נא ָיְד֖] ַ֣תַּחת
 )ל( ְו ָ ֽשַׁכְבִתּ ֙י ִﬠם־ֲאֹבַ֔תי וּ ְנָשׂאַ֙ת ִנ ֙י ִמִמְּצ ַ ֔ר ִים:ְי ֵר ִ֑כי ְוָﬠִ֤שׂיָת ִﬠָמִּד ֙י ֶ֣חֶסד ֶוֱאֶ֔מת ַאל־ ָ֥נא ִתְקְבּ ֵ֖ר ִני ְבִּמְצ ָֽר ִים
שַּׁ֖בע ֑לוֹ ַו ִיְּשַׁ֥תּחוּ ִיְשָׂרֵ֖אל ַﬠל־
ָ  )לא( ַו ֗יּ ֹאֶמר ִה ָ ֽשְּׁבָﬠ֙ה ִ֔לי ַו ִיּ:]וְּקַב ְרַ֖תּ ִני ִבְּקֻבָרָ֑תם ַויּ ֹאַ֕מר ָא ֹנ ִ֖כי ֶ ֽאֱﬠֶ֥שׂה ִכְדָב ֶֽר
:֥ר ֹאשׁ ַהִמּ ָ ֽטּה
And when the time approached for Yisrael to die, he summoned his son
Yosef and said to him, “If I have found favor in your eyes, place your
hand under my thigh and treat me with compassion and truth: please do
not bury me in Egypt. When I lie down with my fathers, carry me up from
Egypt and bury me in their burial-place.” He replied, “I will do as you
have spoken.” And he said, “Swear to me.” And he swore to him. Then
Yisrael bowed at the head of the bed. (Bereishit 47:29-31)
In both of these instances, this symbolic gesture signifyied the making of a vow,
and both of these vows shared a common denominator: the Land of Israel. The
servant is instructed not to take Yitzchak out of Israel, and Yaakov makes Yosef
promise to return his remains for burial in Israel. Perhaps, then, the message of
the thigh injury suffered by Yaakov is also intertwined with the Land of Israel:
Yaakov has delayed his return to the Land of Israel, and his injury was a
physical expression of this failure. Another possible angle throws us back to
the night Yaakov left the Land of Israel (Canaan) and had his dream under the
stars. When he awoke, he, too, had made a vow. Perhaps the wound to his
thigh is an indication that too much time has elapsed and the vow had not
been fulfilled. God reminds Yaakov repeatedly to keep this vow, and there may
even be reason to believe that the death of Rachel may be related to his failure
to have done so.
ב ר א ש ית פ ר ש ת ויצ א פ ר ק כ ח
 ְו ָֽנַתן־T ַהֶזּ֙ה ֲאֶ֣שׁר ָאֹנ ִ֣כי הוֵֹ֔לTִ֜הים ִﬠָמּ ִ֗די וְּשָׁמ ַ֙ר ִנ ֙י ַבּ ֶ֤דּ ֶרe)כ( ַו ִיּ ַ֥דּר ַיֲﬠֹ֖קב ֶ֣נ ֶדר ֵלאֹ֑מר ִאם־ ִיְהֶ֨יה ֱא
 )כב( ְוָהֶ֣אֶבן: ִֽהיםPשׁ֖לוֹם ֶאל־ֵ֣בּית ָא ִ֑בי ְוָה ָ֧יה ֛ה' ִ֖לי ֵלא
ָ שְׁב ִ֥תּי ְב
ַ  )כא( ְו:ִ֥לי ֶ֛לֶחם ֶלֱאֹ֖כל וֶּ֥בֶגד ִלְלֹֽבּשׁ
:n ִ֑הים ְוֹכ֙ל ֲאֶ֣שׁר ִתֶּתּן־ִ֔לי ַﬠֵ֖שּׂר ֲאַﬠְשּׂ ֶ֥רנּוּ ָ ֽלeשְׂמִתּ ֙י ַמֵצָּ֔בה ִיְה ֶ֖יה ֵ֣בּית ֱא
ַ ֨ שׁ ר־
ֶ ַה ֗זּ ֹאת ֲא
Yaakov then made a vow, saying, “If God remains with me, if He protects
me on this journey that I am making, and gives me bread to eat and
clothing to wear, and if I return safely to my father’s house—the Eternal
shall be my God. And this stone, which I have set up as a pillar, shall be

”God’s abode; and of all that You give me, I will set aside a tithe for You.
)(Bereishit 28:20-22
Yaakov promised that the monument (matzevah) he erected at the site of his
epiphany would become a “house of God;” God reminds him to keep his vow
and build an altar. However, even after reading the entire narrative of YaakovYisrael’s life, we are unsure if this vow was fulfilled. We know nothing about
the construction of a “house of God,” but when Rachel dies before the family
reaches its destination, Yaakov builds another monument-matzevah:
ב ר א ש ית פ ר ש ת וי ש ל ח פ ר ק ל ה
שׂה־ָ֣שׁם ִמְזֵ֔בַּח ָלֵא֙ל ַה ִנּ ְרֶ֣אה ֵאֶ֔ליR
שׁב־ָ֑שׁם וֲַﬠ ֵ
)א( ַו ֤יּ ֹאֶמר ֱאִeהי֙ם ֶ ֽאל־ַיֲﬠֹ֔קב ֛קוּם ֲﬠ ֵ֥לה ֵ ֽבית־ֵ֖אל ְו ֶ
ְבָּב ְרֲחִ֔ Rמְפּ ֵ֖ני ֵﬠָ֥שׂו ָא ִֽחי) :Rב( ַו ֤יּ ֹאֶמר ַיֲﬠֹק֙ב ֶאל־ֵבּי֔תוֹ ְוֶ֖אל ָכּל־ֲאֶ֣שׁר ִﬠ֑מּוֹ ָהִ֜סרוּ ֶאת־ֱאֵ֤Pהי ַהֵנָּכ֙ר ֲאֶ֣שׁר
שׂה־ָ֣שּׁם ִמְזֵ֗בַּח ָלֵ֞אל ָהֹע ֶ֤נה ֹאִת ֙י
ְבֹּתְכֶ֔כם ְו ִֽהַטֲּה֔רוּ ְוַהֲח ִ֖ליפוּ ִשְׂמֵPתי ֶ ֽכם) :ג( ְוָנ֥קוָּמה ְוַנֲﬠ ֶ֖לה ֵ ֽבּית־ֵ֑אל ְו ֶ ֽאֱﬠ ֶ
ְבּ ֣יוֹם ָ ֽצ ָרִ֔תי ַו ְיִה ֙י ִﬠָמּ ִ֔די ַבּ ֶ֖דּ ֶרֲ Tאֶ֥שׁר ָה ָֽלְכִתּי) :ד( ַו ִיְּתּ ֣נוּ ֶ ֽאל־ַיֲﬠֹ֗קב ֵ֣את ָכּל־ֱאֵ֤Pהי ַהֵנָּכ֙ר ֲאֶ֣שׁר ְבָּיָ֔דם ְוֶאת־
ַה ְנָּז ִ֖מים ֲאֶ֣שׁר ְבָּאְזֵניֶ֑הם ַו ִיְּטֹ֤מן ֹאָת֙ם ַיֲﬠֹ֔קב ַ֥תַּחת ָהֵאָ֖לה ֲאֶ֥שׁר ִﬠם־ְשׁ ֶ ֽכם) :ה( ַו ִיָּ֑סּעוּ ַו ְי ִ֣הי׀ ִחַ֣תּת ֱאִ֗eהים
שׁ֙ר ְסִבי֣בוֵֹתיֶ֔הם ְו ֣ל ֹא ָֽרְד֔פוּ ַאֲח ֵ֖רי ְבּ ֵ֥ני ַיֲﬠֹֽקב) :ו( ַוָיּ ֨ב ֹא ַיֲﬠֹ֜קב ֗לוָּזה ֲאֶשׁ֙ר ְבֶּ֣אֶרץ ְכַּ֔נַﬠן ִ֖הוא
ַﬠל־ ֶ ֽהָﬠ ִרי֙ם ֲא ֶ
שׁם ִנְג֤לוּ ֵאָלי ֙ו
שׁ֙ם ִמְזֵ֔בַּח ַו ִיְּק ָר֙א ַלָמּ֔קוֹם ֵ֖אל ֵ ֽבּית־ֵ֑אל ִ֣כּי ֗ ָ
ֵ ֽבּית־ֵ֑אל ֖הוּא ְוָכל־ָהָ֥ﬠם ֲאֶשׁר־ִﬠֽמּוֹ) :ז( ַו ִ֤יֶּבן ָ
ָ ֽהֱאִ֔eהים ְבָּב ְר֖חוֹ ִמְפּ ֵ֥ני ָא ִֽחיו) :ח( ַוָ֤תָּמת ְדֹּבָר֙ה ֵמי ֶ֣נ ֶקת ִרְבָ֔קה ַוִתָּקֵּ֛בר ִמַ֥תַּחת ְל ֵ ֽבית־ֵ֖אל ַ֣תַּחת ָ ֽהַא֑לּוֹן
ַו ִיְּק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ַא֥לּוֹן ָבּֽכוּת :פ )ט( ַוֵיּ ָ֨רא ֱאִ֤ eהים ֶ ֽאל־ַיֲﬠֹק֙ב ֔עוֹד ְבֹּב֖אוֹ ִמַפּ ַ֣דּן ֲא ָ֑רם ַו ְיָ֖ב ֶרֹ Tאֽתוֹ) :י( ַו ֽיּ ֹאֶמר־
֥לוֹ ֱאִ֖ Pהים ִשְׁמַ֣ Rיֲﬠֹ֑קב ֽל ֹא־ ִיָקּ ֵר֩א ִשְׁמ֨֜ Rעוֹד ַיֲﬠֹ֗קב ִ֤כּי ִאם־ ִיְשׂ ָרֵא֙ל ִיְה ֶ֣יה ְשֶׁ֔מ] ַו ִיְּק ָ֥רא ֶאת־ְשׁ֖מוֹ ִיְשָׂר ֵ ֽאל:
שַׁדּ ֙י ְפּ ֵ֣רה וּ ְרֵ֔בה ֛גּוֹי וְּקַ֥הל גּוֹ ִ֖ים ִיְה ֶ֣יה ִמֶ֑מָּךּ וְּמָל ִ֖כים ֵמֲחָלֶ֥ציֵ Rי ֵ ֽצאוּ:
)יא( ַויּ ֹאֶמ֩ר ֨לוֹ ֱאִ֜Pהים ֲא ֨ ִני ֵ֤אל ַ
)יב( ְוֶאת־ָהָ֗א ֶרץ ֲאֶ֥שׁר ָנַ֛תִתּי ְלַאְב ָרָ֥הם וְּל ִיְצָ֖חק ְלֶ֣ Rאְתּ ֶ֑נָנּה ֽוְּלַז ְרֲﬠַ֥ Rאֲח ֶ֖ריֶ Rאֵ֥תּן ֶאת־ָה ָ ֽא ֶרץ) :יג(
שׁר־ִדֶּ֥בּר ִא֖תּוֹ ַמֶ֣צֶּבת
ַו ַ֥יַּﬠל ֵמָﬠָ֖ליו ֱאִ֑ Pהים ַבָּמּ֖קוֹם ֲאֶשׁר־ִדֶּ֥בּר ִאֽתּוֹ) :יד( ַוַיֵּ֨צּב ַיֲﬠֹ֜קב ַמֵצָּ֗בה ַבָּ֛מּקוֹם ֲא ֶ
שׁ֩ר ִדֶּ֨בּר ִא֥תּוֹ ָ֛שׁם
ָ֑אֶבן ַוַיֵּ֤סָּ Tﬠֶ֨ליָ֙ה ֶ֔נֶסַ Tו ִיֹּ֥צק ָﬠ ֶ֖ליָה ָ ֽשֶׁמן) :טו( ַו ִיְּק ָ֨רא ַיֲﬠֹ֜קב ֶאת־ֵ֣שׁם ַהָמּ֗קוֹם ֲא ֶ
ֱאִ֖ eהים ֵ ֽבּית־ ֵ ֽאל) :טז( ַו ִיְּסע ֙וּ ִמֵ֣בּית ֵ֔אל ַֽו ְיִהי־֥ﬠוֹד ִכְּבַרת־ָהָ֖אֶרץ ָל֣בוֹא ֶאְפ ָ֑רָתה ַוֵ֥תֶּלד ָרֵ֖חל ַוְתּ ַ֥קשׁ ְבִּלְד ָ ֽתּהּ:
שָׁ֖תהּ ְבִּלְדָ֑תּהּ ַו ֨תּ ֹאֶמר ָ֤להּ ַהְמַיֶ֨לֶּד֙ת ַאל־ ִ֣תּי ְר ִ֔אי ִֽכּי־ַגם־ ֶ֥זה ָ֖לֽ ֵ nבּן) :יח( ַו ְיִ֞הי ְבֵּ֤צאת ַנְפָשׁ֙הּ ִ֣כּי
)יז( ַו ְי ִ֥הי ְבַהְק ֹ
ֵ֔מָתה ַוִתְּק ָ֥רא ְשׁ֖מוֹ ֶבּן־אוֹ ִ֑ני ְוָא ִ֖ביו ָֽקָרא־֥לוֹ ִב ְנָי ִֽמין) :יט( ַוָ֖תָּמת ָרֵ֑חל ַוִתָּקֵּב֙ר ְבּ ֶ֣דֶרֶ nאְפ ָ ֔רָתה ִ֖הוא ֵ֥בּית ָ ֽלֶחם:
)כ( ַוַיֵּ֧צּב ַיֲﬠֹ֛קב ַמֵצָּ֖בה ַﬠל־ְקֻב ָרָ֑תהּ ִ֛הוא ַמֶ֥צֶּבת ְק ֻ ֽב ַרת־ ָרֵ֖חל ַﬠד־ַה ֽיּוֹם:
God said to Yaakov, “Arise, go up to Beit El and remain there; and build an
altar there to the God who appeared to you when you were fleeing from
your brother Esav.” So Yaakov said to his household and to all who were
with him, “Rid yourselves of the alien gods in your midst, purify yourselves,
and change your clothes. Come, let us go up to Beit El, and I will build an
altar there to the God who answered me when I was in distress and who
has been with me wherever I have gone.” They gave to Yaakov all the alien
gods that they had, and the rings that were in their ears, and Yaakov buried
them under the terebinth that was near Shechem. As they set out, a terror
from God fell on the cities round about, so that they did not pursue the sons

of Yaakov. Thus Yaakov came to Luz—that is, Beit El—in the land of
Canaan, he and all the people who were with him. There he built an altar
and named the site El-Beit El, for it was there that God had revealed Himself
to him when he was fleeing from his brother. Devorah, Rivkah’s nurse, died,
and was buried under the oak below Beit El; so it was named Alon-bachut
(the ‘oak of weeping’). God appeared again to Yaakov on his arrival from
Paddan Aram, and He blessed him. God said to him, “You whose name is
Yaakov, You shall be called Yaakov no more, but Yisrael shall be your
name.” Thus He named him Yisrael. And God said to him, “I am El Shaddai.
Be fertile and increase; A nation, yea an assembly of nations, shall descend
from you. Kings shall issue from your loins. The land that I assigned to
Avraham and Yitzchak I assign to you; And to your offspring to come I
assign the land.” God parted from him at the spot where He had spoken to
him; and Yaakov set up a pillar at the site where He had spoken to him, a
pillar of stone, and he offered a libation on it and poured oil upon it. Yaakov
named the site where God had spoken to him Beit El. They set out from Beit
El; but when they were still some distance short of Efrat, Rachel was in
childbirth, and she had hard labor. When her labor was at its hardest, the
midwife said to her, “Have no fear, for it is another boy for you.” But as her
soul departed, for she was dying, she named him Ben-oni; but his father
called him Binyamin. Thus Rachel died. She was buried on the road to Efrat,
that is Bethlehem; and Yaakov erected a monument on her burial site,
which is the monument of Rachel’s tomb to this very day.
A further possible connection with Yaakov’s vow to build a “house of God” is
that the term yerech, is used repeatedly to describe elements in the
construction of the Mishkan:10
ש מ ות פר ש ת פק ודי פרק מ
n ָﬠָ֛ליו ֵ֥ﬠֶרn )כג( ַוַיֲּﬠֹ֥ר: ַהִמְּשָׁ֖כּן ָצֹ֑פָנה ִמ֖חוּץ ַלָפֹּֽרֶכתTשְּׁלָח ֙ן ְבֹּ֣אֶהל מוֵֹ֔ﬠד ַ֛ﬠל ֶ֥י ֶר
ֻ )כב( ַו ִיֵּ֤תּן ֶאת־ַה
Tשְּׁלָ֑חן ַ֛ﬠל ֶ֥י ֶר
ֻ  ס )כד( ַו ָ֤יֶּשׂם ֶאת־ַהְמּ ֹנָר֙ה ְבֹּ֣אֶהל מוֵֹ֔ﬠד ֖ ֹנַכח ַה:ֶ֖לֶחם ִלְפ ֵ֣ני ֑ה' ַכֲּאֶ֛שׁר ִצ ָ֥וּה ֖ה' ֶאת־ֹמ ֶ ֽשׁה
 ס: )כה( ַו ַ֥יַּﬠל ַהֵנֹּ֖רת ִלְפ ֵ֣ני ֑ה' ַכֲּאֶ֛שׁר ִצ ָ֥וּה ֖ה' ֶאת־ֹמ ֶ ֽשׁה:ַהִמְּשָׁ֖כּן ֶֽנ ְגָבּה
He placed the table in the Tent of Meeting, outside the curtain, on the
northern yerech (flank) of the Tabernacle. Upon it he laid out the setting
10

See Rashi Shmot 40:22, where he says this meaning of yerech is the same as in the body.
רש"י שמות פרשת פקודי פרק מ פסוק כב
: בחצי הצפוני של רוחב הבית- על ירך המשכן צפונה
: כירך הזה שהוא בצדו של אדם, כתרגומו צדא- ירך

of bread before God, as God had commanded Moshe. He placed the
menorah in the Tent of Meeting opposite the table, on the south yerech
(flank) of the Tabernacle. And he lit the lamps before God, as God had
)commanded Moshe. (Shmot 40:22-25
Yaakov’s vow to build a house for God may explain the midrashic tradition
that the central beam for the Mishkan was brought down to Egypt by Yaakov
himself, indicating that the vow would eventually be kept.
ש מ ו ת פ ר ש ת ת ר ו מ ה פ ר ק כ ו פ ס וק כ ו  -כ ח ,
)כו( ְוָﬠִ֥שׂיָת ְב ִרי ִ֖חם ֲﬠֵ֣צי ִשׁ ִ֑טּים ֲחִמָ֕שּׁה ְלַק ְרֵ֥שׁי ֶ ֽצַלע־ַהִמְּשָׁ֖כּן ָהֶא ָ ֽחד) :כז( ַוֲחִמָ֣שּׁה ְב ִריִ֔חם ְלַק ְרֵ֥שׁי
ֶ ֽצַלע־ַהִמְּשָׁ֖כּן ַהֵשּׁ ִ֑נית ַוֲחִמָ֣שּׁה ְב ִריִ֗חם ְלַק ְרֵשׁ ֙י ֶ֣צַלע ַהִמְּשָׁ֔כּן ַלַיּ ְרָכַ֖ת ִים ָֽיָמּה) :כח( ְוַהְבּ ִ֥ריַח ַהִתּיֹ֖כן
ְבּ֣תוַֹ nהְקָּרִ֑שׁים ַמְב ִ֕רַח ִמן־ַהָקֶּ֖צה ֶאל־ַהָקּ ֶ ֽצה:
You shall make bars of acacia wood: five for the planks of the one side
wall of the Tabernacle, five bars for the planks of the other side wall of
the Tabernacle, and five bars for the planks of the wall of the Tabernacle
at the rear to the west. The center bar halfway up the planks shall run
)from end to end. (Shmot 26:26-28
ב ר א ש ית ר ב ה ) ויל נא ( פ ר ש ת ויג ש פ ר ש ה צ ד ס ימ ן ד
ַו ִיַּסּע ִיְשָׂרֵאל ְוָכל ֲאֶשׁר לוֹ ַוָיּב ֹא ְבֵּאָרה ָשַׁבע )בראשית מו ,א(ְ ,לֵהיָכן ָהַלָ ,nאַמר ַרב ַנְחָמן ֶשָׁהַלn
ָלֹקץ ֲאָרִזים ֶשָׁנַּטע ַאְבָרָהם ְזֵקנוֹ ִבְּבֵאר ָשַׁבעֵ ,היָ nמה ְדַאְתּ ָאַמר )בראשית כא ,לג(ַ :ו ִיַּטּע וגו'.
ְכִּתיב )שמות כו ,כח(ְ :וַהְבּ ִריַח ַהִתּיֹכן ְבּתוַֹ nהְקָּרִשׁיםָ ,אַמר ַרִבּי ֵל ִוי ְוַהְבּ ִריַח ַהִתּיֹכן ְשַׁנ ִים וְּשׁלִשׁים
ַאָמּה ָהיוּ בוֵֹ ,מֵהיָכן ָמְצאוּ אוֹתוֹ ַלָשָּׁﬠהֶ ,אָלּא ְמַלֵמּד ֶשָׁהיוּ ֻמְצָנִﬠין ִﬠָמֶּהם ִמימוֹת ַיֲﬠֹקב ָאִבינוֲּ ,הָדא
הוּא ִדְכִתיב )שמות לה ,כד(ְ :וֹכל ֲאֶשׁר ִנְמָצא ִאתּוֹ ֲﬠֵצי ִשִׁטּיםֲ ,אֶשׁר ִיָמֵּצא ִאתּוֹ ֵאין ְכִּתיב ָכּאן ֶאָלּא
ֲאֶשׁר ִנְמָצא ִאתּוָֹ .אַמר ַרִבּי ֵל ִוי ִמִמְּגַדל ְצָבֲﬠָיא ְקָצצוּם ֶוֱהִביאוּם ִﬠָמֶּהם ְלִמְצַר ִים ְול ֹא ִנְמָצא ָבֶהם ל ֹא
ֶקֶשׁר ְול ֹא ֶפַקעָ .אִﬠין ְדִּשִׁטּים ֲהָוה ְבִּמְגְדָּלא ְוָהיוּ נוֲֹהִגים ָבֶּהם ִאסּוּר ִמשּׁוּם ְקֻדַשּׁת ָהָארוֹןֲ ,אתוֹן
ְוָשֲׁאלוּן ְלַרִבּי ֲח ִניָנא ַחְבֵריהוֹן ְוַרָבָּנןָ ,אַמר ָלֶהם ַאל ְתַּשׁנּוּ ִמִמּ ְנַהג ֲאבוֵֹתיֶכם.
Rav Avraham Shur (Torat Haim) surmises that when Yaakov purchased the
birthright in exchange for some food, Esav had put his hand on Yaakov’s thigh
to make a vow and formalize the deal. Therefore, Esav’s patron was attempting
to cancel the deal and made the move toward the thigh of Yaakov.11
See Torat Haim Hulin 92a.

11

תורת חיים על חולין דף צב/א ר׳ אברהם חיים בן נפתלי צבי הירש שור
והיינו הא דאיתא במדרש לא אשלחך כי אם ברכתני הודה לי על הברכות שברכני אבי לפי שבא עליו לערער עליהן כדפירשתי .וענין קניית
הבכורה כתב הרמב"ן ז"ל שהיתה לנחול מעלת האב ושררתו עליו שיהיה לו כבוד ומעלה על צעירו ולכן היה אומר ליצחק אני בנך בכורך לומר
כי הוא הבכור הראוי להתברך וכן כי זה הבכור שים ימינך על ראשו וכו' וכיון שעל כרחו של מלאך הוצרך להודות לו ליעקב על הברכה והבכורה
נמצא שנעשה שר לעשו גם למלאך דהא בהא תליא .והיינו דקאמר הכא דיעקב נעשה שר למלאך.

The yerech may also have sexual connotations: later, when the Torah speaks
of Yaakov’s children, it uses the word yerech:
ש מ ו ת פ ר ש ת ש מ ו ת פ ר ק א פ ס וק ה
ַֽו ְיִ֗הי ָכּל־ ֶ֛נֶפשׁ ֹיְצֵ֥אי ֶֽי ֶרT־ַיֲﬠֹ֖קב ִשְׁב ִ֣ﬠים ָ֑נֶפשׁ ְויוֵֹ֖סף ָה ָ֥יה ְבִמְצ ָֽר ִים:
The total number of persons that were of Yaakov’s issue (literally, from
his thigh) came to seventy, Yosef being already in Egypt.
The midrash observes that as a result of this very particular injury, those who
come from the yerech of Yaakov – the righteous men and women, the prophets
and prophetesses - became susceptible to harm:
ב ר א ש ית ר ב ה ) ויל נא ( פ ר ש ת וי ש ל ח פ ר ש ה ע ז ס ימ ן ג
ַו ִיַּגּע ְבַּכף ְיֵרכוָֹ ,נַגע ַבַּצִּדּיִקים וַּבַצִּדּיקוֹת ַבּ ְנִּביִאים וַּב ְנִּביאוֹת ֶשֵׁהן ֲﬠִתיִדין ַלֲﬠֹמד ִמֶמּנּוְּ ,וֵאיֶזה ֶזה,
ֶזה דוֹרוֹ ֶשׁל ְשַׁמד.
“He wounded the socket or Yaakov’s thigh” – he injured the righteous
men and women, the prophets and prophetesses that would be his future
descendants. When would this occur? In the time of persecution.
Soon enough Yaakov will experience a great deal of pain and sorrow due to
events caused by his children: Reuven’s12 indiscretion, the abuse of Dina and
the subsequent behavior of Shimon and Levi, the sale of Yosef, and the
ולפי מה שפירשתי אתי שפיר הא דאיתא בתרגום מגילת אסתר גבי וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו וז"ל ומרדכי כי לא
קם וכו' אלהין פשט ית רגליה ימיניה ואחוי ליה שטר זבינתא דאזדבן ליה בטולמא דלחם דמכתבא באסטרקליליה כל קבל ארכובתיה וכו' ותימא
למה זה קשר מרדכי שטר המכירה על רגלו לכאורה נראה שקשרו קבל ארכובתו למעלה על יריכו לפי שכך היה מנהגן כדאשכחן בפרק מי שמת
מי שמת ונמצא דייתיקי קשורה על יריכו ולפי מה שפירש נראה משום דהמן נתקנא במרדכי על דבר הבכורה והברכה שלקח יעקב מעשו כדאיתא
בתרגום מגילת אסתר גבי ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו וז"ל ארום מויאו ליה דמרדכי אתי מיעקב דשקל מן עשו אבא דאבוי דהמן ית
בכורתא וית ברכתא וכן יסד הפייט המן הודיע איבת אבותיו וכו' ואולי מרדכי ניצוץ ובן גילו דיעקב הוה ולהכי איתא במדרש רבה פרשת תולדות
ובמגילת אסתר כשמוע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדולה ומרה אמר רבי חנינא כל האומר רחמנא ותרן הוא יוותרו בני מעיו אלא מאריך
אפיה וגבי דיליה זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו דכתיב ויצעק צעקה גדולה ומרה והיכן נפרע לו בשושן הבירה דכתיב ויזעק זעקה גדולה ומרה
הענין תמוה דמה ענין צעקת מרדכי לצעקת עשיו.
לכך נראה דהכי קאמר דכיון דגרם יעקב לעשו לצעוק צעקה גדולה ומרה בשביל הבכורה והברכה אף על גב דלבסוף הסכים הקב"ה על ידו מ"מ
מעיקרא אבק מרמה מיהא הוי לכך נענש מרדכי שהיה מבני בניו ובן גילו שהוצרך ג"כ לצעוק צעקה גדולה ומרה על דבר הבכורה והברכה מדה
במדה דשנאת המן על מרדכי בשביל הבכורה וברכה הוה כדפירשתי והיינו דנקט במדרש וגבי דיליה דיליה ממש אותו הדבר עצמו גבה והמן נמי
נראה דבן גילו דעשו הרשע הוה והיינו דאיתא במדרש רבה ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו בזוי בן בזוי להלן כתיב ויבז עשו את הבכורה
וכאן כתיב ויבז בעיניו .כי היכי דיעקב קנה מעשו את הבכורה דהיינו השררה בלחם ונזיד ככה מרדכי נמי שקנה את המן לעבדא בטולמא דלחם
ולהכי קשר מרדכי את שטר המכירה על יריכו מקום השבועה אשר נשבע לו עשו ליעקב על מכירת הבכורה וכאשר זחה דעתו של המן על
מרדכי פשט את יריכו בשטר מכירתו אשר עליו להראות לו שגם הוא גם אבותיו וכל אומתו כולם המה עבדיו מימים קדמונים ע"י הבכורה
שקנה יעקב מעשו נשבע לו בשימת יד תחת יריכו ולהכי קשרו על ירך ימינו דנראה לומר כי גם עשו שם ידו תחת ירך ימינו של יעקב
בשבועתו שהרי המלאך לא נגע בכף יריכו של יעקב אלא כדי לבטל השבועה כדפירשתי והמלאך בכף ירך ימינו נגע כדאמר לעיל הירך
המיומן שבירך:
See Sh”lah Parsahat Vayishlach, cited below.
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behavior of Yehuda all come to mind. Perhaps these events can be related to
the injured thigh of Yaakov.
There is another use of the word yerech that is also related to sexuality, in what
may be called the case of ‘sexual miscue.’ In the section discussing the sotah,
a woman guilty of the indiscretion of being secluded with a man other than
her husband - and perhaps of additional guilt during that ill-advised seclusion
- the word yerech appears once again:
במ דבר פרש ת נש א פרק ה
)יא( ַו ְיַדֵ֥בּר ֖ה' ֶאל־ֹמֶ֥שׁה ֵלּאֹֽמר) :יב( ַדֵּבּ֙ר ֶאל־ְבּ ֵ֣ני ִיְשָׂרֵ֔אל ְוָאַמ ְרָ֖תּ ֲאֵלֶ֑הם ִ֥אישׁ ִאי֙שׁ ִֽכּי־ִתְשֶׂ֣טה ִאְשׁ֔תּוֹ
וָּמֲﬠָ֥לה ֖בוֹ ָ ֽמַﬠל) :יג( ְוָשַׁ֨כב ִ֣אישׁ ֹאָת֘הּ ִשְׁכַבת־ֶזַר֒ע ְוֶנְﬠַל֙ם ֵמֵﬠי ֵ֣ני ִאיָ֔שׁהּ ְו ִנְסְתּ ָ֖רה ְו ִ֣היא ִנְטָ֑מָאה ְוֵﬠ֙ד
ֵ֣אין ָ֔בּהּ ְו ִ֖הוא ֥ל ֹא ִנְת ָ ֽפָּשׂה) :יד( ְוָﬠַ֨בר ָﬠָ֧ליו ֽרוַּח־ִק ְנָ֛אה ְוִק ֵ֥נּא ֶאת־ִאְשׁ֖תּוֹ ְו ִ֣הוא ִנְטָ֑מָאה אוֹ־ָﬠַ֨בר ָﬠָ֤ליו
ֽרוַּח־ִק ְנָא֙ה ְוִק ֵ֣נּא ֶאת־ ִאְשׁ֔תּוֹ ְו ִ֖היא ֥ל ֹא ִנְט ָ ֽמָאה) :טו( ְוֵהִ֨ביא ָה ִ֣אישׁ ֶאת־ִאְשׁתּ֘וֹ ֶאל־ַהֹכֵּה֒ן ְוֵה ִ֤ביא ֶאת־
ָק ְרָבָּנ֙הּ ָﬠֶ֔ליָה ֲﬠִשׂי ִ֥רת ָהֵאיָ֖פה ֶ֣קַמח ְשֹׂע ִ֑רים ֽל ֹא־ ִיֹ֨צק ָﬠָ֜ליו ֶ֗שֶׁמן ְו ֽל ֹא־ ִיֵ֤תּן ָﬠָלי ֙ו ְלֹבָ֔נה ִֽכּי־ִמ ְנַ֤חת ְקָנֹא֙ת
֔הוּא ִמ ְנַ֥חת ִזָכּ ֖רוֹן ַמְזֶ֥כֶּרת ָﬠ ֽוֹן) :טז( ְוִהְק ִ֥ריב ֹאָ֖תהּ ַהֹכֵּ֑הן ְו ֶ ֽהֱﬠִמ ָ֖דהּ ִלְפ ֵ֥ני ֽה') :יז( ְוָל ַ֧קח ַהֹכֵּ֛הן ַ֥מ ִים
ְקֹדִ֖שׁים ִבְּכִלי־ָ֑חֶרשׂ וִּמן־ֶהָﬠָ֗פר ֲאֶ֤שׁר ִיְהֶי֙ה ְבַּק ְר ַ֣קע ַהִמְּשָׁ֔כּן ִי ַ֥קּח ַהֹכֵּ֖הן ְוָנַ֥תן ֶאל־ַה ָ ֽמּ ִים) :יח( ְוֶהֱﬠִ֨מיד
ַהֹכֵּ֥הן ֶ ֽאת־ָהִאָשּׁ֘ה ִלְפ ֵ֣ני ֒ה' וָּפַר֙ע ֶאת־ ֣ר ֹאשׁ ָ ֽהִאָ֔שּׁה ְוָנַ֣תן ַﬠל־ַכֶּ֗פּיָה ֵ֚את ִמ ְנַ֣חת ַהִזָּכּ֔רוֹן ִמ ְנַ֥חת ְקָנֹ֖את ִ֑הוא
שַׁ֥כב
וְּב ַ֤יד ַהֹכֵּה ֙ן ִיְה ֔יוּ ֵ֥מי ַהָמּ ִ֖רים ַהְמ ָ ֽאֲר ִֽרים) :יט( ְוִהְשִׁ֨בּיַﬠ ֹאָ֜תהּ ַהֹכֵּ֗הן ְוָאַ֤מר ֶאל־ ָ ֽהִאָשּׁ֙ה ִאם־ ֨ל ֹא ָ
שׂ ִ֛טית ֻטְמָ֖אה ַ֣תַּחת ִאיֵ֑שִׁ Tהָנִּ֕קי ִמֵ֛מּי ַהָמּ ִ֥רים ַ ֽהְמָאֲר ִ֖רים ָה ֵ ֽאֶלּה) :כ( ְוַ֗אְתּ ִ֥כּי
שׁ ֹאָ֔תְ Tוִאם־ ֥ל ֹא ָ
ִאי ֙
ָשׂ ִ֛טית ַ֥תַּחת ִאיֵ֖שְׁ nו ִ֣כי ִנְטֵ֑מאת ַו ִיֵּ֨תּן ִ֥אישׁ ָבֶּ֙ nאת־ְשָׁכְב֔תּוֹ ִֽמַבְּלֲﬠ ֵ֖די ִאי ֵ ֽשׁ) :nכא( ְוִהְשִׁ֨בּיַﬠ ַהֹכֵּ֥הן ֶ ֽאת־
שּׁ֘ה ִבְּשֻׁבַ֣ﬠת ָהָאָל֒ה ְוָאַ֤מר ַהֹכֵּה ֙ן ָ ֽלִאָ֔שּׁה ִיֵ֨תּן ֥ה' אוָֹ֛תְ nלָא ָ֥לה ְוִלְשֻׁבָ֖ﬠה ְבּ֣תוַֹ nﬠֵ֑מְּ nבֵּ֨תת ֤ה' ֶאת־
ָ ֽהִא ָ
ְי ֵרֵכֹ֙ Tנֶ֔פֶלת ְוֶאת־ִבְּט ֵ֖נ ָ nצ ָ ֽבה) :כב( ֠וָּבאוּ ַהַ֨מּ ִים ַהְמָא ְר ִ֤רים ָהֵ֙אֶלּ֙ה ְֽבֵּמַ֔ﬠ ִיַ nלְצ֥בּוֹת ֶ֖בֶּטן ְוַל ְנ ִ֣פּל ָי ֵ֑רT
ְוָאְמ ָ֥רה ָהִאָ֖שּׁה ָאֵ֥מן׀ ָא ֵ ֽמן) :כג( ֠ ְוָכַתב ֶאת־ָהָא֥Pת ָהֵ֛אֶלּה ַהֹכֵּ֖הן ַבֵּ֑סֶּפר וָּמָ֖חה ֶאל־ֵ֥מי ַהָמּ ִֽרים) :כד(
ְוִהְשָׁק֙ה ֶאת־ָ֣הִאָ֔שּׁה ֶאת־ֵמ ֥י ַהָמּ ִ֖רים ַהְמ ָ ֽאֲר ִ֑רים וָּ֥באוּ ָ֛בהּ ַהַ֥מּ ִים ַ ֽהְמָאֲר ִ֖רים ְלָמ ִֽרים) :כה( ְוָל ַ֤קח ַהֹכֵּה ֙ן
ִמ ַ֣יּד ָ ֽהִאָ֔שּׁה ֵ֖את ִמ ְנַ֣חת ַהְקָּנֹ֑את ְוֵה ִ֤ניף ֶאת־ַהִמּ ְנָח֙ה ִלְפ ֵ֣ני ֔ה' ְוִהְק ִ֥ריב ֹאָ֖תהּ ֶאל־ַהִמְּז ֵ ֽבַּח) :כו( ְוָקַ֨מץ ַהֹכֵּ֤הן
ִמן־ַהִמּ ְנָח֙ה ֶאת־ַאְזָ֣כָּרָ֔תהּ ְוִהְק ִ֖טיר ַהִמְּזֵ֑בָּחה ְוַאַ֛חר ַיְשׁ ֶ֥קה ֶאת־ָהִאָ֖שּׁה ֶאת־ ַה ָ ֽמּ ִים) :כז( ְוִהְשׁ ָ֣קהּ ֶאת־
ַהַ֗מּ ִים ְוָה ְיָ֣תה ִֽאם־ ִנְטְמָא֘ה ַוִתְּמֹ֣ﬠל ַ֣מַﬠל ְבִּאיָשׁ֒הּ וָּ֨באוּ ָ֜בהּ ַהַ֤מּ ִים ַהְמ ָ ֽאֲר ִרי֙ם ְלָמ ִ֔רים ְוָצְבָ֣תה ִבְטָ֔נהּ
ְוָנְפ ָ֖לה ְי ֵרָ֑כהּ ְוָה ְיָ֧תה ָהִאָ֛שּׁה ְלָאָ֖לה ְבּ ֶ֥קֶרב ַﬠ ָ ֽמּהּ) :כח( ְוִאם־ ֤ל ֹא ִנְטְמָא֙ה ָ ֽהִאָ֔שּׁה וְּטֹה ָ֖רה ִ֑הוא ְו ִנְקָּ֖תה
ְו ִנְז ְרָ֥ﬠה ָֽז ַרע) :כט( ֥ז ֹאת תּוֹ ַ֖רת ַהְקָּנֹ֑את ֲאֶ֨שׁר ִתְּשֶׂ֥טה ִאָ֛שּׁה ַ֥תַּחת ִאיָ֖שׁהּ ְו ִנְט ָ ֽמָאה) :ל( ֣אוֹ ִ֗אישׁ ֲאֶ֨שׁר
ַתֲּﬠֹ֥בר ָﬠָ֛ליו ֥רוַּח ִק ְנָ֖אה ְוִק ֵ֣נּא ֶאת־ִאְשׁ֑תּוֹ ְוֶהֱﬠ ִ֤מיד ֶאת־ ָ ֽהִאָשּׁ֙ה ִלְפ ֵ֣ני ֔ה' ְוָ֤ﬠָשׂה ָל֙הּ ַהֹכֵּ֔הן ֵ֥את ָכּל־ַהתּוֹ ָ֖רה
ַה ֽזּ ֹאת) :לא( ְו ִנ ָ֥קּה ָה ִ֖אישׁ ֵמָﬠ ֑וֹן ְוָהִאָ֣שּׁה ַהִ֔הוא ִתָּ֖שּׂא ֶאת־ֲﬠוֹ ָֽנהּ :פ
God spoke to Moshe, saying, “Speak to the children of Israel, and tell
them: ‘If any man’s wife goes astray, and is unfaithful to him, and a man
lies with her carnally, and it is hidden from the eyes of her husband, and
is kept secret, and she is defiled, and there is no witness against her, and
she isn’t caught in the act; and the spirit of jealousy comes on him, and
he is jealous of his wife, and she is defiled: or if the spirit of jealousy
comes on him, and he is jealous of his wife, and she was not defiled:

then the man shall bring his wife to the kohen, and shall bring her
offering for her: the tenth part of an ephah of barley meal. He shall pour
no oil on it, nor put frankincense on it, for it is a meal offering of jealousy,
a meal offering of memorial, a reminder of iniquity. The kohen shall
bring her near, and stand her before God; and the kohen shall take holy
water in an earthen vessel; and of the dust that is on the floor of the
Tabernacle the kohen shall take, and put it into the water. The kohen
shall stand the woman before God, and let the hair of the woman’s head
go loose, and put the meal offering of memorial in her hands, which is
the meal offering of jealousy. The kohen shall have in his hand the water
of bitterness that brings a curse. The kohen shall make her take an oath,
and shall tell the woman, “If no man has lain with you, and if you haven’t
gone astray to impurity instead of your husband, be free from this water
of bitterness that brings a curse. But if you have gone astray with another
instead of your husband, and if you are defiled, and some man has lain
with you besides your husband:” then the kohen shall cause the woman
to swear with the oath of cursing, and the kohen shall tell the woman,
“May Hashem make you a curse and an oath among your people, when
Hashem allows your thigh to fall away, and your body to swell; and this
water that brings a curse will go into your bowels, and make your body
swell, and your thigh fall away.” The woman shall say, “Amen, Amen.”
“‘The kohen shall write these curses in a book, and he shall blot them
out into the water of bitterness. He shall make the woman drink the water
of bitterness that causes the curse; and the water that causes the curse
shall enter into her and become bitter. The kohen shall take the meal
offering of jealousy out of the woman’s hand, and shall wave the meal
offering before God, and bring it to the altar. The kohen shall take a
handful of the meal offering, as its memorial, and burn it on the altar,
and afterward shall make the woman drink the water. When he has made
her drink the water, then it shall be that if she is defiled, and has
committed a trespass against her husband, that the water that causes the
curse will enter into her and become bitter, and her body will swell, and
her thigh will fall away: and the woman will be a curse among her
people. If the woman isn’t defiled, but is clean, then she shall be free,
and shall conceive. “‘This is the law of jealousy, when a wife, goes
astray from her husband and is defiled; or when the spirit of jealousy
comes on a man, and he is jealous of his wife; then he shall stand the
woman before God, and the kohen shall erform on her this entire process

of the law. The man shall be free from iniquity, and that woman shall
bear her iniquity.’”
Rabbi Haim Ben Bezalel in his Helek Haim makes the connection between the
sotah and the wounded thigh of Yaakov. 13
What sexual sin could Yaakov have been guilty of? From the perspective of the
laws later given to his descendants at Sinai, Yaakov was indeed guilty of the
sin of marrying two sisters. Although this was clearly neither his intention nor
his desire but was the result of his victimization at the hands of Lavan,
nonetheless Yaakov was married to two sisters. Now, at the moment before he
will stand – or bow - before Esav, his own conscience must be clear and his
behavior immaculate. Esav’s ‘angel’, the expression of Esav’s essence or the
representative of Esav’s claims against Yaakov, had found Yaakov’s proverbial
Achilles heel.14 The assailant attacks Yaakov’s point of weakness, and manages
to cause injury to Yaakov’s yerech.
In Shnei Luchot Habrit (“The Shlah”), Rabbi Yeshayahu Horwitz contends that
even though marrying two sisters was not a sin in the pre-Sinai period, it was

13

Rabbi Haim ben Bezalel was the elder brother of the Maharal, and a great scholar in his own right.
 חלק חיים- ספר החיים
 כענין, כי הירך הוא רמז לכלי המשגל. על כן כחו של עשו נוגע תמיד בכף ירכו של יעקב,ולפי שאין האדם מקדש עצמו כראוי עם בת זוגו
 לפי שאף נשואי שתי אחיות שלו היה בקדושה, ולא היה יכול לו, על שהיה נשוי שתי אחיות, ואף בירך יעקב רצה לנגוע.""יוצאי ירך יעקב
 שאף על גב, שחטף עוף טהור ושיבר את רגלו, משל לכלב. שהיא וודאי ראויה לו, וניתן לכחו של עשו ירך הסוטה.כמו שכתב הציוני
: כך כתוב בספר הזוהר, מניח לו האדם את הרגל ששיבר וליכלך,שמצילו מידו
14
Esav’s point of spiritual strength is commonly considered to be in his fulfillment of filial responsibility – honoring
his father. Throughout the years he spent in Lavan’s household, Yaakov was unable to serve and care for his own
parents, although it can be argued that he was in Lavan’s house in fulfilment of his parents’ instructions (other than
perhaps returning sooner, a delay which his mother would have understood, for she said that she would send for him
when it was safe, which she never did. As long as Esav’s anger seethed, Yaakov was obeying his mother, though
Yitzchak was most likely in the dark regarding Esav’s hatred and the threats against Yaakov’s life. See Ahavat
Yehonatan Alon Bechot. (However, based on a comparison between Bereishit 26:35 and 28:8, one could argue that
Esav honored only one of his parents, his father, and didn’t care much for his mother.)
 אלון בכות- אהבת יהונתן
 ועשו יש לו ג"כ אחיזה בעקב יעקב ולכך נאמר בפגעו בו שר.או אמר נתנני דאיתא בפסוק וידו אוחזת בעקב עשו דיעקב יש לו אחיזה בעקב עשו
של עשו ויגע בכף ירך יעקב והוא צולע כי הוא הלך מא"י לח"ל וביטל כמה שנים כיבוד אב ואם ועשו רץ לשדה לקיים כיבוד או"א ולכך יש לו
אחיזה ברגל יעקב ויעקב צולע ולכך ברומי מרכיבין חיגר וכו' כדאי' בגמר' וז"ש נתנני ה' בידי לא אוכל קום היינו בידי עשו שאוחז ברגלינו ואנו
:צולעים וק"ל

nonetheless inappropriate,15 and the fallout resulted in the episodes that
followed, involving Dina and Reuven respectively.16
15

The Sh”la’s language is far more clever than any translation can convey: a non-sin which is somehow reminiscent
or an approximation of a sin, is called “dust,” avak, of a sin. The confrontation between Yaakov and the angel is
described as wrestling – vaye’avek, a conjugation of the root avak that conjures up the image of the dust that is
raised in a physical struggle.
ספר השל"ה הקדוש  -ספר בראשית  -פרשת וישלח תורה אור
}ג{ 'ַוֵיָּאֵבק ִאישׁ ִﬠמּוֹ' )בראשית לב ,כה(ְ ,וָאְמרוּ ַרבּוֵֹתינוּ ַז"ל )חולין צא א( ֶהֱﬠָלה ָאָבק ַﬠד ִכֵּסּא ַהָכּבוֹדִ ,כּי ֵאין ַהִכֵּסּא ָשֵׁלםְ .וֵישׁ עוֹד סוֹד ָבֶּזהִ ,כּי
שא ְשֵׁתּי ֲאָחיוֹתְ ,וָהָאבוֹת
שרוֹ ֶשׁל ֵﬠ ָ ֹ
ָנַגע ַסָמֵּאל ָ ֹ
שו ְבַּכף ֶי ֶרַ Kיֲﬠֹקבְ ,כּלוַֹמרֶ ,שָׁהָיה לוֹ ֵאיֶזה ִקְטרוּג ֶשָׁהָיה ְמַקְט ֵרג ַﬠל ַיֲﬠֹקב ַבָּיּ ֵרֶ Kשׁלּוְֹ ,וֶזה ִכּי ָנ ָ ֹ
ִקְבּלוּ ַﬠל ַﬠְצָמן ְלַקֵיּם ָכּל ַהתּוֹ ָרה ֻכָּלּהְּ .וָהַרְמַבּ"ן ֶהֱא ִריָ £בֶּזה ְבָּפָרַשׁת תּוְֹלדוֹת ַבָּפּסוּק )בראשית כו ,ה( 'ֵﬠֶקב ֲאֶשׁר ָשַׁמע ַאְבָרָהם ְבֹּקִלי ַו ִיְּשֹׁמר
ִמְשַׁמ ְרִתּי ִמְצוַֹתי ֻחקּוַֹתי ְותוֹֹרָתי'ְ ,וֶהֱﬠָלה ִכּי ָהָאבוֹת ָשְׁמרוּ ַהתּוָֹרה ֻכָּלּהּ ַאף ַﬠל ִפּי ֶשׁלּ ֹא ָהיוּ ְמֻצ ִוּים ,וְּשִׁמיָרתוֹ אוָֹתהּ ָהָיה ָבָּאֶרץ ְלַבדִ ,כּי ַהִמְּצוֹת ִמְשַׁפּט
ֱאֵPהי ָהָאֶרץְ ,וַיֲﬠֹקב ְבּחוּץ ָלָאֶרץ ָנָֹשא ְשֵׁתּי ֲאָחיוֹת כוּ'ַ .ﬠֵיּן ָשׁםִ .מָכּל ָמקוֹם ִקְט ֵרג ַסָמֵּאל ַﬠל ַיֲﬠֹקבִ ,אישׁ ָכּמוֹהוּ ֲאֶשׁר צוּ ָרתוֹ ֲחקוָּקה ְבִּכֵסּא ַהָכּבוֹד,
ש ָרֵאלִ ,כּי ָקשׁוּר ְבִּכֵסּא
ָאָדם ָחשׁוּב ָכּמוֹהוּ ַשׁא ִני ,ל ֹא ָהָיה לוֹ ִלְפֹגּם ֲאִפלּוּ ְבּחוּץ ָלָא ֶרץִ .כּי ַיֲﬠֹקב ְבָּכל ָמקוֹם ֶשׁהוּא ָשׁם הוּא ֲא ִוי ָרא ְדֶּא ֶרץ ִי ְ ֹ
שה ֲﬠֵב ָרהִ ,מָכּל ָמקוֹם הוּא ֲאַבק ֲﬠֵב ָרהְ ,וַﬠל ֶדֶּרֶ £שָׁמִּצינוּ ִבְּלשׁוֹן ַרבּוֵֹתינוּ ַז"ל )בבא מציעא סא ב( ֲאַבק ִרִבּיתֲ ,אַבק ֵגֶּזלֲ ,אַבק
ָכּבוֹדְ .וַאף ֶשׁלּ ֹא ָﬠ ָ ֹ
ָלשׁוֹן ָהָרע )בבא בתרא קסה א(ֶ .זהוּ ֶשֶׁהֱﬠלוּ ָאָבק ַﬠד ִכֵּסּא ַהָכּבוֹדְ ,כּלוַֹמרַ ,הִקְּטרוּג ֵמֲאַבק ָהֲﬠֵבָרה ֵמִאישׁ ָכּמוֹהוּ ֶהָחקוּק ַבִּכֵּסּאְ .וקוֹל ַהִקְּטרוּג ַהֶזּה
ל ֹא ָשׁב ֵריָקםִ ,כּי ֶנֱﬠַנשׁ ְבִּדיָנה ֶשׁ ִנְּלְקָחה ְלֵאֶשׁת ְזנוּ ִניםְ ,כּמוֹ ֶשֶׁנֱּאַמר )בראשית לד ,לא( 'ַהְכזוָֹנה ַיֲﬠֶֹשה ]ֶאת[ ֲאחוֵֹתנוּ' ,וְּכָבר ָרַמְזִתּי )אות ב( ִכּי
ִמָשּׁם ֵאֶשׁת ְזנוּ ִניםַ .גּם ַהְפָּגם ֶשׁל ְראוֵּבן 'ַו ִיְּשַׁכּב ]ֶאת ִבְּלָהה[ ִפּיֶלֶגשׁ ָאִביו' )בראשית לה ,כב(ַ ,אף ֶשְׁלִּפי ָהֱאֶמת ל ֹא ָחָטא ְכּמוֹ ֶשָׁאְמרוּ ַרבּוֵֹתינוּ ַז"ל
) .שבת נה ,ב(:
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צרור המור על בראשית פרק לה פסוק א
וכשראה יעקב קושט דבריהם ,שמח ושתק ולא ענה להם .ולפי שבאולי אפשר שהיה לו ספק בזה ,באתהו מיד הדבור .וא"ל קום עלה בית אל ושב
שם .לא תירא ולא תחת ,כי אני הסכמתי עמהם ושמתי שמי עליהם ואני אברכם .וזהו ויאמר אלהים אל יעקב קום לך עלה בית אל ,ולא תירא ולא
תחת ,כי אתה עשית את כל אלה לקנות חלקת השדה לישב בתוך עם טמא שפתים ,ולכן קום עלה מזה לבית אל ,שהוא מקום קדוש ושב שם ,ולא
תשב בכאן:
ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך .רמזו לו בכאן שאיחר נדריו שנדר בשעת הצרה ,ועתה רצה לישב ברווחה .ובראשונה
בנה לו בית וסכות ושהה בה שנה וחצי כמאמרם ז"ל )בר"ר פא ,ב( ,ואחר כך הלך לעיר שכם וקנה לו חלקת שדה לישב ,ובסבת זה בא לו צרת
דינה ,והוא מעצמו היה לו להרגיש זה ולשלם נדריו .ולמה המתין שיאמר לו השם קום לך מזה ועשה מזבח בבית אל ,כי בכאן אינו מקום
ראוי לבנות מזבח .כי החכם עיניו בראשו ,ולו ראוי החריצות וההשתדלות אחר שהוא בחיריי .ואין ראוי להתעצל בדברים הקדושים ,אחר שהוא
עצמו נדר ואמר ,והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים )לעיל כח ,כב(:
וזהו שאמרו בזוהר בראשונה נשכו נחש ,ועכשיו נשכו חמור ולא הרגיש[ .וביארו ואמרו כי לפי שהיה מתאחר בדרך נשכו נחש הקדמוני,
הוא שטן הוא יצר הרע ,הצד ציד הוא סמאל שר של עשו .דכתיב ביה )לעיל לב ,כו( ויגע בכף יריכו ,לפי שנשכו כנחש .ולפי שלא יכול לו
נגע בכף ירכו ,הם צאצאיו ונביאיו וחכמיו ודורו של גזירות שנוגע בהם ומכלה אותן] .ולפי שנגע בכף הירך ,לא היתה נבואתו לישראל
ממשה עד שמואל .כביכול שנחלש מקום הנבואה ,שהוא סוד הירכים ,הם יכין ובועז .ולפי שנגע בכף הירך והיא שלו ונטלו השם ממנו,
וזהו כי לא יכול לו )שם( ,נתן לו השם בטן וירך של סוטה ,כדכתיב )במדבר ה ,כא( בתת השם את ירכך נופלת ואת בטנך צבה .וזהו סוד שעיר
עזאזל ,בענין שיעסוק בו ולא יקטרג את ישראל .וכן מים אחרונים הם חלקו וגורלו מהסעודה .ואם לא עשו כן הוא נוטר איבה ,וירדפם עד
חובה .וכן ירך הסוטה תחת ירך יעקב .וכשבא שמואל והיה נביא נאמן ,כמו שנאמר במשה ,חטף ממנו הירך כאשר בירך הזבח בבית שאול .ולכן
כתב שם )שמו"א ט ,כד( וירם הטבח את השוק ואת האליה וישם לפני שאול וגו' .וזה לרמוז שהירך שנחלש מימות משה עליו השלום ,עכשיו
נתחזק בנבואה וידעו כל העם כי נאמן שמואל לנביא .ולכן תמצא שאומנתו של סמאל וסיעתו הוא להחליש הירך והאליה ,הם החכמים שהם ירך
ויסוד הבית ,כמו שהירך יסוד האדם .ומכאן תבין מה שאמרו בברכות הני ברכי דרבנן דחלשי וכו' .לפי שכתות של מלאכי חבלה נתהוו בעולם
ולא ניתן רשות לעין לראותן .ולפי שהם דבקים בחסידים ובחכמים להרע להם ,ותורתם משמרתם ,ואין לו רשות בהן .אבל תמצאם כולם חלושים
ויגעים וברכיהם כושלות ובגדיהם בלות ומטולאות ,מדבוקם שנדבקים בהם בצערם ולשבר ירכותיהם .ולכן אמרו הני ברכי דרבנן ,ולא אמרו ידי
דרבנן וכיוצא בזה .והטעם בזה כי נגע בכף ירך יעקב .וזהו והוא צולע על יריכו )לעיל לב ,כז( ,רוצה לומר מצטער על יוצאי יריכו שעתידין לפול
בידו .ולכן כתיב יוצאי ירך יעקב שבעים )שמות א ,ה( ,הם ע' סנהדרין והחכמים שבאו מצד הירך .וזה הצר הצורר הלוך אחריהם ,עד יתקיים
מאמר הכתוב )ישעיה לה ,ג( וברכים כושלות אמצו .וזהו שאמרו שנשכו הנחש ,הוא סמאל הוא נחש הקדמוני .ובאחרונה נשכו חמור ,הוא
חמור אבי שכם במעשה דינה ,שנשכו וטמא דינה בתו[ .סמאל שנגע בכף הירך וטמאו ,כדכתיב כי נגע בכף ירך יעקב .עכ"ז לא הרגיש
יעקב והחריש עד בואם ,כי לבניו ניתן הנקמה של חמור ,ונזדווגו עמו שור וחמור ,הם שמעון שנקרא שור ,ולוי נקרא חמור ,שהיה עוסק בתורת
יששכר שנקרא חמור .ואנו מקווים שיבא מורה צדק עני ורוכב על חמור ,וינקום נקמת השם כנחש וחמור שנשכו ליעקב ולזרעו ,וכן יהי רצון:
אחר כך אמר ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסירו את אלהי הנכר וגו' .לפי שהשם אמר לו עלה בית אל .והעולה לבית אל צריך להכין
עצמו ובגדיו כדכתיב הכון לקראת אלהיך .וכתיב שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלהים .ורמז בזה שיהיה תוכו כברו .וזהו הסירו את אלהי
הנכר אשר בתוככם והטהרו כנגד החיצוני .ורמז אלהי הנכר אשר בתוככם כאומרו לא יהיה בך אל זר .ונקומה ונעלה ואעשה שם כמאמר השם
ועשה שם מזבח .ואמר ויתנו אל יעקב .להורות כי הוא לא אמר אלא והסירו .והם נתנו לו הכל לשמוע בקולו .ואמר ואת הנזמים אשר באזניהם.
רוצה לומר הנזמים שלקחו מהצלמים כדכתיב לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך .ולפי שלא יהנו מע"ז אמר שטמן אותם הוא לבדו תחת
האלה .בענין שאיש אל ידע בדברים האלה.

Another use of the word yerech denotes fear or dread, specifically fear of battle.
A literal translation might be ‘softness’ or ‘faintness’ of heart:
ד ב רים פ ר ש ת ש ופ ט ים פ ר ק כ
nֶ֙הי֙] ִﬠָ֔מּP)א( ִֽכּי־ֵתֵ֨צא ַלִמְּלָחָ֜מה ַﬠל־ֹא ְיֶ֗ב] ְֽוָר ִ֜איָת ֤סוּס ָוֶ֙רֶכ֙ב ַ֚ﬠם ַ֣רב ִמְמּ֔] ֥ל ֹא ִתי ָ֖רא ֵמֶ֑הם ִֽכּי־֤ה' ֱא
 )ג( ְוָאַ֤מר: )ב( ְוָהָ֕יה ְכּ ָֽקָרְבֶ֖כם ֶאל־ַהִמְּלָחָ֑מה ְו ִנ ַ֥גּשׁ ַהֹכֵּ֖הן ְוִדֶ֥בּר ֶאל־ָה ָ ֽﬠם:ַה ַ ֽמַּﬠְל֖] ֵמֶ֥אֶרץ ִמְצ ָֽר ִים
 ְלַבְבֶ֗כם ַאל־ ִֽתּי ְר֧אוּ ְו ַ ֽאל־Tֲאֵלֶה֙ם ְשַׁ֣מע ִיְשָׂרֵ֔אל ַאֶ֨תּם ְקֵר ִ֥בים ַה ֛יּוֹם ַלִמְּלָחָ֖מה ַﬠל־ֹא ְיֵביֶ֑כם ַאל־ֵי ַ֣ר
 ִﬠָמֶּ֑כם ְלִהָלֵּ֥חם ָלֶ֛כם ִﬠם־ֹא ְיֵביֶ֖כם ְלהוִֹ֥שׁיַﬠTֵהיֶ֔כם ַהֹה ֵ֖לeֽ )ד( ִ֚כּי ֣ה' ֱא:ַתְּחְפּ ֛זוּ ְוַאל־ ַ ֽתַּﬠ ְר֖צוּ ִמְפֵּני ֶ ֽהם
שׁב
ֹ ֣  ְוָיnשְּׁט ִרי֘ם ֶאל־ָהָ֣ﬠם ֵלאֹמ֒ר ִֽמי־ָה ִ֞אישׁ ֲאֶ֨שׁר ָבּ ָ֤נה ַ ֽב ִית־ָחָד֙שׁ ְו ֣ל ֹא ֲחָנ֔כוֹ ֵיֵ֖ל
ֹ ֽ  )ה( ְוִדְבּ ֣רוּ ַה:ֶאְת ֶ ֽכם
שׁב
ֹ ֣  ְוָיn )ו( וּ ִֽמי־ָה ִ֞אישׁ ֲאֶשׁר־ָנַ֥טע ֶ֙כֶּר֙ם ְו ֣ל ֹא ִחְלּ ֔לוֹ ֵיֵ֖ל:ְלֵבי֑תוֹ ֶפּן־ָימוּ֙ת ַבִּמְּלָחָ֔מה ְו ִ֥אישׁ ַאֵ֖חר ַיְח ְנ ֶ ֽכנּוּ
שׁב
ֹ ֣  ְוָיn )ז( וּ ִֽמי־ָה ִ֞אישׁ ֲאֶשׁר־ֵא ַ֤רשׂ ִאָשּׁ֙ה ְו ֣ל ֹא ְלָקָ֔חהּ ֵיֵ֖ל:ְלֵבי֑תוֹ ֶפּן־ָימוּ֙ת ַבִּמְּלָחָ֔מה ְו ִ֥אישׁ ַאֵ֖חר ְיַחְלּ ֶ ֽלנּוּ
שְּׁט ִרי֘ם ְלַדֵ֣בּר ֶאל־ָהָﬠ֒ם ְוָאְמ֗רוּ ִמי־ָה ִ֤אישׁ
ֹ  )ח( ְוָיְס֣פוּ ַה:ְלֵבי֑תוֹ ֶפּן־ָימוּ֙ת ַבִּמְּלָחָ֔מה ְו ִ֥אישׁ ַאֵ֖חר ִיָקּ ֶ ֽחָנּה
ֹ ֣  ְוָיn ַהֵלָּ֔בב ֵיֵ֖לnַהָיֵּר֙א ְו ַ֣ר
שְּׁט ִ֖רים ְלַדֵ֣בּר
ֹ ת ַהƒ֥ )ט( ְוָה ָ֛יה ְכַּכ:שׁב ְלֵבי֑תוֹ ְו ֥ל ֹא ִיַ֛מּס ֶאת־ְלַ֥בב ֶאָ֖חיו ִכְּלָבֽבוֹ
 ס:ֶאל־ָהָ֑ﬠם וָּפְק ֛דוּ ָשׂ ֵ֥רי ְצָב֖אוֹת ְבּ ֥ר ֹאשׁ ָה ָ ֽﬠם
(1) When you go forth to battle against your enemies, and see horses,
chariots, and a people more numerous than you, you shall not be afraid
of them; for the Eternal, Almighty God is with you, who brought you up
out of the land of Egypt. It shall be, when you draw near to the battle,
that the kohen shall approach and speak to the people, and shall tell
them, “Hear, Israel, you draw near this day to battle against your
enemies: don’t let your heart faint; don’t be afraid, nor tremble, neither
be scared of them; for God your Lord is He who goes with you, to fight
for you against your enemies, to save you.” The officers shall speak to
the people, saying, “What man is there who has built a new house, and
has not dedicated it? Let him go and return to his house, lest he die in
the battle, and another man dedicate it. What man is there who has
planted a vineyard, and has not used its fruit? Let him go and return to
his house, lest he die in the battle, and another man use its fruit. What
man is there who has pledged to be married a wife, and has not taken
her? Let him go and return to his house, lest he die in the battle, and
another man take her.” The officers shall speak further to the people, and
they shall say, “What man is there who is fearful and fainthearted? Let
him go and return to his house, lest he melt his brother’s heart as he has
his own.” It shall be, when the officers finish speaking to the people, they
shall appoint captains of armies at the head of the people.

While the association may seem like no more than a play on words, a verse in
the Book of Iyov (Job) describes strengthens the association between the yerech
and this particular type of faintheartedness: The thighs are described with a
word conjugated from the root pachad -fear.17
איוב פרק מ פסוק יז

:שׂ ָֽרגוּ
ֹ ַיְחֹ֣פּץ ְזָנ֣בוֹ ְכמוֹ־ָ֑אֶרז ִגּי ֵ֖די ַפֲח ָ֣דיו ְי
He makes his tail stand up like a cedar; The sinews of his thighs
(literally, fears) are knit together.
There is another use of the word yerech which may be an embellishment of
an imaginary word.
Esav is described as a man of the field:
 כ ז: ב ר א ש ית פ ר ש ת ת ול ד ות פ ר ק כ ה
ָ ַֽו ִיְּגְדּל ֙וּ ַה ְנָּﬠ ִ֔רים ַו ְי ִ֣הי ֵﬠָ֗שׂו ִ֛אישׁ ֹי ֵ֥דַﬠ ַ֖צ ִיד ִ֣אישׁ
:שׂ ֶ֑דה ְוַיֲﬠֹק֙ב ִ֣אישׁ ָ֔תּם ֹיֵ֖שׁב ֹאָה ִֽלים
The boys grew up. Esav was a man skilled in hunting, a man of the field,
while Yaakov was a simple man, a dweller in tents.
ת ר ג ום א ונק ל וס ב ר א ש ית פ ר ש ת ת ול ד ות פ ר ק כ ה פ ס וק כ ז
וּ ְרִביאוּ עוֵּליַמָיּא ַוֲהָוה ֵﬠָשׂו ְגַּבר ְנַחשׁ ִי ְרָכן )נחשידכון( ְגַּבר ָנֵפיק ֲחַקל ְוַיֲﬠֹקב ְגַּבר ְשִׁלים
.ְמַשֵׁמּישׁ ֵבּית אוְּלָפָנא
The Targum translates “a man of the field” as nchash yirchan or nchashyirchan
(or, alternatively, as nchashyadchon).18 The Aramaic words for ish sadeh, a

17

This may have colored the Hizkuni’s comments on Bereishit 32:26, and Shmot 4:21.
חזקוני בראשית פרשת וישלח פרק לב פסוק כו
 וכן.כף ירך יעקב אעפ"י שהבטיחו הקדוש ברוך הוא ושמרתיך בכל אשר תלך הזיקו המלאך לפי שנתיירא מעשו כדכתיב ויירא יעקב מאד
מצינו במשה אעפ"י שאמר לו הקדוש ברוך הוא אהיה עמך הזיקו המלאך בדרך במלון לפי שהיה מתיירא מפרעה כדכתיב שלח נא ביד
.תשלח
חזקוני שמות פרשת שמות פרק ד פסוק כא
ואני אחזק את לבו אין לומר שהקב"ה מחזיק ומקשה הלבבות לבלתי שוב אליו אם ירצו לשוב אלא הכי קאמר אני אחזק את לבו שלא ימות מתוך
.'מורא ולא ירך לבבו מתוך פחד עד שישתלמו כל המכות וכן תפרש ואני אקשה את לב פרעה וראיה לדבר כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך וגו
18
See the discussions by Rabbis Adler and Kasher in Netinah La’ger, and Torah Shelayma respectively, in their
comments to Bereishit 25:27.

man of the field, were unfamiliar to some commentaries; a number of
commentaries of the Tosafot school explained it as a serene, “laid back” or
lazy personality,19 while other Tosafists associate it with the practice of
magic.20 The diversity of comments on these two Aramaic words is striking.
The Tzioni relates a kabbalistic tradition in which Esav (and by extension, his
emissary/representative “angel”), who is associated with all forms of evil
ranging from Amalek to the Serpent in Eden, proudly owned up to this dubious
affiliation, and had a tattoo of a serpent on his thigh; this explains the Aramaic
term “nchash yirchan” - “serpent on the thigh”.21

תורה שלימה בראשית פרק כה

Tosafot Bava Batra 139a.
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תוספות מסכת בבא בתרא דף קלט עמוד א
מתני' בשרכא  -בכל הספרים כתוב שרכא בריש ובערוך גרס שדכא בדלית והוא לשון שקט כמו ותשקוט הארץ ומתרגמינן ושדיכת ארעא
)שופטים ה( כלומר אדם בטל ושקט אינו עוסק בכלום וכן יודע ציד איש שדה ומתרגמינן נחשדכן )בראשית כה( שהיה נח ושקט ובהחובל )ב"ק
דף צב :ושם( מטייל ואזל דיקלא בישא לגבי קיני דשדכא.
Moshav Zekanim, for a fuller discussion see Patshegen by Rabbi Raphael Binyamin Posen page 486f.
מושב זקנים על בראשית פרק כה פסוק כז
איש יודע ציד .תרגם גבר נח שירכן .שמעתי שהוא לשון אדם בטל כמו גברא שירכן .ותימה א"כ מה ר"ל נח הוה ליה למימר שירכן ומצאתי
דיש לגרוס גבר נחש ירכן ,ופי' לפי שהיה מכשף והיה נושא הכשוף בתוך ירכו לידע לצוד אחר עופות .לכך ניחש ירכו.

20

Sefer HaTzioni, Toldot.

21

ספר הציוני על התורה  -פרשת תולדות
שׁ ֶרשׁ ַהָנָּחשׁ
'ַוֵיֵּצא ָה ִראשׁוֹן ַאְדמוֹ ִני' )שם שם ,כה( סוֹדוֹ מוָּבןִ ,כּי ָהָיה ִסיגוֹ ְדּ ִיְצָחקְ ,וֶזהוּ סוֹד ' ֵראִשׁית גּוֹ ִים ֲﬠָמֵלק' )במדבר כד ,כ(ַ ,וֲﬠָמֵלק ֹ
ַהַקְּדמוֹ ִניֶ .רֶמז ָלֶזה ָכְּתבוּ ַהְמֻקָבִּלים ִכּי ָהָיה לוֹ ְדּמוּת ָנָחשׁ ַﬠל ְי ֵרכוְֹ .וֻא ְנְקלוֹס ַהֵגּר ִכֵּוּן ַהסּוֹד ' ֹיֵדַﬠ ַצ ִיד' )בראשית כה ,כז( ַ' -נְחִשׁי ְרָכן' .וְּבַיֲﬠֹקב

The Tzioni’s comments connect the ideological strand that began in the
Garden of Eden and runs through the verses describing the birth of Yaakov and
Esav all the way down to Amalek, a great-grandson of Esav; other sources22
take up this same strand and connect it to the protagonists of the Purim story.
The Talmud23 refers to Haman as a servant who was sold for bread; Targum
Yonatan elaborates, and recounts a scene in which Mordechai pulls out the
bill of sale as evidence, in what is understood as an echo of the sale of the
;)birthright for a bowl of beans (Yaakov had added the bread as a ‘freebie’24
Mordechai, we are told, wore the bill of sale on his leg, near the thigh.25

ְכִּתיב )שם לב ,כה( 'ַו ִיַּגּע ְבַּכף ְי ֵרכוֹ'ָ ,רָצה ַהָנָּחשׁ ִלָכֵּנס ִלְפ ִנים ְכֶּשָׁרָאה ַפּ ְרצוּף ָאָדם ָה ִראשׁוֹןַ' ,וַיּ ְרא ִכּי ל ֹא ָיֹכל לוֹ' )שם(ְ ,וָﬠָל ]ה[ ָנָחשׁ ָהַﬠמּוֹ ִני
ִבְּתִחַלּת ַמְלכוּת ָשׁאוּלְ ,וִהֵנּה ַהָנָּחשׁ שׁוֵֹכן ַבָּיֵּרִ ,£כּי ִמָשּׁם תּוְֹלדוֹת ַהְמָּלִכיםְ ,וַﬠל ָידוֹ ָחָטא ָשׁאוּל ] ְו[ ִנְטַרד .עכ"ל:
22
See, for example, the Sh”la, Megila - Torah Ohr 43.
של"ה מסכת מגילה פרק תורה אור -מג
סוד פורים  -נצח והוד תרין פלגא דגופא ,והם פורים וחנוכה.
ֲחנָֻכּה ְבּ'הוֹד' ,וּפוּ ִרים ְבּ'ֶנַצח'ְ .ו ִנָצּחוֹן ֶשׁל ִיְֹשָרֵאל ֶשָׁהָיה ִבּיֵמי פּוּ ִרים ִמי יוַּכל ְלַשֵׁﬠר .וְּכִתיב ְבַּמְלכוּת ָשׁאוּלֶ ,שָׁאַמר ְשׁמוֵּאל ַהָנִּביא )שמואל א טו,
כט( ' ְוַגם ֵנַצח ִיְֹשָרֵאל ל ֹא ְיַשֵׁקּר'ְ ,ו'ַבֹּבֶּקר י ֹאַכל ַﬠד' )בראשית מט ,כז( ֶזה ָשׁאוּלְ ' ,וָלֶﬠֶרב ְיַחֵלּק ָשָׁלל' )שם( ֶזה ָמ ְרְדַּכי ְוֶאְסֵתּר )אסתר רבה פרשה
י' סי"ג(ְ .וֵישׁ ִﬠ ְנָין ָגּדוֹל ְבָּפסוּק ֶזה ' ְוַגם ֵנַצח ִיְֹשָרֵאל ל ֹא ְיַשֵׁקּר'ְ .ונוָֹדעִ ,כּי ֶנַצח ְוהוֹד ֵהם ַה ְיֵרַכ ִיםֶ ,נַצח ֶיֶרָ £יִמיןְ ,והוֹד ֶיֶרְֹ £שמ ֹאל' .וָּמ ְרֳדַּכי ל ֹא
שו ָמַכר ֶאת
ִיְכַרע' )אסתר ג ,ב( ַבּ ְיֵרַכ ִים ֶשׁלּוְֹ ,וָקַשׁר ַבָּיּ ֵרֶ Kשׁלּוֹ ְשַׁטר ְמִכי ָרה ְבּטוְּלָמא ְדֶּלֶחם ֶשׁ ִנְּמַכּר לוֹ ָהָמן )מגילה טו א ,ב(ִ ,כּי ֵכן ֵﬠ ָ ֹ
ַהְבּכוֹ ָרה ַבֲּאִכיָלה ְלַיֲﬠֹקב ,וְּכִתיב ָשׁם )בראשית כה ,ל( 'ַהְלִﬠֵט ִני ָנא ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהֶזּה'ְ :וֶזה ְלשׁוֹן ַהִצּיּוֹ ִני ָפָּרַשׁת תּוְֹלדוֹת… :
23
Megilah 15a-b.
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד א
ְוָאַמר ַרִבּי ֶאְלָﬠָזרָ ,אַמר ַרִבּי ֲח ִניָנאַ ,מאי ִדְּכִתיב) ,שם ה( " ְוָכל ֶזה ֵאיֶננּוּ ֹשֶׁוה ִלי"ְ .מַלֵמּד ֶשָׁכּל ְגָּנָזיו ֶשׁל אוֹתוֹ ָרָשׁע ָהיוּ ֲחקוִּקים לוֹ ַﬠל ִלבּוֹ ,וְּכֶשָׁרָאה
ֶאת ָמ ְרֳדַּכי יוֵֹשׁב ְבַּשַׁﬠר ַהֶמֶּלָ ,£הָיה אוֵֹמרְ " ,וָכל ֶזה ֵאיֶננּוּ ֹשֶׁוה ִלי"ְ .וִכי ִמשּׁוּם ְדּרוֶֹאה ָמ ְרֳדַּכי יוֵֹשׁב ְבַּשַׁﬠר ַהֶמֶּל ,£אוֵֹמרְ " ,וָכל ֶזה ֵאיֶננּוּ ֹשֶׁוה ִלי"?
וק ור א י ם ל ו ע ב ד ש נ מ כ ר
ִאיןִ ,כְּדָאַמר ַרב ִחְסָדּאֶ ,זה ָבּא ִבְּפרוְּזבּוֵּליְ ,וֶזה ָבּא ]שם ע"ב[ ִבְּפרוְּזבּוֵּטיָ .אַמר ַרב ַפָּפּאְ ,וָקארוּ ֵליהַּ ,ﬠְבָדּא ְדִאְזַדֵּבּן ְבּטוְּלֵמי ְדַּנֲהָמא,
בלח ם

Haman said: “Yet all this avails me nothing” (Esther 5:13). Rabbi Elazar taught in the name of Rabbi Ḥanina:
When Haman saw Mordecai sitting at the king’s gate he said: Yet all this avails me nothing. This may be
understood as was suggested by Rav Ḥisda, for Rav Ḥisda said: This one, Mordechai, came as one with the heritage
of a rich man [perozebuli], whereas that one, Haman, came as one with the heritage of a poor man [perozeboti], as
Mordecai had been Haman’s slave master and was aware of Haman’s lowly lineage. Rav Pappa said: And he was
called: The slave who was sold for a loaf of bread.
24
Bereishit 25:34.
And Yaakov gave bread and lentil stew to Esav. He ate, drank, rose, and went, and Esav scorned the birthright.
25
Targum Yonatan, Esther 5:9.
תרגום יונתן על אסתר פרק ה פסוק ט
)ט( וּ ְנַפק ָהָמן ִמְלַות ַמְלָכּא ְבּיוָֹמא ַההוּא ֲחֵדי וְּבַדח ִלָבּא ְוַכד ֲחָזא ָהָמן ַית ָמ ְרְדַכי ְוַית ַטְפַלָיא ַדֲﬠִסיִקין ְבִּפְתָגֵמי אוֹ ַר ְיָתא ְבַּס ְנֶהְד ִרין ַדֲﬠַבַדת ְלהוֹן
ֶאְסֵתּר ִבְּתַרע ַמְלָכּא וָּמ ְרְדַכי ָלא ָקם ִמן ֳקָדם ַא ְנְד ָרֵטיהּ ְוָלא ְרַתת ִמֵניהּ ֱאָלֵהן ְפַּשׁט ַית ִרְגֵליהּ ְיִמיֵניהּ ַוֲאַחֵוי ֵליהּ ְשַׁטר ַזִבּי ְנָתּא ְדִאְזַדֵבּן ֵליהּ
ְבּטוְּלָמא ִדְלֵחם ִדִמַכְּתָבא ְבִּאְסַט ְרְקִליֵליהּ ָכּל ְקֵבל ַא ְרכּוְּבֵתּיהּ ִמן ַיד ְתִּקיף רוְּגֵזיהּ ְוִאְתְמֵלי ָהָמן ֲﬠַלֵוי ָמ ְרְדַכי רוְּתָחא:

Targum Unkolus relates this sale to Esav’s earlier sale of his birthright,26 and
reveals the motivation of the arch villain Haman to eradicate all of the Jews:
He seeks to avenge or undo the sale of the birthright by Esav to Yaakov.
It is a fascinating and unmistakable fact that all through these various iterations
of the epic struggle between Esav and Yaakov we find reference to the leg.
When we first meet the brothers, Yaakov is clutching Esav’s leg (specifically
his heel), but a closer reading points to this struggle as another expression of
the struggle that began at the dawn of history, with the serpent:27
ב ר א ש ית פ ר ש ת ב ר א ש ית פ ר ק ג פ ס וק יג  -ט ו,
)יג( ַו ֨יּ ֹאֶמר ֧ה' ֱאִ֛ Pהים ָלִאָ֖שּׁה ַמה־ ֣זּ ֹאת ָﬠִ֑שׂית ַו ֙תּ ֹאֶמ֙ר ָ ֽהִאָ֔שּׁה ַהָנָּ֥חשׁ ִהִשּׁיַ֖א ִני ָוֹא ֵ ֽכל) :יד( ַויּ ֹאֶמ֩ר ֨ה'
ֱאִ֥ Pהים׀ ֶ ֽאל־ַהָנָּח֘שׁ ִ֣כּי ָﬠִ֣שׂיָת זּ ֹא֒ת ָא ֤רוּר ַאָתּ֙ה ִמָכּל־ַהְבֵּהָ֔מה וִּמֹ֖כּל ַח ַ֣יּת ַהָשּׂ ֶ֑דה ַﬠל־ְגֹּח ְנ֣] ֵתֵ֔לְ nוָﬠָ֥פר
תּ ֹאַ֖כל ָכּל־ ְיֵ֥מי ַח ֶֽיּי]) :טו( ְוֵאיָ֣בה׀ ָאִ֗שׁית ֵ ֽבּי ְנ֙] וֵּ֣בין ָ ֽהִאָ֔שּׁה וֵּ֥בין ַז ְרֲﬠ֖] וֵּ֣בין ַז ְרָ֑ﬠהּ ֚הוּא ְישׁוְּפ֣] ֔ר ֹאשׁ
ְוַאָ֖תּה ְתּשׁוֶּ֥פנּוּ ָﬠ ֵֽקב :ס
”?(13) Hashem, God, said to the woman, “What is this you have done
The woman said, “The serpent beguiled me, and I ate.” (14) Hashem,
God, said to the serpent, “Because you have done this, you are most
cursed of all livestock and of every beast of the field. On your belly you
shall go, and dust you shall eat all the days of your life. (15) I will put
enmity between you and the woman, and between your offspring and
”her offspring. He will bruise your head, and you will bruise his heel.
The angel of Esav, known in Jewish theological texts as Sama’el, is also
identified with other manifestations of evil, most notably the Serpent.28 The
Targum Unkolus, Esther 3:2.
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תרגום אסתר ג׳:
ב׳ ְ -וָכל ַﬠְבֵדי ַמְלָכּא ִדי ִבְּתַרע ֵבּית ַמְלָכּא ַגֲח ִנין ְלַא ְנְדָרָטא ִדי ֵהִקים ַבֲּהֵדיהּ ְוַסְגִדין ֵליהּ ְלָהָמן ֲארוּם ֵכּן ַפֵּקיד ֲﬠלוִֹהי ַמְלָכּא וָּמ ְרְדַכי ָלא ֲהָוה ָגִחין
ְלַא ְנְדָרָטא ְוָלא ֲהָוה ְסִגיד ְלָהָמן ַﬠל ִדי ֲהָוה ֵליהּ ֲﬠַבד ְפַּלח ְוִאְזַדַבּן ֵליהּ ְבּטוְּלָמא ִדְלֵחם:
ד׳ ַ-וֲהָוה ְבַּמָללוְּתהוֹן ְלָוֵתיהּ יוָֹמא ְויוָֹמא ְוָלא ַקֵבּל ִמ ְנהוֹן ְוַח ִויאוּ ְלָהָמן ְלֶמֱחֵזי ֲה ִיְתַק ְימוּן ִפְּתָגֵמי ָמ ְרְדַכי ָכּל ֳקֵביל ִפְּתָגֵמי ְדָהָמן ֲארוּם ֲחֵוי ְלהוֹן ִדי
ְלָהָמן ָלא ֲהָוה ְסִגיד ַﬠל ַדֲהָוה ַﬠְבֵדיהּ ְדִאְזַדֵבּן ֵליהּ ְבּטוְּלַמת ְלֵחם וְּלַא ְנְד ָרָטא ִדי ֵהִקים ַבֲּהֵדיהּ ָלא ֲהָוה ָגִחין ַﬠל ַדֲהָוה ְיהוִּדי ִויהוָּדֵאי ָלא ַפְּלִחין
ְוָלא ָגַח ִנין ֵליהּ:
ו׳ ַ -וֲהָוה חוֳֹ £קָדמוֹי ְלאוָֹשָׁטא ְידוֹי ְלִמְקטוֹל ַית ָמ ְרְדַכי ִבְּלחוֹדוִֹהי ֲארוּם ֲח ִויאוּ ֵליהּ ְדָמ ְרְדַכי ָאֵתי ִמן ַיֲﬠֹקב ְדָשַׁקל ִמן ֵﬠָשׂו ַאָבּא ְדָאבוּי ְדָהָמן ַית
ְבּכוּ ְרָתּא ְוַית ִבּ ְרָכָתא ִויהוָּדֵאי ִאינוּן ַﬠָמא ְדָמ ְרְדַכי וְּבָﬠא ָהָמן ְלֵשׁיָצָאה ַית ָכּל ְיהוָּדֵאי ִדי ְבָּכל ַמְלְכָּות ֲאַחְשֵׁורוֹשׁ ַﬠָמא ְדָמ ְרְדָכי:
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”See Rav Yehonatan Eyvshitz in Ahavat Yehonatan, commentary on Eicha “Alon Bachut.
אהבת יהונתן  -אלון בכות
או אמר נתנני דאיתא בפסוק וידו אוחזת בעקב עשו דיעקב יש לו אחיזה בעקב עשו .ועשו יש לו ג"כ אחיזה בעקב יעקב ולכך נאמר בפגעו בו שר
של עשו ויגע בכף ירך יעקב והוא צולע כי הוא הלך מא"י לח"ל וביטל כמה שנים כיבוד אב ואם ועשו רץ לשדה לקיים כיבוד או"א ולכך יש לו
אחיזה ברגל יעקב ויעקב צולע ולכך ברומי מרכיבין חיגר וכו' כדאי' בגמר' וז"ש נתנני ה' בידי לא אוכל קום היינו בידי עשו שאוחז ברגלינו ואנו
צולעים וק"ל:
28
Zohar 3:254, and see Talmud Bavli Baba Batra 16a.
זוהר מנוקד חלק ג דף רנד/ב

struggle with evil that had begun in the Garden of Eden is revisited in the in
utero struggle between Yaakov and Esav, and it takes its toll on Yaakov, not
coincidentally, in his thigh. When Yaakov fails to live up to his obligations, he
becomes susceptible to the attack by the spiritual force that has been known
variously as the angel of Esav, Sama’el, the Serpent, Haman, Amalek.
When Yaakov is victorious, he is called Yisrael. In the end, as foretold in the
very beginning of this struggle, the serpent will be stepped on and crushed by
the heel of Yaakov. Esav and his proxies will try to grab Yaakov by the leg – to
try to neutralize the power of his heel, to attempt to make him bend his knees
in homage. But the House of God will be built in the territory of the tribe of
Binyamin, who did not bow before Esav and whose descendants refused to
– kowtow to Haman on bended knee. In that place, the children of Yaakov
Bnei Yisrael - will bend their knees only before the one true God.29
ְדּיוִֹמין ְדִּאית ְבּהוֹן ְמֶלאֶכת חוֹלִ ,אינּוּן ִמִסְּטָרא ְדֵּﬠץ ַהַדַּﬠת טוֹב ָוָרעְ .דִּאְתַהָפִּ £מַמֶּטּה ְלָנָחשׁ ,וִּמָנָחשׁ ְלַמֶטּהְ .לָכל ַחד ְכּפוּם עוָֹבדוֹיְ ,וָדא ְמַטְטרוֹן
ַמֶטּהָ ,נָחשָׁ ,סָמֵאלֲ .אָבל ְבַּהאי יוָֹמא ְדִּאיהוּ יוֹם ַהִכּפּוּ ִרים ְדִּאְתְקֵרי ֹקֶדשַׁ ,שְׁלָטא ִאיָלָנא ְדַּחֵיּיְ ,דָּלא ִאְשְׁתַּתּף ִﬠֵמּיהּ ָשָׂטן וֶּפַגע ָרע .וִּמִסְּטֵריהּ )תהלים
ה( ל ֹא ְיגוּ ְר¡ ָרע .וְּבִגין ָדּאֵ ,בּיהּ ַנ ְייִחין ַﬠְבִדּין ְבִּאיָלָנא ְדַּחֵיּי) ,נ"א ואשתתפן גביה( וֵּביהּ ַנְפָקן ְלֵחירוּתֵ ,בּיהּ ַנְפֵקי ִמֻשְׁלְשֵׁליהוֹן:
ספר השל"ה הקדוש  -פרשת תולדות יג
ֶאָלּא ָהֶרֶמז ִהיאִ ,כּי נוַֹדע ִכּי ִיְצָחק ִמַדּת ַהִדּיןֲ ,אָבל ַהִדּין ְבַּﬠְצמוֹ ִיְגֹרם ֶשׁ ִיְּתַהֵפְּ £לַרֲחִמיםַ ,ﬠל ֵכּן ִנְתַהֵפַּ £הֵסֶּדר מקצח"י ְל' ִיְצָחק'ַ ,המּוֶֹרה ַﬠל ִֹשְמָחה
שו ְכּמוֹ ֶשָׁכְּתבוּ
ְוֶחְדָוהִ ,כּי ִמַדּת ַהִדּין ִיְתַהֵפְּ £לִמַדּת ָהַרֲחִמיםִ ,כּי ַבֵּשּׁם קצח"י ְמֻרָמּז ִﬠ ְנַין ֹשֶׁרשׁ ַהִדּין )זהר ח"א דף רנ"ב ע"ב(ֶ ,שַׁﬠל ֵכּן ָיָצא ִמֶמּנּוּ ֵﬠ ָ ֹ
שָטן הוּא ַהַמְּלַאK
שו ֶשׁהוּא ַסָמֵּאל ַהְמַקְט ֵרג וַּמְמִשׁיַ Kהִדּין ַלֹפַּﬠל הוּא ַהֵיֶּצר ָה ָרע הוּא ָ ֹ
שרוֹ ֶשׁל ֵﬠ ָ ֹ
ַהְמֻקָבִּליםֵ ,מַאַחר ֶשׁ ִיְּצָחק הוּא ִמַדּת ַהִדּיןְ ,ו ָ ֹ
ַהָמֶּות )בבא בתרא טז א(ְ .וִהֵנּה ִמַדּת ַהִדּין ֵאין ֵפּרוּשׁוֹ ִלְהיוֹת ָﬠָקא ַדּ ְוָקאַ ,רק ֶשׁ ְיֵּהא ַהִדּין ְמֻדְקָדּק ָלֵתת ְלִאישׁ ִכְּדָרָכיו ְוִכְפ ִרי ַמֲﬠָלָליו ֵהן טוֹב ֵהן ַרע,
ַרק ֶשִׁאי ֶאְפָשׁר ָלנוּ ַלֲﬠֹמד ָאדוֹן ִדּין ִאם ְיֻדְקַדּקֲ .אָבל ִמַדּת ַהִדּין ַﬠל ָכּל ָפּ ִנים ֵפּרוּשׁוֹ ְכּמוֹ ֶשָׁכַּתְבִתּיַ ,ﬠל ְגּמוּל ְוֹעֶנשׁ ַהְמֻדְקָדּקְ ,וָלֶזה ָיְצאוּ ִמ ִיְּצָחק ַיֲﬠֹקב
ְוֵﬠָֹשוֶ ,זהוּ ְלֵדָראוֹן ְוֶזהוּ ְלַחֵיּי עוָֹלםְ .וֵהם ִנ ְרָמִזים ְבֵּשׁם קצח"י ֶשׁהוּא 'ֵקץ ַחי'ִ ,כּי 'ֵקץ' הוּא ִסְטָרא ִדְֹּשָמאָלא ְכּמוֹ ֶשָׁכַּתב ַה ֹזַּהר )ח"א דף ס"ב ע"ב(
ַבָּפּסוּק )בראשית ו ,יג( 'ֵקץ ָכּל ָבָֹּשר ָבּא ְלָפַני'ִ ,כּי ַסָמֵּאל ִנְקָרא ֵק"ץ ַהָיִּמים ,נוֵֹתן ֵקץ ַלָיִּמים ,וְּכִתיב )איוב כח ,ג( 'ֵקץ ָֹשם ַלֹחֶשׁ £וְּלָכל ַתְּכִלית הוּא
חוֵֹקר'ְ .וַיֲﬠֹקב הוּא ִאישׁ ַח"י ַרב ְפָּﬠִליםַ ,יֲﬠֹקב ָאִבינוּ ל ֹא ֵמת )תענית ה ב(ֶ .זה מוֶֹרה ֵשׁם קצח"י ,וִּמַדּת ַהִדּין ְמֻגָלּה ְכּמוֹ ֶשָׁכַּתְבִתּיִ ,כּי ִאי ֶאְפָשׁר
ְלִהְתַקֵיּם ְבִּמַדּת ַהִדּין ַהְמֻדְקָדּקֶ ,אָלּא ִלְהיוֹת ַמֶטּה ְכַּלֵפּי ֶחֶסד וְּלַהְכ ִניַﬠ ֹכַּח ַהִדּיןְ .וֶזהוּ ָהֶרֶמז )בראשית כז ,מו( 'ַקְצִתּי ְבַחַיּי'ִ ,כּי ַמה תּוֶֹﬠֶלת ְבַּחַיּי ֶשֶׁזּהוּ
ִמְבֵּני ֲﬠִלָיּהְ ,וָרִאיִתי ְבֵּני ֲﬠִלָיּה ְוֵהם ֻמָﬠִטים )סוכה מה ב(ְ ,וֵאין ַתָּקָּנה ְלֹרב ָהעוָֹלם ְכֶּשֶׁזּה ַהֵקּץ ְמֻגֶלּהְ .וֶזהוּ 'ַקְצִתּי ְבַחַיּי ִמְפֵּני ְבּנוֹת ֵחת'ֶ ,שֵׁהם ַהְכַּנֲﬠ ִנים
שו ְכּמוֹ ֶשׁ ִיְּתָבֵּאר )אות כא -כה(ַ .ﬠל ֵכּן ] ִנְתַהֶפַּ [£הֵשׁם ְל ִיְצָחק ַהמּוֶֹרה ַﬠל
ָארוּר ְכַּנַﬠן ַהָבִּאים ִמַצּד ַהָנָּחשׁ ָהָארוּרֲ ,אֶשׁר ֶזה ַגּם ֵכּן ֶחְלקוֹ ֶשׁל ֵﬠ ָ ֹ
ֶחְדָוהִ ,כּי ִיְתַהֵפִּ £מַדּת ַהִדּין ְלִמַדּת ָהַרֲחִמים:
ספר אהבת שלום  -פרשת בא
והנה ידוע שעשו הרשע הוא בחינת הסטרא אחרא ,ועל כן תרגם אונקלוס על הפסוק )בראשית כה כז( איש יודע ציד ,גבר נחשירכן ,פירוש נחש
ירכן ,שהיה נחש חקוק על ירכו ,כמו דאיתא במדרש )עי' ציוני פ' תולדות ד"ה ויצא הראשון( .וזהו שאמר יצחק אבינו ע"ה לעשו הרשע ,שהוא
בחינת נחש ,בחינת הסטרא אחרא ,ואוכל מכל בטרם תבוא )בראשית כז לג( ,פירוש שאמר לו שטעמתי בהמטעמים של יעקב טעם מתוק ורוחני,
טעם מן ,בחינת כל ,כמו שהיה קודם החטא ,וזהו בטרם תבוא ,פירוש קודם שהיית אתה בחינת הרע בעולם וד"ל:
29
See Shla Bereishit section 47, Tzror Hamor Bereishit 35:1.
ספר השל"ה הקדוש  -ספר בראשית  -פרשת וישב מקץ ויגש תורה אור )יב (
שו ְוָהָיה ָחקוּק ַבָּיּ ֵרֶ Kשׁלּוֹ ָנָחשְׁ ,ו'ל ֹא ַנַחשׁ
}\מז\{ ְוִהֵנּה ִנְמַשִׁ £קְלקוּל ז ֲֻהַמת ַהָנָּחשׁ ִמדּוֹר ְלדוֹר ַﬠד ֵלַדת ָהַאִחים ַיֲﬠֹקב ְוֵﬠָֹשוְ ,ו ִנְכ ְנָסה ַהזֲֻּהָמא ְבֵּﬠ ָ ֹ
שו
שו ָנַגע ְבַּכף ֶי ֶרַ Kיֲﬠֹקבְ ,והוּא ְמַטֵמּא ְבַּמָגּעְ ,וַהֻטְּמָאה ָנְגָﬠה ְבֶּי ֶרַ Kהְשָּׁבִטים ֲאֶשׁר ָכּ ְרעוּ ִלְפֵני ֵﬠ ָ ֹ
שרוֹ ֶשׁל ֵﬠ ָ ֹ
ְבַּיֲﬠֹקב' )במדבר כג ,כג(ְ .וַסָמֵּאל ָ ֹ
ֶשׁהוּא ֵאל ַאֵחר וְּצ ִריִכין ְלִזכּוּ .Kוִּב ְנָיִמין ִנְתַﬠָלּה ָבֶּזה ֶשׁלּ ֹא ָכַּרע ְלֵﬠָֹשוַ ,ﬠל ֵכּן לוֹ ָה ְיָתה ַהְמּלוָּכה וְּלָפָניו ִיְכַרע ָכּל ֶבֶּרַ .£א £ל ֹא ִנְמַשׁח ְבֶּקֶרןִ ,כּי ֶקֶרן
הוּא ַדּ ְוָקא ְלָד ִודִ ,כּי ָדּ ִוד וָּמִשׁיַח ִתּקּוּן ָאָדםְ ,בּסוֹד 'ָאָדם' ָאָדם ָדּ ִוד ָמִשׁיַחְ ,וָאז יְֻחַזר ֶקֶרן אוֹר ָפָּניו .וַּמְלכוּת ָשׁאוּל ָהָיה ִבְּשֵׁאָלה ְכּמוֹ ֶשָׁכַּתְבִתּי ְלֵﬠיל
)אות כב; כח(ְ ,ו ִנְמַשׁח ְבַּפִ £כּי ֲﬠַד ִין ל ֹא ִנְתַקן ָאָדם ִלְהיוֹת ֶקֶרןַ ,רק הוּא ַפְּ £כִּלי ֶחֶרסְ .וַהְמּלוָּכה זוֹ ָבָּאה לוִֹ ,כּי ֶיֶרִ £בּ ְנָיִמין ל ֹא ָכַּרע ְלֵﬠָֹשוְ ,וֶזהוּ סוֹד
ַפִּכּים ְקַט ִנּיםְ .כִּתיב )שמואל א טו ,יז( 'ֲהלוֹא ִאם ָקֹטן ַאָתּה ְבֵּﬠיֶני¡ ר ֹאשׁ ִשְׁבֵטי ִיְֹשָרֵאל ָאָתּה'ָ ,רָצה לוַֹמרֵ ,מַאַחר ֶשַׁאָתּה ַהָקָּטן ֵבּין ַהְשָּׁבִטיםַ ,ﬠל ֶזה
ָזִכיָת ִלְמלוָּכה ִלְהיוֹת ר ֹאשׁ ִשְׁבֵטי ִיְֹשָרֵאלִ ,כּי ל ֹא נוַֹלְדָתּ ֲﬠַד ִין ְבֵּﬠת ֶשָׁכּ ְרעוּ ְלֵﬠָֹשוְ .וֶזהוּ סוֹד ִנְשַׁאר ַﬠל ַפִּכּים ְקַט ִנּיםִ ,כּי ֲﬠַד ִין ל ֹא נוַֹלד ִבּ ְנָיִמין ֶשׁהוּא
ַהָקָּטןְ ,וָﬠָליו ָאַמר ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוּ £הוּא )בראשית לה ,יא( 'וְּמָלִכים ֵמֲחָלֶצי¡ ֵיֵצאוּ'ֶ ,זהוּ ָשׁאוּל ְוִאישׁ ֹבֶּשׁת ְו ִנְמַשׁח ְבַּפְ .£וָד ִוד וְּשֹׁPמה ִנְמְשׁחוּ ְבֶּקֶרן,
וַּבֲﬠוֹנוֵֹתינוּ ָהַרִבּים 'ָגַּדע ָבֳּח ִרי ַאף ֹכּל ֶקֶרן ִיְֹשָרֵאל' )איכה ב ,ג(ַ ,ﬠד ֶלָﬠִתיד ' ְוָיֵרם ֶקֶרן ְמִשׁיחוֹ' )שמואל א ב ,י(
צרור המור בראשית פרשת וישלח

…ואין ראוי להתעצל בדברים הקדושים .אחר שהוא עצמו נדר ואמר והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים .וזהו שאמרו בזוהר
בראשונה נשכו נחש ועכשיו נשכו חמור ולא הרגיש .וביארו ואמרו כי לפי שהיה מתאחר בדרך נשכו נחש הקדמוני הוא שטן הוא יצר הרע הצד
ציד הוא סמאל שר של עשו .דכתיב ביה ויגע בכף יריכו לפי שנשכו כנחש .ולפי שלא יכול לו נגע בכף ירכו הם צאצאיו ונביאיו וחכמיו ודורו של
גזירות שנוגע בהם ומכלה אותן .ולפי שנגע בכף הירך לא היתה נבואתו לישראל ממשה עד שמואל .כביכול שנחלש מקום הנבואה שהוא סוד
הירכים הם יכין ובועז .ולפי שנגע בכף הירך והיא שלו ונטלו השם ממנו .וזהו כי לא יכול לו .נתן לו השם בטן וירך של סוטה כדכתיב בתת השם
את ירכך נופלת ואת בטנך צבה .וזהו סוד שעיר עזאזל בענין שיעסוק בו ולא יקטרג את ישראל .וכן מים אחרונים הם חלקו וגורלו מהסעודה.
ואם לא עשו כן הוא נוטר איבה וירדפם עד חובה .וכן ירך הסוטה תחת ירך יעקב .וכשבא שמואל והיה נביא נאמן כמו שנאמר במשה .חטף ממנו
הירך כאשר בירך הזבח בבית שאול .ולכן כתב שם וירם הטבח את השוק ואת האליה וישם לפני שאול וגו' .וזה לרמוז שהירך שנחלש מימות
משה עליו השלום עכשיו נתחזק בנבואה וידעו כל העם כי נאמן שמואל לנביא .ולכן תמצא שאומנתו של סמאל וסיעתו הוא להחליש הירך והאליה.
הם החכמים שהם ירך ויסוד הבית כמו שהירך יסוד האדם .ומכאן תבין מה שאמרו בברכות הני ברכי דרבנן דחלשי וכו' .לפי שכתות של מלאכי
חבלה נתהוו בעולם ולא ניתן רשות לעין לראותן .ולפי שהם דבקים בחסידים ובחכמים להרע להם .ותורתם משמרתם ואין לו רשות בהן .אבל
תמצאם כולם חלושים ויגעים וברכיהם כושלות ובגדיהם בלות ומטולאות מדבוקם שנדבקים בהם בצערם ולשבר ירכותיהם .ולכן אמרו הני ברכי
דרבנן ולא אמרו ידי דרבנן וכיוצא בזה .והטעם בזה כי נגע בכף ירך יעקב .וזהו והוא צולע על יריכו .רוצה לומר מצטער על יוצאי יריכו שעתידין
לפול בידו .ולכן כתיב יוצאי ירך יעקב שבעים הם ע' סנהדרין והחכמים שבאו מצד הירך .וזה הצר הצורר הלוך אחריהם עד יתקיים מאמר הכתוב
וברכים כושלות אמצו .וזהו שאמרו שנשכו הנחש הוא סמאל הוא נחש הקדמוני .ובאחרונה נשכו חמור הוא חמור אבי שכם במעשה דינה שנשכו
וטמא דינה בתו .סמאל שנגע בכף הירך וטמאו כדכתיב כי נגע בכף ירך יעקב .עכ"ז לא הרגיש יעקב והחריש עד בואם .כי לבניו ניתן הנקמה של
חמור ונזדווגו עמו שור וחמור .הם שמעון שנקרא שור .ולוי נקרא חמור .שהיה עוסק בתורת יששכר שנקרא חמור .ואנו מקווים שיבא מורה
צדק עני ורוכב על חמור .וינקום נקמת השם כנחש וחמור שנשכו ליעקב ולזרעו וכן יהיה רצון:

