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פרשת וישלח תשע"ו
בעניין גיד הנשה
בראשית פרק לב

רש"י

(כה) ויותר יעקב  -שכח פכים קטנים וחזר עליהם:
(כה) ַויִּ ו ֵָּתר ַי ֲעקֹב ְלבַ ּדֹו וַ י ֵָּאבֵ ק ִּאיׁש עִּ ּמֹו עַ ד עֲלֹות
ויאבק איש  -מנחם פירש ויתעפר איש ,לשון אבק,
הַ ָּשחַ ר( :כו) וַ י ְַרא כִּ י ל ֹא ָּיכֹל לֹו וַ יִּ גַע ְבכַף י ְֵרכֹו ו ֵַת ַקע
שהיו מעלים עפר ברגליהם על ידי נענועם .ולי
כַף י ֶֶרְך ַי ֲעקֹב בְ הֵ ָּאבְ קֹו עִּ ּמֹו( :כז) וַי ֹאמֶ ר ׁשַ לְ חֵ נִּ י כִּ י
נראה שהוא לשון ויתקשר ,ולשון ארמי הוא ,בתר
עָּ לָּה הַ ָּשחַ ר וַ י ֹאמֶ ר ל ֹא אֲ ׁשַ ֵלחֲ ָך כִּ י ִּאם בֵ ַרכְ ָּתנִּ י:
(כח) וַי ֹאמֶ ר ֵא ָּליו מַ ה ְשמֶ ָך ַוי ֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב( :כט) וַי ֹאמֶ ר דאביקו ביה ,ואבק ליה מיבק ,לשון עניבה ,שכן
ית עִּ ם דרך שנים שמתעצמים להפיל איש את רעהו
ל ֹא ַי ֲעקֹב י ֵָּאמֵ ר עֹוד ִּׁש ְמָך כִּ י ִּאם י ְִּש ָּר ֵאל כִּ י שָּ ִּר ָּ
שחובקו ואובקו בזרועותיו .ופירשו רבותינו ז"ל
ֹאמר
ֹלהים וְ עִּ ם אֲ נ ִָּּׁשים ַותוכָּל( :ל) ַו ִּי ְׁש ַאל ַי ֲעקֹב וַי ֶ
אֱ ִּ
שהוא שרו של עשו( :כו) ויגע בכף יריכו  -קולית
הַ גִּ ידָּ ה נָּא ְׁשמֶ ָך וַי ֹאמֶ ר לָּּמָּ ה זֶ ה ִּת ְׁש ַאל ל ְִּׁש ִּמי וַ יְבָּ ֶרְך
הירך התקוע בקלבוסית קרוי כף ,על שם שהבשר
ִּיאל כִּ י
אֹתֹו ָּׁשם( :לא) וַ י ְִּק ָּרא ַי ֲעקֹב ֵׁשם ַהּמָּ קֹום פְ נ ֵ
ֹלהים ָּפנִּ ים ֶאל פָּ ִּנים ו ִַּתנָּצֵ ל נַפְ ִּׁשי( :לב) ַויִּזְ ַרח שעליה כמין כף של קדירה :ותקע  -נתקעקעה
יתי אֱ ִּ
ָּר ִּא ִּ
ממקום מחברתה ,ודומה לו (ירמיה ו ח) פן תקע
נואל וְ הוא ֹצלֵעַ עַ ל י ְֵרכֹו:
לֹו הַ שֶ מֶ ׁש כַאֲ ׁשֶ ר עָּ בַ ר ֶאת פְ ֵ
נפשי ממך ,לשון הסרה .ובמשנה לקעקע ביצתן,
(לג) עַ ל כֵ ן ל ֹא י ֹאכְ לו בְ נֵי י ְִּש ָּר ֵאל ֶאת גִּ יד הַ נ ֶָּׁשה אֲ ׁשֶ ר
עַ ל כַף ַהי ֵָּרְך עַ ד הַ יֹום הַ זֶה כִּ י ָּנגַע בְ כַף י ֶֶרְך ַי ֲעקֹב בְ גִּ יד לשרש שרשיהן( :כז) כי עלה השחר  -וצריך אני
לומר שירה ביום :ברכתני  -הודה לי על הברכות
הַ נָּׁשֶ ה:
שברכני אבי ,שעשו מערער עליהם( :כט) לא יעקב -
לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה וברמיה כי אם בשררה ובגלוי פנים ,וסופך שהקב"ה נגלה עליך
בבית אל ומחליף את שמך ,ושם הוא מברכך ,ואני שם אהיה ואודה לך עליהן ,וזהו שכתוב (הושע יב ה)
וישר אל מלאך ויוכל בכה ויתחנן לו ,בכה המלאך ויתחנן לו ,ומה נתחנן לו (שם) בית אל ימצאנו ושם
ידבר עמנו ,המתן לי עד שידבר עמנו שם ,ולא רצה יעקב ,ועל כרחו הודה לו עליהן ,וזהו (פסוק ל) ויברך
אותו שם ,שהיה מתחנן להמתין לו ולא רצה :ועם אנשים  -עשו ולבן :ותוכל  -להם( :ל) למה זה תשאל -
אין לנו שם קבוע ,משתנין שמותינו ,הכל לפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלחים( :לב) ויזרח לו
השמש  -לשון בני אדם הוא ,כשהגענו למקום פלוני האיר לנו השחר ,זהו פשוטו .ומדרש אגדה ויזרח לו
לצרכו ,לרפאות את צלעתו ,כמה דתימא (מלאכי ג כ) שמש צדקה ומרפא בכנפיה ,ואותן שעות שמיהרה
לשקוע בשבילו כשיצא מבאר שבע ,מיהרה לזרוח בשבילו :והוא צלע  -והוא היה צולע כשזרחה השמש:
(לג) גיד הנשה  -ולמה נקרא שמו גיד הנשה ,לפי שנשה ממקומו ועלה ,והוא לשון קפיצה ,וכן (ירמיה נא ל)
נשתה גבורתם ,וכן (לקמן מא נא) כי נשני אלהים את כל עמלי:
משנה מסכת חולין פ"ז מ"ו

רמב"ם פירוש המשנה

לדעת ר' יהודה האוכל כזית מגיד הנשה של בהמה
נוהג בטהורה ואינו נוהג בטמאה רבי יהודה אומר
אף בטמאה אמר רבי יהודה והלא מבני יעקב נאסר טמאה חייב שתי מלקיות משום בהמה טמאה
גיד הנשה ועדיין בהמה טמאה מותרת להן אמרו לו ומשום גיד הנשה .ואין הלכה כר' יהודה .ושים לבך
לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו והוא אמרם
בסיני נאמר אלא שנכתב במקומו:
מסיני נאסר ,והוא ,שאתה צריך לדעת שכל מה
שאנו נזהרים ממנו או עושים אותו היום אין אנו עושים זאת אלא מפני צווי ה' על ידי משה ,לא מפני שה'
צוה בכך לנביאים שקדמוהו ,דוגמא לכך ,אין אנו אוכלים אבר מן החי לא מפני שה' אסר על בני נח אבר
מן החי ,אלא מפני שמשה אסר עלינו אבר מן החי במה שנצטווה בסיני שישאר אבר מן החי אסור .וכן אין
אנו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי ביתו ,אלא מפני שה' צונו על ידי משה להמול כמו שמל
אברהם עליו השלום ,וכן גיד הנשה אין אנו נמשכים בו אחרי אסור יעקב אבינו אלא צווי משה רבינו ,הלא
תראה אמרם שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה בסיני ,וכל אלה מכלל המצות.
מסכת ברכות דף ה ע"א

אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש :לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע ,שנאמר רגזו ואל
תחטאו .אם נצחו  -מוטב ,ואם לאו  -יעסוק בתורה ,שנאמר :אמרו בלבבכם; אם נצחו  -מוטב ,ואם לאו -
יקרא קריאת שמע ,שנאמר :על משכבכם; אם נצחו  -מוטב ,ואם לאו  -יזכור לו יום המיתה ,שנאמר:
ודמו סלה.
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Rembrandt, Jacob Wrestling with the Angel (c. 1659)
Gemäldegalerie, Berlin

