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למרות שבדרך כלל האחריות של האדם נגמרת בבניו, 
בשני תחומים מצאנו חיובים המוטלים כלפי הדור השלישי

סח לי פעם אדם בגיל העמידה שזכה להעמיד בנים ובני 
בנים: "להיות סבא זה מאד נוח. אתה נהנה מן הנכדים, 

משחק איתם ומבלה איתם, וברגע שאין לך כבר כוח 
להתעסק איתם, אתה פשוט מוסר אותם להורים שלהם". 

אכן, להיות סבא וסבתא נראה כתפקיד נטול אחריות. 
במשפחות נורמטיביות ההורים אחראים לגדל את ילדיהם, 
לחנך אותם, ולהדריך אותם בדרך הישר; ואילו הוריהם של 

ההורים קוצרים את פירות עמלם שלהם – נהנים מהזרע 
שצמח לאחר שדור הילדים גדל והתבסס.

אך האמנם אין חובות כלשהם של הסבא כלפי נכדיו? 
האמנם מדובר בתפקיד שהוא נטול אחריות? בשני 

תחומים בהלכה )לפחות( מצאנו מעין חובה המוטלת אף 
על הדור השלישי כלפי בני בניהם.

קיומם של נכדים
התחום הראשון קשור לדיני פריה ורביה, ונוגע לעצם 
קיומם של הנכדים. פריה ורביה היא מצווה מרתקת 

ומיוחדת, שכן קיומה איננו מסתכם באקט ההולדה בלבד 
אלא מתפרש על פני מרחב גדול מכך. מחלוקת בעניין זה 

מצאנו בתלמוד הבבלי )יבמות סב, א(:

איתמר: היו לו בנים ומתו, רב הונא אמר: קיים פריה ורביה, 
רבי יוחנן אמר: לא קיים. רב הונא אמר קיים, משום דרב 

אסי, דאמר רב אסי: אין בן דוד בא - עד שיכלו כל נשמות 
שבגוף, שנאמר: 'כי רוח מלפני יעטוף' וגו'; ורבי יוחנן אמר 

לא קיים פריה ורביה, 'לשבת יצרה בעינן', והא ליכא.

המחלוקת בין רב הונא לר' יוחנן סובבת סביב הגדרת 
מצוות פריה ורביה – האם המצווה היא בעצם ההולדה, 

שאז ירדה נשמה חדשה לעולם, או שהמצווה היא למלא 
את העולם, ואם מתו הילדים הרי שהעולם לא התמלא. 

שיטת רבי יוחנן – שאגב, קבר את עשרת בניו שנפטרו 
בעודו בחיים – היא שתכלית המצווה היא ליישב את 

העולם, ולכן אם הוליד אדם ילדים והללו נפטרו, לא קיים 

את המצווה. כשיטה זו נפסקה ההלכה )רמב"ם אישות טו, ה(.

למה אפוא צריך לדאוג האדם? מעבר לחובתו לקיים את המצווה 
על ידי הולדת בן ובת )כשיטת בית הלל במשנת יבמות ו, ו(, צריך 

האדם לדאוג שמאותם ילדים יהיו לו לפחות שני נכדים )אחד מכל 
ילד(, בן ובת, כדי שיקיים מצוות פריה ורביה אם ילדיו ייפטרו בחייו. 

נמצא אם כן, שבאופן הבסיסי ביותר, קיימת חובה על האדם 
– כחלק ממצוות פריה ורביה - לדאוג שיהיו לו נכדים כשיעור 

המצווה הנדרשת ממנו כאבא )כאמור, כל זאת כאשר מתו ילדיו 
בחייו. אולם אם נפטר האדם בעוד ילדיו בחיים ויש לו בן ובת, קיים 

מצוות פריה ורביה בלא כל קשר לקיומם של נכדים(.

לימוד לדורות הבאים
התחום השני הנוגע לחיובי הסבא כלפי נכדיו הוא תלמוד תורה. 

התלמוד הבבלי במסכת קידושין מביא דיון בעניין זה )ל, א(: 

עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה? אמר רב יהודה אמר 
שמואל: כגון זבולון בן דן, שלימדו אבי אביו מקרא ומשנה ותלמוד, 

הלכות ואגדות... ואבי אביו מי מיחייב?... הוא דאמר כי האי תנא; 
דתניא: ולמדתם אותם את בניכם - אין לי אלא בניכם, בני בניכם 

מנין? ת"ל: והודעתם לבניך ולבני בניך. 

הגמרא בהמשך מגבה דעה זו: "אמר רבי יהושע בן לוי: כל 
המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר 

סיני, שנאמר: 'והודעתם לבניך ולבני בניך', וסמיך ליה: 'יום אשר 
עמדת לפני ה' א-להיך בחורב'". דעה זו נפסקה להלכה )רמב"ם 

הלכות תלמוד תורה א, ב; שו"ע יו"ד רמה, ג(, ויצרה נורמה חדשה: 
מחובתו של הסבא לדאוג לחינוך התורני שהנכדים מקבלים, ולא 

להסתפק בהטלת האחריות על ההורים.

האם קיים קשר בין שני החיובים שמוטלים על הסבא – פריה ורביה 
ותלמוד תורה? נראה שכן. שתי המצוות הללו מטרתן למלא את 

העולם, בחומר וברוח. מצוות פריה ורביה דורשת מן האדם לדאוג 
ליישוב העולם; ומצוות תלמוד תורה דורשת מן האדם לדאוג 

להפצת התורה והנחלת המסורת לדורות הבאים. בלשון למדנית 
ניתן לומר שבשתי המצווה הללו לא רק מעשה המצווה הוא חשוב 

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה

עלון שבת לכלל ישראל 

חיובי הסבא / הרב עידו פכטר
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אלא גם הקיום שלהם, קרי התכלית והמטרה שלשמן תוקנו. אדם איננו יכול 
להסתפק במעשה עצמו ולהסיר ממנו את האחריות. למצוות יש תכלית 

וטעם, ובתחומים הללו, אם לא דאג האדם לקיומן, מסתבר שהוא לא יצא 
ידי חובתן, גם אם הוא רק הסבא.

הצעה דידקטית לפעילות עם תלמידים

מה אתה אוהב ללמוד עם סבא? על מה אתם משוחחים?

איזה שי אתה יכול להכין לסבא שישמח אותו ביותר?

חשוב על מקום שהיית רוצה לטייל או לבקר בו עם סבא ותכנן את הטיול.

idopachter@gmail.com



WWW.ALONSHABBAT.COM 3ניתן למצוא אותנו באתר



WWW.ALONSHABBAT.COM 4ניתן למצוא אותנו באתר

העסק שלך יכול להופיע פה!
מבצע חסר תקדים

פרסום העסק בעלון "מסביב לשלחן"

1 ש"ח בלבד! 4 9         ב-
חשיפת העסק באופן 

שבועי ליותר מעשרת אלפים     
לקוחות פוטנציאלים

לפרטים:
0 5 2 - 6 6 5 4 7 8 1  

*מחיר המבצע מותנה בפרסום של 4 שבועות לכל הפחות
*המחיר וגודל הפרסום עשוי להתעדכן מעת לעת

*המחיר כולל מע"מ
*המחיר לפרסום מודעה מעוצבת, לעיצוב מודעה חדשה

  תשלח הצעה נפרדת
*למודעה עד גודל חצי עמוד

בעל/ת עסק?

*
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חיים מלאי עימותים
החיים שלנו מלאים עימותים, והם זועקים כמעט מכל 

עמודי החדשות בעיתונים ובמרשתת: המערב מול 
האסלאם הג'יהאדיסטי, האיחוד האירופי מול ישראל, 

אזרחי המדינה מול מבצעי הפיגועים והמסיתים אותם, 
חברי כנסת אלה נגד אלה, חרדים מול חילוניים בשאלות 
הגיוס לצבא ושמירת השבת במרחב הציבורי, ועוד כהנה 
וכהנה. אין סוף לעימותים, אבל יש עימותים שלא היתה 

צריכה להיות להם התחלה.

אפוא להסיק שעשיו אכן שכח וזנח את סיפור הברכות, והוא כבר אינו רוצה 
להתנכל לו. יעקב נתפס במדרש כמי שמעיר דובים ישנים, ומעורר זיכרונות 
של ריב ישן שעבר זמנו. בפנייתו לעשיו הוא יזם אפוא עימות מיותר, וכמעט 

הכניס את עצמו למלחמה מסוכנת, מלחמת יש ברירה. 

חייו של יעקב היו רצופים עימותים, והוא תמיד הפגין בהם נחרצות, 
החלטיות ואפילו מידה מסוימת של תקיפות. הם החלו עוד בטרם נולד. 

כבר ברחם האם, רבקה, התרוצצו הבנים, וניהלו מאבק ביניהם. לאחר 
מכן עוד בשעת הלידה, כאשר עשיו יצא ראשונה התעמת עמו יעקב ואחז 
בעקבו. כשעשיו ביקש מן האדום האדום שיעקב בישל, שלף יעקב מיידית 
את דרישתו לקבלת הבכורה בתמורה. כאשר יצחק אביו מישש אותו לפני 

אמירת הברכה, הוא ענה בלי היסוס את ההכרזה: "אנוכי עשיו בכורך". 
כשיצחק שואל "מה זה מהרת למצוא בני" את הצייד, הוא שולף לאלתר: 
"כי הקרה ה' אלוהיך לפני". גם כשהגיע לחרן, יעקב לא נרתע מעימותים, 

וכשראה את הרועים שם נאספים וממתינים ליד הבאר, בחר להתערב 
בעניינים לא לו, ופנה אליהם באמירה: "ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול ֹלא ֵעת ֵהָאֵסף 

ַהִּמְקֶנה ַהְׁשקּו ַהֹּצאן ּוְלכּו ְרעּו" )בראשית כט, ז(. יעקב היה השולף המהיר 
במערב, וגם כשהגיע למזרח, לחרן, הוא שולף את האבן הכבדה מעל פי 

הבאר, והופך באחת את הסדרי השקיית הצאן של הרועים המקומיים. 

בעת שהייתו בחרן התעמת יעקב עם לבן, ולמרות התלות שלו בלבן, הוא לא 
התקשה לדבר אתו קשות כל אימת שהלה התנהג כלפיו במרמה ובנוכלות. 
בראשונה, הוא דורש מלבן בתקיפות יוצאת דופן: "ָהָבה ֶאת ִאְׁשִּתי ִּכי ָמְלאּו 
ָיָמי ְוָאבֹוָאה ֵאֶליָה". בשנייה, הוא קובל בחריפות בפני לבן: "ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת 
ִּלי ֲהֹלא ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמְך ְוָלָּמה ִרִּמיָתִני". בשלישית, הוא מתעמת עם לבן 

בעניין המשכורת שלו, וקובע בנחרצות שכל ההצלחה והפריון בעדרי לבן 
באה בזכותו: "ויברך ה' אותך לרגלי", ועקב כך הוא דורש לעשות לביתו )ל, 
ל(. בפעם האחרונה מתעמת יעקב עם לבן, אחרי שהחותן הערמומי רודף 

אחריו ומדביק אותו. יעקב מעז לריב עם לבן, ונושא באוזניו נאום תוכחה 
תקיף וכבד: "ַוִּיַחר ְלַיֲעֹקב ַוָּיֶרב ְּבָלָבן, ַוַּיַען ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר ְלָלָבן: ַמה ִּפְׁשִעי ַמה 

ַחָּטאִתי ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי" )לא, לו(.

עם רקורד עשיר כזה של עמידה בעימותים בהצלחה, אין פלא שגם בהגיעו 
לארץ כנען יעקב לא מהסס ליזום את הפנייה אל עשיו, תוך ידיעה שהוא 

עלול להיכנס לעימות קשה, שאחריתו מי ישורנו. אותן תכונות של נועזות, 
תקיפות והחלטיות שאפיינו את יעקב לכל אורך הדרך, באו לידי ביטוי גם 

ביזמה זו, שהיתה כדברי חכמים מיותרת לחלוטין.

קו פרשת המים
ברם, הפגישה עם עשיו היוותה, לדעתי, קו פרשת המים בדרך שבה יעקב 

התנהל בעימותיו. יעקב הבין, כנראה, שהוא יזם פעולה שהיתה עלולה 
להפוך לתסבוכת מסוכנת ומיותרת לגמרי. הוא הפיק את הלקח, ומאותו 

שלב ואילך הוא בוחר להימנע מעימותים. אנו רואים זאת בשלושה מקרים 
מובהקים הממחישים זאת היטב.

המקרה הראשון התרחש זמן קצר אחרי כניסתו לארץ, כאשר אנשי שכם 
חטפו את דינה. אנו מצפים מיעקב לתגובה תקיפה ביותר, אולם תחת זאת 

"החריש יעקב", והעדיף שלא להגיב, וכאשר בניו שמעון ולוי הגיבו בתקיפות 
וביצעו פשיטה קטלנית בעיר שכם, יעקב מחה בהם.... )לד, ה(. 

המקרה השני אירע כאשר הלך ְראּוֵבן "ַוִּיְׁשַּכב ֶאת ִּבְלָהה ִּפיֶלֶגׁש ָאִביו". שוב 
אנו מצפים מיעקב לתגובה קשה, אולם מהי תגובתו? "ַוִּיְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל", לא 

שום דבר מעבר לכך. יעקב שותק, נמנע מעימות עם ראובן ואינו אומר לו 

יעקב אבינו נקלע בפרשת ''וישלח' לעימות עם אחיו עשיו שגמר אומר 
להורגו. במסורת היהודית רגילים לראות בדרך שבה יעקב מתכונן לעימות 

זה דוגמא ומופת לדרך שמנהיגי עם ישראל צריכים לנקוט בעימותים שונים 
עם אומות העולם. כך למשל למד רבי יהודה הנשיא מיעקב כיצד להתנהג 
בפגישותיו עם הנציב הרומאי אנטונינוס, וכיצד לנסח את האגרות ששלח 
אליו. ההכנות של יעקב למפגש עם עשיו: משלוח דורון, עמידה בתפילה 

והכנת העורף לאפשרות של מלחמה, הציבו מודל לשיטה הרב-ממדית של 
קהילות יהודיות רבות במצבי עימות עם השלטון הזר.

ברם, חז"ל במדרש הביעו גם עמדה שונה לחלוטין, לפיה יעקב שגה 
בהתנהגותו, ויזם עימות מיותר לחלוטין. המדרש ממשיל את יעקב למי 

שמושך באזני כלב, ובכך הוא משסה בעצמו את הכלב שיתנפל עליו. חכמים 
מתארים את מעשי יעקב באמצעות משל נוסף - לארכי לסטים )=ראש ארגון 

פשע( שהיה ישן בפרשת דרכים. עבר שם אדם אחד שלא ידע שהישן הוא 
שודד בכיר, והעיר אותו באומרו שמסוכן לישון כאן בדרך, כיוון שיש באזור 

שודדים. קם השודד משינתו והחל להפליא מכותיו באדם שהעיר אותו 
מהשינה. כך, לדברי המדרש, אמר הקב"ה ליעקב: "עשיו, לדרכו היה מהלך, 

ואתה משלח אצלו שלוחים ואומר לו כה אמר עבדך יעקב?! אתה עצמך 
גרמת לכך שיצא לקראתך ב400 איש" )בראשית רבה עה, ג(. 

חכמי המדרש עומדים על כך שיעקב היה זה שעשה את הצעד הראשון 
בעימות עם עשיו. היה עליו לזכור שאחרי שלקח בעורמה את הברכות, 

רבקה, אימו, אמרה לו שעליו לברוח לחרן, אך היא הוסיפה "ְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו 
ָיִמים ֲאָחִדים ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחיָך ִמְּמָך ְוָׁשַכח ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ּלֹו )כ"ז, 

מה-מו(. מאז חלפו שנים רבות, ולפני שובו מחרן לארץ  כנען ה' אומר לו: 
"ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ּוְלמֹוַלְדֶּתָך ְוֶאְהֶיה ִעָּמך" )ל"א, יג(. יעקב צריך היה 

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"

אל תעירו דובים ישנים/ 
הרב ד"ר רונן לוביץ
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דבר )לה, כב(.

המקרה השלישי היה כשיוסף הביא אליו את דיבתם הרעה של אחיו, 
וכתוצאה מכך נוצרה שנאה בין האחים. גם שם אנו מצפים לתגובה ממשית 

מהאבא יעקב, להתערבות כלשהי בסכסוך בין האחים, אולם יעקב אינו 
עושה דבר. גם כאשר יוסף חולם חלומות בהם הוריו ואחיו משתחווים לו 

ארצה, תגובתו של יעקב רופפת וקלושה ביותר. הוא אומר ליוסף: "ָמה 
ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמָּת ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְּמָך ְוַאֶחיָך ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָך ָאְרָצה?!", 

אך מעבר לאמירה זו לא עשה יעקב דבר אלא נצר את האפיזודה בלבו, 
כדברי המקרא: "ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר" )לז, י(.

מה גרם ליעקב לשנות את דרכי ההתנהלות שלו בעימותים מאז חזר ארצה 
ונפגש עם עשיו? אפשר שהדבר קשור במישרין לעימות עם עשיו בפרשתנו, 

בו התברר ליעקב שהאויב המסוכן מכל, הוא למרות הכול אדם אשר לב 
אנוש מפעם בו, הרואה בו אחיו, ואינו דורש רעתו כלל. ייתכן שיעקב הסיק 

ממפגש זה שלעתים צריך ליישב סכסוכים במפגש ידידותי, למצוא חן בעיניו, 
ולא לראות בו ובאנשיו אויב חסר פשרות.

  אפשר שהשינוי קשור בהתבגרות יעקב ובמעבר שחל בו מאיש צעיר, נמרץ 
ונחרץ, לאב משפחה שיש לו אחריות לנשים ולילדים, שפחות ומשרתים. 

אינני מתיימר לשפוט את התנהלותו של יעקב  בכל אחד מהעימותים בהם 
נאלץ להתמודד. אני יכול לומר רק זאת: האירועים השונים בחייו מלמדים 
שלפעמים יש צורך להתעמת בתקיפות, אך לפעמים עדיף להימנע מכך 

ולחפש דרכי פשרה ושלום.

ובמעבר חד...
מדינת ישראל נדרשת לא אחת להכריע בשאלה האם להיכנס לעימותים 
צבאיים או מדיניים מול אויבים ומול בעלי מחלוקת אחרים. רבים בציבור 

הישראלי נוטים באופן אינסטינקטיבי לתמוך בעמדה תקיפה, ולדרוש 
מקברניטי המדינה להיכנס לעימות חריף. הניסיון המצטבר, שהחל עם 

יעקב, ונמשך לאורך כל ההיסטוריה היהודית, מלמד שלא תמיד זו האופציה 
הנכונה, וכי דרושה זהירות רבה בהכרעות שכאלה.

גם בחיינו היום-יומיים אנו נדרשים לקבל החלטות מושכלות האם להתעמת 
וכיצד לעשות זאת. יש מצבים בחיים בהם מוכרחים להתעמת ולא להחריש. 

כך, לדוגמה, כאשר נוצרת איבה בין אנשים, ואדם מרגיש פגוע, עליו 
להתעמת עם מי שפגע בו, לשים את הדברים על השולחן ולברר אותם כדי 

ליישר את ההדורים. ההלכה מדריכה אותנו שכאשר אדם נפגע מחברו, הוא 
אינו צריך לעבור על כך בשתיקה, אלא עליו לפנות אל האחר באופן ישיר 
אך ידידותי ולומר לו: "למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני" 

)רמב"ם הלכות דעות ו, ו(. אולם צריך לשקול היטב מתי ליצור עימות ומתי 
לנצור אותו.

מספרים על ישראלי וסיני שחיפשו חניה בניו-יורק. הישראלי הקדים את 
הסיני בשתי שניות להיכנס לחניה פנויה, והסיני התעצבן ולא ויתר. הם 
החלו להתווכח עד שהגיעו להחלטה, שמי שייתן לשני מכה יותר חזקה 

יזכה בחניה. הסיני היכה את הישראלי עד שאיבד לכמה דקות את הכרתו. 
כשהתעורר אמר: "איזו מכה חזקה…איך אתה קורא למכה הזו?" "קוראים 
לה ג'ק 1", ענה הסיני. "כל הכבוד", אמר הישראלי, ונתן לסיני מכה חזקה 

שהלה התעורר ממנה רק אחרי שלוש שעות. כשהתעשת אמר הסיני 
שהפסיד בהתערבות: "איזו מכה איומה, איך קוראים אצלכם למכה הזאת?" 

"קוראים לה ג'ק של סובארו", ענה הישראלי…

אכן, לא תמיד משתלם ליזום עימות. בכל מצב של עימות הן בתחום האישי, 
הן במעגלים החברתיים והן בזירה המדינית, אסור להגיב באימפולסיביות, 

אלא יש להפעיל שיקול דעת האם נכון לדבר או לשתוק, האם לפעול 
באסרטיביות או אף באגרסיביות כמו שמעון ולוי בשכם, או במתינות ואף 

בוותרנות, כדרך שנהג יעקב בפגישתו עם עשיו. יש לבדוק היטב את האיזון 
ואת התזמון. בהרבה מקרים נגלה שאם שוקלים את הכניסה לעימות ביישוב 

הדעת ובמתינות, מגיעים למסקנה כי שב ואל תעשה עדיף, וכדאי לא 
למשוך באזני כלב ולא להעיר שדים מרבצם.

ronenlbtch@gmail.com
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שני מנהגי קריאת הפטרה בפרשת וישלח – הושע 

ועובדיה.  בשניהם מוזכר אדום, כמי ששונא ליעקב 

מימים ימימה.

אדום של המקרא הם צאצאי עשיו שהפכו למלכות רומי, 

שהתפצלה בימינו למדינות אירופה. בחודשים האחרונים 

היינו עדים למתקפה מצד "אדום" העכשווי, המודרני, 

הנוצרי, שנתן חסות לחרם על ישראל, שנתן לאיסלאם 

חסות בשטחי מדינותיו, שנתן יד להפגנות המוניות נגד 

ישראל בכיכרות הערים המרכזיות.  הפיגוע בפאריז, 

החזיר באחת את הפרופורציות מהן יצא אדום של ימינו 

כבר מזמן. למי שחושב בטעות שאחרי שנפל האסימון, 

הטעם שידעו כל בני העולם כי זרעו יעמד לנצח ובסוף הוא ינצח את אויביו. 

והנה אפרים חושב הוא מצא האון." הנביא מוכיח אותם על השענות על 

כוחם ועל חוסר בטחון בה'. את הכתוב ואתה באלוהיך תשוב מבאר רש"י: 

בהבטחתו ובמשענתו שהוא מבטיחך אתה יכול לסמוך ותשוב אליו, רק 

חסד ומשפט שמור ומובטח אתה לקוות לישעו תמיד. הנביא קורא לעם 

ואומר כי המשפט הוא חשוב אך במשפט לבדו אין די. חסד וחנינה ורחמים 

אל הבריות צריכים להיות נלווים אליו. הנביא מקדים את החסד למשפט. 

חסד ומשפט שמור. זו דרכו של יעקב. דרך שירש מאברהם שעליו נאמר: 

"למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה 

ומשפט". ואף כאן הצדקה קודמת למשפט. רד"ק מציין כי תכונות אלה 

הן הדבקות במידותיו של הקב"ה. ואלה דבריו: "חסד ומשפט שמור בתנאי 

זה תוכל לנוח ולא תפחד מהאויב אם תשמור לעשות חסד ומשפט כי 

מידותיו הם כמו שאמר כי אני ה' עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ כי 

באלה חפצתי נאום ה'. זרעו של יעקב, הנקרא על שמו עם ישראל, נקרא 

ללכת בדרכו, דרך החסד וההתפייסות, דרך האמונה והביטחון בה', ויחד 

עם אלה דרך של משפט ושל עמידה אל מול המציאות.

לפי מנהג אחר נוהגים לקרוא את נבואתו של עובדיה הפונה אל אדום, 

העם שנולד מעשו. השנאה של בני אדום לישראל משקפת את שנאתו של 

עשו אל יעקב. הנביא מדבר על אכזריותם של בני אדום. בפרשה מסופר 

על פגישה בין האחים. בהפטרה מדובר על פגישה בין העמים. בפרשה 

יעקב הוא החלש ועשו בעל הכוח. בעתיד יהיה בית יעקב אש ובית יוסף 

להבה ובית עשו לקש... ולא יהיה שריד לבית עשו כי ה' דבר"

הצעה לפעילות דידקטית לתלמידים:

השוו בין שתי ההפטרות וכתבו בטבלה על הדומה והשונה שני העמים 

בתקופת המקרא – ישראל ואדום.

כיצד לדעתכם יכול ישראל לעמוד איתן מול אדום נכון לימינו?

אדום של ימינו יתחיל לאהוב את יעקב – טעות בידו. השנאה של אדום 

ליעקב כה שורשית, כה טעונה, כה חסרת בסיס, שיחלוף עוד זמן רב, עד 

שאותו אדום יהיה אוהב יעקב, אם בכלל אי פעם. דווקא מוסלמים מתונים 

החיים שנים בארצות אירופה הם אלה המצטרפים לדעא"ש. דווקא חנות 

הכלבו היהודית שבתקופת השואה נגזלה מבעליה היהודים, הפכה לקניון 

גדול שמחרים מוצרים מישראל. דווקא מרגלים שריגלו באופן בוטה וחריף 

הרבה יותר מפולארד, השתחררו זה מכבר ורק הוא נותר שלושים שנה נרקב 

חולה בכלאו. זהו אדום. אדום של דווקא. אדום של שנאת חינם.

כותב על ההפטרה, יהושע מנחם רוזנברג:

"הנביא הושע, בהפטרה הנקראת לפי אחד המנהגים, מזכיר את התמודדות 

יעקב עם עשו: בבטן עקב את אחיו ובאונו שרה את אלוהים. וישר אל 

מלאך ויוכל לו, בכה ויתחנן לו, בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. רש"י מבאר 

כי המלאך הוא זה שבכה ובקש שלחני. יעקב השיב "לא אשלחך כי אם 

ברכתני". תשובת המלאך לפי הושע הייתה אם תניח לו עתה עתיד הקב"ה 

להגלות עליך בבית אל ושם תמצאנו ושם ידבר עמנו. הנביא משתמש בכינוי 

עמנו ולא אתך. בשעה שדיבר הקב"ה עם יעקב, הרי כאילו דבר גם איתנו, 

צאצאיו. וה' אלוהי הצבאות ה' זכרו. דהיינו אני ה' איני משתנה. אילו הלכתם 

עימי בתמימות, כיעקב אביכם הייתי נוהג עמכם כאשר נהגתי איתו. הנביא 

מבקש מהעם ללכת בדרכו של יעקב: "ואתה באלוהיך תשוב, חסד ומשפט 

שמור, וקווה אל אלוהיך תמיד. ראב"ע מבאר צד אחד של דברי הנביא: "והנה 

ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" 

בין הושע לעובדיה, בין אדום המקראי 
לאדום המודרני / ד"ר ניצה דורי

nitsa.dori@gmail.com
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בפתח דבריו לפרשתנו, ממקם אותנו הרב חנן פורת 
על ציר ההתרחשויות עד כה בהתאם למאפייני 

ההתמודדויות שחוו אבותינו: "כבר העפלנו עם אברהם 
 אל ההר- בפרשות 'לך לך'- 'וירא'. 

חרשנו עם יצחק את השדה- בפרשות- 'חיי שרה' - 
 'תולדות'. ועתה אנו באים עם יעקב אל הבית-

 בפרשות 'ויצא'- 'וישלח'... אל ההר- עולים! 
בשדה- חורשים וזורעים! ובבית- חיים, חיים שלמים! 

אכן יש בבית, לכאורה, מידה מסוימת של צמצום, 
שהרי חללו סגור מבית- פנימה, וקירותיו מבדילים בינו 

ובין הסובב אותו. אך דווקא צמצום זה מאפשר חיים 
אינטימיים, חיים מלאים על כל ממדיהם..." )מתוך: 'מעט 
 מן האור'(. איך חיים בבית חיים שלמים ומלאי משמעות?

 שמחה והתרוממות 
בפרשתנו, זכה יעקב אבינו לשינוי שמו מיעקב לישראל. כידוע, 

 שמו של אדם מעיד על משמעותו.
הרבי מלובביץ' מבהיר כי שני השמות, יעקב וישראל, הם בעלי 

סמליות: "כשעם ישראל הוא בדרגת 'עבד' בלבד, הוא נקרא 
'יעקב'... וכאשר הוא מתעלה לדרגת 'בן', הוא נקרא 'ישראל'...

 ההבדל בין בן לעבד ברור למדי. 
כשבן ממלא את רצון אביו, הוא עושה זאת בשמחה, באהבה, 

בעונג. לעומת זה, העבד לא תמיד רוצה למלא את ציוויי 
אדונו; לעיתים קרובות הוא ממלא את ציוויו רק מתוך הכרח 

ובתחושת חוסר ברירה. שני המצבים הללו קיימים גם בעבודת 
ה'. יהודי יכול ללמוד תורה, להתפלל, לקיים מצוות ולעבוד 

את בוראו מתוך שמחה ועונג, כמו 'בן'; והוא יכול לעשות כל 
זאת מתוך הכרח וחוסר ברירה, כמו 'עבד'." )לקוטי שיחות, 

 כרך ג(

גם בבית הפרטי שלנו הבחירה אצורה בקרבנו האם לבצע 
את עבודות היומיום )הכוללות פעולות סיזיפיות( בהרגשה 

שעול כבד רובץ על כתפנו או לפעול בהתלהבות תוך הכנסת 
 הקדושה והחדווה גם למעשים הגשמיים היומיומיים. 

כך או כך? בידנו הדבר.

למדריכי וחניכי תנועת הנוער עזרא, ברכה והצלחה בשבת 
הארגון ובכל מעשיכם! חזקו חברים!

שבת שלום ומבורך! בשורות טובות!

לעילוי נשמת מרת יפה פרץ ז"ל, אשת חיל רבת פעלים.

אירועי הפרשה מספקים לנו כלים פרקטיים. להלן אצביע בתמציתיות על 
 אחדים מהם.

מאמץ ותפילה

יעקב שם פעמיו לשוב לבית אביו וחשש מהמפגש עם אחיו. לפיכך, השקיע 
בהכנות למפגש, כדברי רש"י, יעקב "התקין עצמו לשלשה דברים לדורון 

לתפלה ולמלחמה". וכי אין די בתפילה מעומק הלב כדרך התמודדות 
בלעדית בעת מצוקה? לשם מה יש צורך בתשורה ובהכנה למלחמה? ר' 

יצחק עראמה, בספרו 'עקדת יצחק', עומד על משמעות פעולותיו של יעקב: 
"... אבל באלו כבר יועיל ההשתדלות והחריצות כי העדר ההשתדלות וחסרון 

החריצות במקום הצורך הוא העוון אשר חטא. וכמו שביארו חז"ל במדרש 
"שוחר טוב" תהלים כג: "כי ה' אלקיך ברכך בכל מעשה ידך" )דברים ב, ז(- 

יכול אפילו יושב ובטל? תלמוד לומר: "בכל מעשה ידך": אם עשה- הרי הוא 
מתברך, ואם לאו- אינו מתברך. מהו "ידע לכתך"?- הילוכך- לכלוכך, צערך 

בפרנסתך". עולה כי ההתאמצות והחריצות מבורכות, אף אם הן כוללות 
מלאכה הנחשבת לעתים בזויה בעיני הבריות.

מה באשר לכוחה של התפילה? מהם יחסי הגומלין בינה לבין יתר הפעולות? 
ממשיך ומסביר בעל העקדה כי גם דוד המלך השתדל בכל מאודו להינצל 

מאויביו, זאת מאחר וידע כי ישועת ה' חלה רק על מי שנוקט בכל הפעולות 
האנושיות האפשריות להתמודדות עם מצבו: "אם לא יעשה כבר יהיה 

חסרון בתוך השתדלותו ויגרום להדיח מעליו תשועת ההשגחה... וזו היא 
מידה שלימה, כשיגיע אדם אל סוף מה שבידו לעשות, יבטח בה' ויישען 

באלוקיו...".

יעקב מלמדנו כי בכל התמודדות הניצבת לפתחנו- מלחמה חיצונית 
וכן משבר פנימי, אתגר כללי  או קושי פרטי, עלינו לנקוט בכל הפעולות 

 האנושיות הרלוונטיות ולהשקיע מאמצים משמעותיים.
ההשתדלות והחריצות הן רצון ה' ומי שאינו נוקט בהן- אינו יכול לצפות 

כי יזכה לישועות ולהתגשמות התפילות. גם כדי שבני זוג יזכו לשכינת ה' 
בביתם- אין די בתפילות מלאות כוונה, יש צורך בעבודה קשה, השתדלות 

רבה ומאמצים כבירים. האם משמעות הדבר היא כי גם בביתנו אנו עבדים? 
היכן השמחה, האהבה והעונג? כפי שעולה מהמשך הפרשה- הדבר תלוי 

 בנו! 

דוקטורנטית למשפטים באוניברסיטת "בר אילן" ומרצה במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן", חיפה

פרשת וישלח - חיים מלאי משמעות/ 
עו"ד רחלי שולשטיין

rachelishul@walla.com
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מערכת מסביב לשולחן מתכוננת להפיק 
בקרוב מדור חדש בו יינתן מענה לבעיה אישית 

או משפחתית )בעילום שם הכותב/ת כמובן( מפי 
היועצת החינוכית רותי בר-און. אתם יכולים 

להתחיל לשלוח שאלותיכם למייל הבא:

nitsa.dori@gmail.com

ונשתדל לענות בהקדם מעל דפי העלון

האם עשית היום מעשה טוב? 
עבודת יד ייחודית של בחורה מקסימה שמרותקת לכסא 

 גלגלים עקב המחלה.
  תנין חרוזים מקסים כמחזיק 
מפתחות/לתיק/ארנק/כמתנה. 

ליצירת קשר והזמנה
חניתה 052-3816341

תנין קטן: 9.99 ש"ח

תנין גדול: 14.99 ש"ח התנינים של נופר
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א. "ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל-ָהֱאֶמת 
ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת-ַעְבֶּדָך" )ל"ב י"א( –  

נאמר במסכת שבת ל"ב: אל יעמוד אדם במקום סכנה 
לומר שעושין לו נס – שמא אין עושין לו נס. ואם עושין 
לו נס - מנכין לו מזכיותיו. כלומר, ראוי לו לאדם שלא 
להסתכן ואל לו לסמוך על  הניסים; "ָקֹטְנִּתי" , אומר 

 יעקב, בגלל ריבוי החסדים שנעשו לי.
על "ָקֹטְנִּתי" - אומרים חז"ל שתלמיד חכם צריך שיהיה 

לו שמינית שבשמינית גאווה, ורמז לכך נותן הגר"א 
מפרשתנו, שהיא פרשה השמינית, והפסוק "ָקֹטְנִּתי" 

הוא הפסוק השמיני שבפרשה, ומכאן הביטוי 'שמינית 
שבשמינית'.

חז"ל אומרים שלושה מקומות אין הגויים יכולים לטעון ששייכים 
להם, חברון מפני שאברהם שילם על זה בכסף מלא, שכם שקנה 

יעקב במאה קשיטה, ומקום המקדש שקנה דוד מארונה היבוסי 
בשש מאות שקל.

וראוי לציין שחלקת השדה שקנה אותה יעקב ב-100 כבשות לפני 
כ-3500 שנה, ניתנה ליוסף, ושם נמצא קברו עד היום הזה. ולּו היו 
יודעים זאת מנהיגינו, לא היו מוותרים בקלות על הקניין הזה, כמו 

שלא וויתרו על מערת המכפלה והר הבית שנקנו בכסף מלא.

ה. "ַוְיִהי ִחַּתת ֱאֹלִהים ַעל-ֶהָעִרים" )ל"ה ה'( - 
חיתת אלוקים שהייתה על האומות, ִחָּתה=פחד, כמו "ומוראכם 

וחתכם יהיה על כל חית הארץ" , שורש חת"ת קרוב לחת"ך, 
חת"ך=שבר משהו פיזי, וחת"ת - גם שבירה וכריתה וגם שבירה 

נפשית מוראלית, כמו: "ַּבֲעבּור ָהֲאָדָמה ַחָּתה ִּכי ֹלא-ָהָיה ֶגֶׁשם 
ָּבָאֶרץ" )ירמ' י"ד ד'( - האדמה התבקעה מרוב יובש; "ַאל-ִּתיָרא 

ְוַאל-ֵּתָחת" )דב' א' כ"א(. )ומכאן "דרך חתחתים"=מקום אימה 
גדולה, או חריצים ושקעים באדמה המהווים מכשול להולכים(. 

ונראה שגם ה'מחתה' קשורה לכאן באשר היא   גורפת ומשברת 
גחלי אש. ד"ר יהודה קיל ב'דעת מקרא' מעלה השערה שהכתוב 

מדבר ברעידת אדמה, שבירה טקטונית עזה שמנעה  מיושבי 
ההר מלרדוף אחרי יעקב ובניו להכותם. מעין מה שאירע ליהושע 

במלחמתו עם מלכי האמורי )יהושע י' י"א(.

ו." ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו" )ל"ב כ"ה( – בתחילת פירושו 
מביא רש"י את דברי מנחם בן סרוק ) חי בספרד לפני למעלה 

מ-1000 שנה, ממניחי היסוד של הבלשנות העברית; מפורסמת 
'מחברת מנחם' - מילון עברי-עברי למקרא): "מנחם פירש ויתעפר 

איש, לשון אבק, שהיו מעלים עפר ברגליהם על ידי נענועם" – 
המתאבקים מעלים אבק ברגליהם; ורש"י ממשיך: "ולי נראה 

שהוא לשון ויתקשר, ולשון ארמי הוא, בתר דאביקו ביה )סנהדרין 
ס"ג(, ואבק ליה מיבק )מנחות מ"ב(, לשון עניבה, שכן דרך שנים 
שמתעצמים להפיל איש את רעהו שחובקו ואובקו בזרועותיו- " 

אם כן, רש"י רואה כאן חילופי אותיות א' ו-ח' – אב"ק=חב"ק,  
ַוֵּיָאֵבק=ַוֵּיָחֵבק, קושר את השני אליו ע"י חיבוק כדי להפילו )הרש"ר 

הירש מקביל את אב"ק עם אב"ך, 'התאבך' והתערבל(. הרמב"ן 
מביא מילים שבהן האותיות הגרונית אהח"ע מתחלפו ביניהן: 

כמו אמוצים-חמוצים, ארוזים-חרוזים, ונוסיף עוד: לפתע פתאום, 
גמא-גמע, אכל-התעכל, פצה-פצח, וכל 4 האותיות מתחלפות 

ביניהן: נאם, נהם, נחם, נעם.

ב. האור החיים אומר שיעקב נתן לעשו 580 בעלי חיים שזה 
גימטריה כמנין תק"ף וכמנין שעי"ר, שעל ידי מספר זה יצליח לשבור את 

תוקפו של שעיר-עשו.

 ג. על "ַוְיִהי-ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור")ל"ב ו'(
אומר בעל הטורים, 'שור' מרמז על יוסף, ואומר יעקב יש לי   הכוח של יוסף, 

כמו שנאמר על שמעון ולוי" ִבְרֹצָנם ִעְּקרּו-ׁשֹור" )מ"ט ו'( שהוא יוסף, והוא 
שטנו של עשו; ו'חמור' רומז על יששכר, כלומר יש לי כוח התורה שלו, שעליו 

נאמר:  "ִיָּׂששָכר ֲחֹמר ָּגֶרם" )ל"ב י"ד( . 

 ד. מהו הׁשער של ה'ְקִׂשיָטה' ?
לאחר שיעקב ועשו נפרדו מגיע יעקב לשכם: "ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם 

ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוִּיַחן ֶאת-ְּפֵני ָהִעיר". ַוִּיֶקן ֶאת-ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה 
ֲאֶׁשר ָנָטה-ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַּיד ְּבֵני-ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה" )ל"ג י"ח-י"ט(.

פני יעקב אבינו היו להשלים עם בני המקום, וביקש לפתח את יושבי שכם, 
ועל כך אומרת הגמרא )שבת ל"ד(: "ַוִּיַחן ֶאת-ְּפֵני ָהִעיר" – אמר רב מטבע 

תיקן להם, ושמואל אמר שווקים תיקן להם ורבי יוחנן אמר מרחצאות 
תיקן להם. ומסבירים שלמעשה יעקב אבינו לימד את יושבי שכם כיצד 

לשאת נשים, על מנת שיקיימו חברה תרבותית: מטבע – אלו הם הקידושין, 
מרחצאות – טבילה במקווה, ושווקים – זוהי הכתובה. יעקב רצה לרומם את 

אנשי שכם ולקרבם אל משפחתו, וסבר שע"י חינוך וכלכלה ייטיב עימם 
)אך הקב"ה 'זימן' לו את אונס דינה כדי שיתחיל לכבוש את הארץ; וכך בכל 
הגלויות – למרות שהיהודים היו הגורם הדומיננטי לרווחה ולתרבות,  זה לא 

עזר להם ביום הדין(. מתוך הגמרא אנו למדים שרב סבור ש'קשיטה' פירושה 
מטבע, ויעקב כאדון הארץ יש לו הזכות לטבוע מטבעות. סייעתא לכך נמצא 

במסכת ראש השנה כ"ו: ואמר רבי עקיבא: כשהלכתי לאפריקי היו קורין 
לָמָעה קשיטה; ומעה שם מטבע, ששית הדינר. ולעומתם מתרגם אונקלוס 

"במאה חורפן", כשהמילה "חורפן" משמשת את אונקלוס לתרגם את הביטוי 
"כבשות צאן", וחיזוק לכך מן הערבית: ַח'רוף=כבש, וברבים ִח'ְרפאן. ובפירושו 
לאיוב מ"ב י"א: "ַוִּיְּתנּו לֹו ִאיׁש ְקִׂשיָטה ֶאָחת", כותב הראב"ע: קשיטה - כבשה 

קטנה, אך לפי תרגומי א"י שילם יעקב "במאה מרגלין"=מאה מרגליות. 
יוצא שיעקב שילם מאה כבשות, או אולי מרגליות או מעות. לסיכום נראה 

להסביר שקשיטה ביסודה הייתה כינוי לכבשה, וכאשר השוק עבר לתשלום 
 ,pound באמצעות מטבעות, נשתמרה המילה לציין את המטבע )המילה

למשל, משמשת הן למשקל והן כמטבע(.

על קצה הלשון לפרשת ויצא/ משה אוסי

 מסע אל יהדות ספרד 
הרצאות בליווי מצגות וסרטים 

  ספרד תחת :מבין הנושאים 
הכיבוש הערבי; משוררים ות"ח 

ב"תור הזהב"; שירת החול והקודש; 
האינקוויזיציה והגירוש; מטולדו 

לצפת; הלאדינו, הפלמנקו והמוסיקה 
האנדלוסית; זמרים ואומנים חוזרים 

      .ועודאל שירת ספרד, 
  09-8335016משה אוסי 

  

לשיעורים ולהרצאות:
Mosheossi@gmail.com
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ולכבוד חג החנוכה המתקרב נוכל לקשר לכאן גם את האבוקה, 
שלהבת הלפיד או הפתילה הבוערת על מוט שעליה נאמר 

בשמחת בית השואבה: "שהיו מרקדים לפניהם באבוקות של אּור 
שבידיהן". ידידי הבלשן הרב אוריאל פרנק העיר לי שה"אבוקה" 

היא ביסודו של דבר "חבוקה", "בעבור היותה ֵמֵעצים דקים חגורים 
וקשורים יחד". וישנה סברה אחרת שהמילה אבוקה יסודה בשורש 
בה"ק הארמי – את הביטוי "אבני חן" מתרגמים בארמית 'ְבִּהיָקן'', 
ובמליצה נֱאמר על הנאור והנבון 'בקי', או תלמיד 'מובהק'. ובשיר 

החנוכה המפורסם – "ָהָבה ָנִריָמה / ֵנס ַוֲאבּוָקה": משווים את הנס, 
הדגל המתנוסס למרחוק לאבוקה הבוהקת והזוהרת והנראית 

למרחקים, ושניהם סמל ליציאה לחירות )וַהשוו ל'פסל החירות' 
בניו יורק(.

התמונות בעלון באדיבות ויקפדיה, ויקמדיה, פליקר, מרקוביץ' רקמה

ף  כי ּחנו
  

 

מסיבת חנוכה חוויתית  .א
 לכל בני המשפחה

המפגש יכלול שיחה, סיפורי פולקלור ושירה, 
מאכלים, משחקים וחידון נושא פרסים. 

טיול כייפי לירושלים בעקבות            .ב
אורות וחנוכיות   

  בתי ספר, וועדים וחברותות יכולים
   09 8335016לפנות למשה אוסי – 

  – י"א(  )ל"ב  ֶאת-ַהַּיְרֵּדן"  ָעַבְרִּתי  ְבַמְקִלי  "ִּכי 

המקל, הנְגלה והמְנגל

להעביר  להזיז,  שמשמעותו  'ַנַקל'  הערבי  בפועל  ה'מנגל'  של  מקורו 

– הובלה, העברה, שהשתנתה ל'נְגלה'  ממקום למקום, ומכאן ה'נְקלה' 

בשל חילופי ק' ו-ג' ַבלהג הבדווי. ַבמזרח שלנו ישנם שני סוגי תנורים: 

הפועל  את  )מזכיר  'טאבון'  הנקרא  באדמה  חפור  נייח,  אפייה  תנור 

העברי "לטמון את החמין",  ואת החמין של יהודי צפון אפריקה הנקרא 

'טפינה', לצד הסח'ינה המזכירה את ה'שחין' – אותיות בומ"פ מתחלפות 

ומבשלים;  אופים  ובו  נשף(,   נשם,  נשב,  כמו  טאבון-טמן-טפינה;   –

והַמְנַקל – כיריים, אח נייד ֶהעשוי ַקערת נחושת בעלת רגליות והמשמש 

ְלחימום הבית,  וגם לחימום מים ְלתה או לקפה, ּוכשיוצאים איתו אל 

מחוץ ַלבית הוא משמש גם ִלְצלייה. לעניות דעתי ה'ַמֵּקל' העברי מקורו 

שהפכה  ַמְנֵקל  שנשלה:  הנ'  תמורת  הוא  בק'  והדגש  השורש,  באותו 

לטלפון  דומה  התנ"ך  בימי  המקל  'נקב'.  משורש  ַמֶּקֶבת  כמו  ל'ַמֵּקל', 

ולהישענות  ולהגנה, לתלייה  'קל' ושימש להכאה  ימינו, הוא  הנייד של 

עליו; ואם מחוררים בו פתח הוא משמש לנדן של חרב, לנרתיק של כסף 

ואף לאחסון של 'חטיף', וראיתי בדווי שהוציא משרביטו קפה. המקל 

שימש את הרועה ואת הנווד לנוע ממקום למקום במינימום של משא 

בדומה לנייד בימינו. ומי יודע מה סחב איתו יעקב אבינו כשאמר: "ִּכי 

ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת-ַהַּיְרֵּדן" )אין דגש בק' בגלל קשיות הק'(, וכך המקל 

קשור אל המנגל – המנקל – גם ַּבמשמעות וגם ַּבשורש. ומעניין שהמילה 

בערבית לטלפון הנייד היא 'ַנָּקאל'.


