
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מפרשת השבוע

 ) י' בראשית כח("  יעקב מבאר שבע וילך חרנהויצא"
 אלא מגיד שיציאת צדיק מ� המקו� עושה  אלא מגיד שיציאת צדיק מ� המקו� עושה  אלא מגיד שיציאת צדיק מ� המקו� עושה  אלא מגיד שיציאת צדיק מ� המקו� עושה ???? ולמה הזכיר יציאתו ולמה הזכיר יציאתו ולמה הזכיר יציאתו ולמה הזכיר יציאתו""""ויל	 יעקב חרנהויל	 יעקב חרנהויל	 יעקב חרנהויל	 יעקב חרנה""""לא היה צרי	 לכתוב אלא לא היה צרי	 לכתוב אלא לא היה צרי	 לכתוב אלא לא היה צרי	 לכתוב אלא """"

    ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( זיוה פנה הדרה זיוה פנה הדרה זיוה פנה הדרה זיוה פנה הדרה יצא מש� פנה הודה פנה יצא מש� פנה הודה פנה יצא מש� פנה הודה פנה יצא מש� פנה הודה פנה,,,, שבזמ� שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה שבזמ� שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה שבזמ� שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה שבזמ� שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה,,,,רוש�רוש�רוש�רוש�
 לפרש ישאלא ?  ולמה לא נכתב אצל� לשו� יציאה,יש להתבונ� וכי אברה� ויצחק לא הלכו ממקו� למקו�

 בית� הלכו ע� כל בני � לפי שה,יציאת אברה� ויצחקכמו לא שה רוש� תלומר שדוקא יציאתו של יעקב עשו
 על � מקפידי�אינבמקו� כי הרשעי� שנשארו  , לא עשו רוש� ביציאת��כל ולא נשאר במקו� שו� צדיק ע

 אבל ההול	 ממקו� שצדיקי� , שמחי� בצאת� מה� לפי שאינ� הולכי� בדרכיה�ואדרבהיציאת הצדיקי� 
 נוחה ממנו ואינו דומה זכות של דעת� כי הפרידהצדיקי� שנשארו קשה ל יציאתו עושה רוש� כי י אז,מצויי� ש�

  )כלי יקר(                  . יצחק ורבקה לכ	 היה רוש� יציאתו ניכר וכא� היו,מועטי� לזכות של מרובי�
 

 )יא' בראשית כח( "ויפגע במקום"
יצחק תק� תפלת מנחה יצחק תק� תפלת מנחה יצחק תק� תפלת מנחה יצחק תק� תפלת מנחה ... ... ... ... """"וישכ� אברה� בבוקר אל המקו� אשר עמד ש�וישכ� אברה� בבוקר אל המקו� אשר עמד ש�וישכ� אברה� בבוקר אל המקו� אשר עמד ש�וישכ� אברה� בבוקר אל המקו� אשר עמד ש�""""    ::::שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    אברה� תק� תפלת שחריתאברה� תק� תפלת שחריתאברה� תק� תפלת שחריתאברה� תק� תפלת שחרית""""

        ))))....ברכות כוברכות כוברכות כוברכות כו" (" (" (" (""""ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�    """": : : : יעקב תק� תפלת ערבית שנאמריעקב תק� תפלת ערבית שנאמריעקב תק� תפלת ערבית שנאמריעקב תק� תפלת ערבית שנאמר... ... ... ... """"ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערבויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערבויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערבויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב"""": : : : שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר
, תפילת שחריתתיק�  "וקר בבבב "'רה� בבבבבאות השניה של אה.  האבות� שלשמותבה מרומז באות השניה לימוד ז

. תיק� תפילת ערבית "רבעעעע "'קב עעעעעי אות השניה שלהו, תיק� תפילת מנחה "הרי�צצצצ "'חק צצצצצי אות השניה שלה
 )ל"רבי יצחק אבוהב זצבש� (
 

  )יא' בראשית כח( "םיפגע במקוו"
    ) ) ) ) ....ברכות כוברכות כוברכות כוברכות כו((((    """"""""ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�: ": ": ": "שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר, , , , יעקב תיק� ערביתיעקב תיק� ערביתיעקב תיק� ערביתיעקב תיק� ערבית""""
 ?  שתקנו אברה� ויצחק כשאר התפלותבה חוינהרשות ואשתיק� היא תפילת ערבית נגרע חלקו של יעקב ומדוע     

ה ולכ� נקבע,  זה בבוקר וזה לפנות ערב,� ידועבזמאת תפילת� להתפלל באופ� מודע אברה� ויצחק יצאו 
אבותיו בו  רצה להגיע למקו� שהתפללו רקלא חשב כלל לתק� תפלה מיוחדת , לעומת זאת, יעקב, תפילת� חובה

לכ� ,  עכב אותו במקו� כדי להתגלות אליוה"הקבול� א,  שחרית או מנחה, שתקנוולהתפלל את אחת התפלות
� הפכה להיות ש שיעקב התפלל להיהתפובמילא  , חייב לישו� במקו�יהשיהכדי השקיע לו את החמה לפני הזמ� 

  )ל כחובה"קבעוה חזיותר ר  מאוח. ("לת ערבית רשותיתפ"לא נקבעה התפילה כחובה אלא לכ� . ערבית לתיתפ
 

 ) יא' חכבראשית ("  שםלןויפגע במקום וי" 
        ))))ברכות כוברכות כוברכות כוברכות כו ( ( ( (""""תפילות אבות תיקנו�תפילות אבות תיקנו�תפילות אבות תיקנו�תפילות אבות תיקנו�""""
 בית הכנסת לא בימות החול ולא בשבתות ק כי יש אנשי� שאי� רגל� דורכת על מפת�סיפרו לרבי יהושע מבריס

זהו כנראה מה : הוא השיב על כ	 בהלצה . אלא רק ביו� השנה לפטירת הוריה� באי� ה� להתפלל, וימי� טובי�
היינו התפילות בבתי הכנסת מתוקנות וקיימות בזכות� של האבות שכ� , "תפילות אבות תיקנו�: "ל"שאמרו חז

ה� לא היו פוקדי� את , בוא לבית הכנסת להתפלל ולומר קדיש שא� לא כ�חייבי� ל, ו"כשמת אחד ההורי� ח
  )נו היש�ימאוצר(           . בית הכנסת כל ימי חייה�

 

  )יא' בראשית כח(" מראשותיו ויקח מאבני המקום וישם "
    ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""ה אב� אחתה אב� אחתה אב� אחתה אב� אחת"""" מיד עשא� הקב מיד עשא� הקב מיד עשא� הקב מיד עשא� הקב............זאת אומרת עלי יניח צדיק ראשוזאת אומרת עלי יניח צדיק ראשוזאת אומרת עלי יניח צדיק ראשוזאת אומרת עלי יניח צדיק ראשו, , , ,  ע� זו ע� זו ע� זו ע� זוווווהתחילו מריבות זהתחילו מריבות זהתחילו מריבות זהתחילו מריבות ז""""    

 לריב בי� חלקי �ושוב יש מקו, הרי ראשו של יעקב היה מונח רק על קצתה של האב�, לכאורה מה הועיל הדבר
  )אברה� מרדכי מגור' ר ר"האדמו(                                       . אי� קנאה ואי� קטטה, תו כשיש אחד" אלא ?האב�
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 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"

    """"ויצאויצאויצאויצא""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
    """"ועמי תלואי�ועמי תלואי�ועמי תלואי�ועמי תלואי� " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסכסלוכסלוכסלוכסלו' ' ' ' טטטט



 

 )כב' חבראשית כ("  אעשרנו לךעשרוכל אשר תתן לי "
בתוספת ו שהיו לו שני� עשר בני�שכ� מצינו ,  מעשר מכל אשר לו ואפילו מ� הבני�'נת� להוקיי� יעקב את דבריו 

 ,אמהותארבע בכורות לארבעה הוצא מה� , ארבעה עשר הרי "כראוב� ושמעו� יהיו לי" ומנשה שכתוב בה� אפרי�
� הוא שבט לוי שהבדילו הש) המעשר(והעשירי  , נשארו עשרה,דש מידי קֹמוציאדש דש ואי� קֹשהרי הבכור קֹ

 )רבינו בחיי(                     .   לשרתו ולבר	 בשמו והוא שזכתה לו התורה המעשרתבר	י
 

  ) טז'בראשית כח(" עתייד לאבמקום הזה ואנכי ' ויאמר אכן יש ה" 
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (שא� ידעתי לא ישנתי במקו� קדוש כזהשא� ידעתי לא ישנתי במקו� קדוש כזהשא� ידעתי לא ישנתי במקו� קדוש כזהשא� ידעתי לא ישנתי במקו� קדוש כזה, , , ,  לא ידעתי לא ידעתי לא ידעתי לא ידעתיואנכיואנכיואנכיואנכי""""

וכל היעוד העתידי של כלל , כל ההבטחות לו ולזרעו אחריואת ה ליעקב אבינו "בטיח הקב מ,זההבחלו� , מדהי�
ויירא ", רק נתמלא בפחד ורעדה, לא חשב שו� דבר על כל זה מיד כשהקי% משנתו, כ"ואעפ, ישראל כמבואר

ולא , לו שיתבטלוכדאי היה , משו� שעבר על הלכה שאסור לישו� במקו� קדוש, 	כל ומפני מה נתיירא כ, "ויאמר
 )לב אליהו(. להבי� מכא� גודל עני� דקדוק הלכה נית� .ובלבד שלא יעבור על די� זה , יאמר לו כל הבשורות טובות הללו

 

 )טז' בראשית כח( " במקום הזה ואנכי לא ידעתי'יש האכן ויאמר "
רבעת חיות בא אד� שדמות"ו. אד� כרוב ו,נשר, וה� אריה, שארבעה דמויות חקוקות תחת כסא הכבודידוע 

 במקו� 'אכ� יש ה: "הדבר נודע ליעקב רק בחלו� זה לכ� אמר, :)חולי� צא( "היא דיוקנו של יעקב אבינו, המרכבה
) י"ת אנכ"ר(עקב יייישר ננננרוב ככככריה אאאאזאת אומרת , "אנכי"ואול� , ידעתי) �"ת אכ"ר(שר ננננרוב ככככריה אאאאזאת אומרת , "הזה

   . חקוקה תחת כסא הכבודיא ההיעקב שדמותו ידע שלא , "לא ידעתי"
 

 )טז' בראשית כח( "במקום הזה ואנכי לא ידעתי'  אכן יש הויאמר" 
. ווהנמי	 קומת, שביטל יעקב את אישיותו, "אנכי לא ידעתי"שמשו� ? "במקו� הזה' יש ה"ה טע� איזמרוצה לדעת  

 )תפארת שלמה(              . "אי� השכינה שורה אלא במי שרוחו שפלה"שהרי 
 

 )ז' בראשית לא( "ואביכן התל בי והחליף את משכורתי עשרת מונים"
    ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""למדנו שהחלי& תנאו מאה פעמי�למדנו שהחלי& תנאו מאה פעמי�למדנו שהחלי& תנאו מאה פעמי�למדנו שהחלי& תנאו מאה פעמי�, , , , וה� עשיריותוה� עשיריותוה� עשיריותוה� עשיריות, , , , מוני� הוא סכו� כלל החשבו�מוני� הוא סכו� כלל החשבו�מוני� הוא סכו� כלל החשבו�מוני� הוא סכו� כלל החשבו�, , , , אי� מוני� פחות מעשרהאי� מוני� פחות מעשרהאי� מוני� פחות מעשרהאי� מוני� פחות מעשרה""""

ות ולרמות את כדי להונהשתמש לב� בבה� תחבולות ומרמות הט את מאה פירבדרשתו 	 ש"� אלשי"מסופר על מהר
פנו , משסיי� את דרשתו .והמשי	 לחיי	 בכל הדרשה עד תומה, נוכח בדרשה פר% לפתע בצחוקהיה י ש"והאר. יעקב

י כי נגזר על לב� הארמי להופיע בעצמו בדרשתו של "השיב� האר? 	 בדרשהיי בשאלה מדוע חי"הנוכחי� אל האר
ועל . � אלשי	"קשיב באזניי� קשובות לדרשת מהרולהצדיק עליו את הדי� והתייצב ליד הפתח וה, � אלשי	"מהר

והיה מודה ומתודה שהכל עשה , כאומר ה�, היה לב� הארמי מנענע בראשו, כל מי� תחבולה שהיה מדגי� בדרשתו
, � אלשי	 על לב� הארמי"כי כל התככי� שהוזכרו בדרשתו של המהר, י מחיי	"ולכ� היה האר, בדיוק נמר% ליעקב

 )פרפראות לתורה(               .בפיהו אמת' ר הודב,  ויציב הכל אמת
 

  )כ' בראשית לא( "ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הוא "
כותב ?  לברוח ממנומתכוו� שהוא ללב� יעקב אבינו היה צרי	 לגלות  וכי "על בלי הגיד לו כי ברח הוא"מאי משמע 

בכל ריב פעוט שהיה , שבכל עני� של מה בכ	,  היינו"" על בלי"של לב� שיעקב גנב את לבו   "האלשי	 הקדוש"
הרי שלב� כבר הורגל בדבר ,  זה חזר ונשנה�ומכיו� שאיו. בבריחה � היה יעקב מאיי"" הגיד לו כי ברח הוא "�ביניה

 . לכ	שעה שכבר היה מוכ� , והודות לכ	 נתאפשרה ליעקב הבריחה, וחדל מלחשוש מדבר בריחתו של יעקב
 

  ) כג'לאבראשית (" עדל אתו בהר הגקים וידבמישבעת ריו דרך חו וירדף אמיו עח את אחויק"
הרי , מדוע לא קפצה לו הדר	 ליעקב בחזרתו לאר% כנע� כפי שקפצה לו בצאתו לחר�: הקדוש" �אור החיי"שואל ה

 להצילו מהרוד& ולא היה יה שיעשה לו נסהומ� הנכו� , )סנהדרי� צה(מצינו שאפילו לאליעזר עבד אביו קפצה לו האר% 
,  מא& אחד צרי	 לברוחנ	איה אית	 "כאשר תאמי� שהקבש) וג� לנו(ה להגיד ליעקב "אלא רצה הקב ?משיגו לב�

א� היה מתרחש לו הנס והיתה קופצת לו הדר	 ו?  טובדבר אליו אפילו דיבורהיה לל ויכא� שהדביקו לב� הכ� גו
מנע נהוא בעל בחירה לב�  ש� שהג,זהנס  וגדול .להצילו מיד לב�ה "הקבל  לא יכואילוכ, לילהח ,ה מראהזה הי

  .קפיצת הדר	של נס ה ממעשות בחירתו ביעקב
 
 

  "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
 ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:15  -שירת בקשות נוסח מרוקו ערב שבת 
  ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:30 -ש "לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו מוצ

  yosbh1@gmail.com  052-3268315  בן חמו יוסףניתן להפנות לוהערות ות האר

 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש


