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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
   )יב' בראשית כח("  סולם והנהויחלום"

על , "והנהוהנהוהנהוהנהויחלו� : "על עצ� החלו� נאמר, "והנהוהנהוהנהוהנה"הכתוב חוזר ומדגיש לאור� כל חלומו של יעקב את המילה 
שכינה הגבי גילוי וכ� ל, "לוקי��א מלאכי והנהוהנהוהנהוהנה" אמרנית המלאכי� יראעל , " סול�והנהוהנהוהנהוהנה: "אמרנית הסול� ירא

הקדוש שידוע שאי� חלו� מוחלט וברור " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר ה? מה הטע� לחזרה זו, " נצב עליו' הוהנהוהנהוהנהוהנה: "אמרנ
�  כלשו,ג� דברי� דמיוניי� יהיה בה� פני�על כל  ,חלומות שיש בה� ממשג� , ) ב'זכריה י( "חלומות שוא ה�"אלא ה
י כש� שאי אפשר לבר בלא תב� כ� אי אפשר לחלו� בלא דברי� א שמעו� ב� יוחבייוחנ� משו� רבי  ראמר: "הגמרא
, "כיו� יאיר"מבואר ליעקב היה נגלה ש דברכל ו, מו של יעקב הכל היה ברור וצלולוואילו בחל, ).הברכות נ(" בטלי�

  .נבואה ממשזו היתה אלא , תו מה שהוא רואהואי� זה דומה לשאר החלומות שרואה דבר ואינו מחליט בראיי
  

   )יד' בראשית כח("  זרעך כעפר הארץוהיה"
אאל? כפי שהבטיח לאברה�" ככוכבי השמי�"ולא "  האר$כעפר"יהיה רבוי זרעו שבטיח ליעקב ה מ"מדוע הקב

בתוכו שתי  עפר כוללהדימוי ל, הרבויתיאור מלבד נסתרת נה אחרת וכובתוכו  ללוכ" עפר האר$"שדימוי זה ל
משמעות השפלות מלמדת אותנו . מעלההמשמעות השניה מראה דווקא על  ו,שפלות אחת מראה על ,משמעויות

משמעות המעלה מרמזת ו, � של האומות ומדר� כ% רגלכעפרשפלי� ויהיו בגלות בי� האומות של יעקב יהיה זרעו ש
� לבסו% הוא  א�לולכרגל הוא מדר� ילה בתחעפר שמו הכ, על כל האומותלנו שבסופו של דבר יגבר זרע יעקב 

�וכ� אומר הנביא בשפלות. )'ישעיה יד( "והיו שובי� לשוביה� ורדו בנוגשיה�"כעני� שאמר הנביא , מכסה את כול�
  )רבינו בחיי(                  . )'נבישעיה (" התנערי מעפר "ומש� עתידי� להגאל שנאמר )'ישעיה כו(" יגיענה עד עפר"של ישראל 

  

   )יז' בראשית כח(" לקים וזה שער השמים-ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית א"
 לבית המקדש יצחק אבינו קרא, רה היהשג� בחורבנו , "לוקי��הר הא", "הר" לבית המקדש � אבינו קראהאבר

ר הלא , א ראה קרקע כללא� יעקב ל ." תיחרשהציו� שד", ו הפ� שדהנורבחשב" ויצא יצחק לשוח בשדה", "השד"
לכ� , "ניצב עליו' ההנה ו  ומלאכי� עולי� ויורדי� בוהשמימה וראשו מגיע המוצב ארצ"אלא סול� רוחני , הולא שד

שנפלו בידי , ראשו�הבית השעל ידי ישמעאל שיצא מאברה� נחרב  וידוע . "לוקי��בית א", קראו בית שהוא קיי�
השלימהיתה וכנגד יעקב שמיטתו , שניהבית הידי אדו� שיצא מיצחק נחרב ועל , ונההישמעאל שמוני� אל% פרחי כ

 )הקדוש" אלשי�"ה(               .קיי� לעדויהיה  "בית אלקי�"שלישי הבית  ה,ה"בע, בנהי
  

  ) לה'טבראשית כ( "תד מלדותעמו.. .'ה את הדם אועהפ"

ה�  וזהודאה יחד ע� , שה את�ע על הטובה אשר' להה� י� דמור שאכ,  אנשי דעה�למה שנוהגי� מכא� יש סמ
 בטובה �מסתפקי שיע� כי בלא בקשה זו נראה, "ולואי הלאה' הודות לה", בקשה ותפלה על הטובה לעתידי� ביעמ
 ולא בקשה "'הפע� אודה את ה: "לאה היא ממה שאמרה  לזההראיהו.  חסד להבאד עו�ואי� דורשי, עד עתהקבלו ש

 ברכת �מי שמברשהג נהמהבי� את ומזה יש ל. "ותעמוד מלדת: " זהמיד אחריב וכתלכ� , להבאהטובה על ג� 
הטע� ו, " כל טוב סלה� טוב הוא יגמל�מי שגמל"אומרי� השומעי� , על איזה ישועה או הצלה מסכנה" הגומל"

 ראוי שהוא הוא% כי הי, ארוכמב י זה אפשר שתפסק ממנו הטובה בעתידל ידוע,  שלא יעמוד בהודאתויכד, הוא
: ל"חזשאמרו פי כ,  יותרמקובלתתפילה כזו , בעשרהמברכי� ברכת הגומל שהרי ,  תפלת רבי��א, אמרבעצמו י

"� )תוספת ברכה(                    . ).ברכות ח( " בשעה שהצבור מתפללי�?אימתי עת רצו
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

     ) יא'בראשית כח(" ע במקוםויפג"
                ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש(((( שתיק� תפילת ערבית  שתיק� תפילת ערבית  שתיק� תפילת ערבית  שתיק� תפילת ערבית נונונונושו לשו� תפילה ולמדשו לשו� תפילה ולמדשו לשו� תפילה ולמדשו לשו� תפילה ולמדפרפרפרפררבותינו רבותינו רבותינו רבותינו 

 ויצחק �אברההתפילות ש. יצחק תק� תפילת מנחה ויעקב תיק� תפילת ערבית, ידוע שאברה� תיק� תפילת שחרית
. הסתר וגלותלסמל שהוא לילה והתפילה שתיק� יעקב נאמרת ב,  בהירות וגלויות עלמסמלו, יו�נאמרות בתיקנו 

בירור ב � אברה� ויצחק רואיה� שלבחיי.  שה� תיקנותפילותי� לאמוחייה� של האבות תמציי� ש" שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"ה 
שהרי היא , תפילת שחרית מסמלת התחלה.  וידועי��גיבורי, ה� היו עשירי�. עליה�לוקית �ה האהשגחהלוי את גוב

בינו ויצחק א, ה בעול�"של הקבהתחיל בהפצת שמו חלו$ והיה בינו שאברה� אוזה מתאי� ל, נאמרת בתחילת היו�
,  סבל ויסורי��מלאיבינו היו אבל חייו של יעקב א .  הנאמרת במש� היו�ילת מנחהממשי� ותיק� תפיה בגדר ה

תפילת ערבית והיא דומה למצבו תפילה הלפיכ� תיק� . צרת דינה וצרת יוס%, גלות בבית לב�, אחיושנאת עשו 
נמצא ה "קב שה�צרי� להאמיעדיי� ' ג� בחוש� כשקשה לראות את השגחת השללמדנו  .בזמ� הסתר וחוש�הנאמרת 

  . תפילההי ל ידע' הק בופשר וצרי� לדבאהללו בתו� הקשיי� ג� ו, "עמו אנוכי בצרה"בבחינת , ינויתנו בצרותא
  

  ) יג'בראשית כח(" לקי יצחק-לקי אברהם אביך וא-א' אני ה"
  לא נאמראביועומת זאת על יצחק  ול,"לקי אברה� אבי��א", אביוכ, שהוא סבו של יעקב, ה מגדיר את אברה�"הקב

, "בני"� מחבבו וקורא לו ה אברהיהוסבו � ה בחיי אברהלפי שיעקב עסק בתורמסביר זאת רבינו אפרי� ש, "אבי�"
   . ביו אה"קבהלא קראו לכ� , את יעקבאשר אהב את עשו יותר מהרי אבל יצחק , "�אבי" לאברה� ה קורא"קבהלכ� 

  

   )טז' בראשית כח( "יקץ יעקב משנתוו"
ק� כארי ומתגבר הוא , מתעוררהוא יעקב מיד כשא� בעוד ש ,נו את חלומו של פרעהחלומו של יעקב מזכיר ל

וייש� ויחל� ... וייק$ פרעה: "נאמר כשק� משנתו פרעהאצל הרי ש". במקו� הזה' אכ� יש ה", לעשות רצו� קונו
   )רבי מאיר מפרמישל�(   . בי� צדיק לרשעגישה והתייחסות  יהנה לפנינו הבדל , חלומותיושנתו ולמיד חוזר הוא ל, "שנית

  

  )  יח'לאבראשית ( "לבוא אל יצחק אביו...  את כל מקנהוגוינה"
והלוא בשעה ההיא , אמורבקה את זכיר מ ינווא" אל יצחק אביו"רק דוע מזכיר הכתוב שמטרת יעקב היא לשוב מ
שישהה בחר�  לו היא אמרהכאשר רבקה שלחה את יעקב לחר� ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר$ ה? בחיי�רבקה יי� היתה דע

על מחלה לו שהיא הרי וקראה לו לא שלחה אליו היא כל זמ� שלכ�  ו)מה' בראשית כז( "ושלחתי ולקחתי� מש�: "עד
כלומר שיצחק מחל על כבודו עד שיעקב . )ב' בראשית כח(" וקח ל� מש� אשה" :רקלו יצחק אמר  אביו אבל, הדכבו

לבוא אל יצחק "מדגיש הכתוב שכוונתו של יעקב היא כ� ל ו,ודלא מחל על כבויצחק הרי אבל אחרי כ� , נשא אשה
  . משו� מצות כיבוד אביו" אביו

  

  )כז' לאבראשית ( "למה נחבאת לברוח ותגנב אותי ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה"
כל רועה היה יעקב , 'את דרכיו בעבודת הלב� סתיר מעקב להישתדל ה, בית לב�ביעקב אבינו ה שהבה�  �ימיהכל 

כ� , "הבא את אשתי: "שנאמר,  הקלי�נשי�כהדיוט מ� השוק וכאמ� השדה היה מדבר בערב וכשבא , שדהב היו�
 �צדקותו מעלת את , ת טיבו האמיתי של יעקבאידע א ול, מוהוכהוא שפל שיעקב  ,עד שהיה סבורהתעה את לב

 יהווז. מביתו את יעקב ה משלחהיעצמו אזי לא היה יכול לסבול את קרבתו ומ כי אילו ידע זאת לב� ,שבו'  הויראת
ולא " ? האמיתיאכיר את טיב�שלא ת מנגד עיני חמפני ובר למה נחבאת, "למה נחבאת לברוח: "על יעקבלב� נת טע

מזמ�  אות� חהייתי משלעצמי  מ"בשירי� ואשלח�"אז או , ו אמרת לי את אמונת� ומעלת� הרוחניתליא, "הגדת לי
  )ב'צמברדיוי יצחק רבי ל(                         .קדושת� וצדקת�לסבול את אינני מסוגל כי , מביתי

  

  )ב' בראשית לב(" יםקל- בו מלאכי אויפגעו"
        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (מלאכי אר$ ישראל יצאו לקראתומלאכי אר$ ישראל יצאו לקראתומלאכי אר$ ישראל יצאו לקראתומלאכי אר$ ישראל יצאו לקראתו

�""""הרמבהרמבהרמבהרמב���הרי , "מלאכי אר$ ישראל יצאו לקראתו"י שמשיי� את המלאכי� שראה יעקב כ"על פירושו של רשתמה  
, אחיומש� שלח מלאכי� אל עשו מאוד מגבול אר$ ישראל ורחוק  אלא היה ישראלעדיי� לאר$ יעקב לא הגיע 

שהוא , ) טז' גרי�דב(" יבק הנחל גבול בני עמו� "מראועל נחל יבק נ, ) כג'לבבראשית (" ויעבור את מעבר יבק" נאמרש
עד . אר$ אדו�יע ליגמואב ואחרי כ� גבול גבול בני עמו� ואת  לעבור  יעקבלעועדיי� ,  ישראללאר$דרומית מזרחית 
" ויבא יעקב של� עיר שכ� אשר באר$ כנע�" :בשכ� שנאמרהיתה באר$ של יעקב לת ביאתו יתחשיגיע לשכ� כי 

�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר , אלא. ) יח'לג בראשית(���היה כדי לשדר כאשר בא בגבול אויביו חזה הזה שנראו המלאכי� ליעקב המ, 
 משו� ,ושלא יפחד מא% אחד"  ל� לשמר� בכל דרכי�כי מלאכיו יצוה: "את מה שנאמרו  ללהודיעליעקב ו

  . וחזקי� ה� יותר מכל אויביורבי� שלו " מלוי�"שה
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