
 

 פרפראות

 
 

 ועמוד א'   מפתח נושאים פרשת ויצא תשע''
 

 עמוד ב'   
ב ''דבר נורא של המהרש''א בדף היומי סוטה כ

 יומא דהילולא דילי' ה' כסלו
 

ביאורי צחות בכתובים ונאספו שמה כל 
 העדרים והאמת נעדרת

 
 עמוד ג'

 ונאספו שמה כל העדרים בדרך החסידות
 

 הא להוראיה לביאור התוס' בהא לן 
 

למה היה יעקב אבינו ירא מפני חיות הרי אין 
 חיה רעה שולטת באדם וכו'

 
 עמוד ד'   

במה נחלקו רש''י ותוס' בפירוש המילים "ויקח 
 מאבני  המקום"

 
 ד ה'   ועמ

כשהגיע להר המוריה  יאע''ה בירור מה התפלל 
 ומתי תיקן תפילת ערבית
 
 

 עמוד ו'   
כל אחד הקב''ה הבטיח את הארץ לאבות 

 בלשונו
 
 
  ז עמוד

ראשי התיבות שנאמרו בפסוק ויצא יעקב 
 מבאר שבע וילך חרנה, 

 
ביאור נאה בלשונו של יאע''ה בדרך השפת 

 אמת
 

בשכר שתיקתה זכתה לאפרים ומנשה 
 ולברכתם

 
 
 
 

 עמוד ח'
בשכר שתיקתה זכתה לאפרים ומנשה 

 ולברכתם
 

למה נתכוון אותו רשע באומרו  לא יעשה כן 
 נובמקומ

 
 למה רק אצל יהודה הודתה לה'

 
  ט עמוד

ותעמד מלדת רמז למלכות בית דוד שתעמוד 
 לעד

 
 הקב''ה נתן שכרו ללאה, בזרעה

 
  י עמוד

א"ת כ"ל  ראשי תיבות שנאמרו בכתוב
 הדברי"ם האל"ה 

 
רחל מסרה נפשה על גאולתן של ישראל בשעה  

 שנולד ישכר 
 

 איך יכולה לתלות חרפתה באחרים
 

לשבירת כוס בחופה מבעל אמרי  טעם נאה
 נועם

 
 ביאור הכתוב יששכר חמור גרם בדרך צחות,

 עמוד י''א   
 ור בכתוב ויעבד ישראל באשה ובאשהביא

 שמר
 

 כיצד תלש ראובן את הדודאים
 

 ור נאה מבעל הבני יששכר, למה היהביא
 ליעקב רק צאן ולא בקר

 
 עמוד י''ב   

 לין בא לחפש טלית ומצא תפי - מעשה שהיה 
 
 
 
 



 
 פרשת ויצא פארפרפראות 
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דבר נורא של המהרש''א בדף היומי 

 סוטה כב יומא דהילולא דילי' ה' כסלו
 

)משלי י''ד  כתיב '(ב א''סוטה  כ) איתא בגמרא
ירא את ה' בני ומלך ועם שונים אל , "כ''א(

אמר רבי יצחק: אלו ששונים  - "תתערב
הלכות. פשיטא! מהו דתימא שונין בחטא, 

כיון שעבר אדם וכדרב הונא, דאמר רב הונא: 
עבירה ושנה בה הותרה לו, קמ"ל. תנא: 
התנאים מבלי עולם. מבלי עולם ס"ד? אמר 
רבינא: שמורין הלכה מתוך משנתן. תניא נמי 
הכי, א"ר יהושע: וכי מבלי עולם הן? והלא 
מיישבי עולם הן, שנאמר: הליכות עולם לו! 

 , ע''כ,אלא, שמורין הלכה מתוך משנתן
 

  פוסקי הלכה מתוך השו''עאזהרת המהרש''א ל
ירא את ה' בני  ד''ה 'ב א''סוטה  כ) כתב המהרש''א

ובדורות הללו אותן שמורין הלכה מתוך , (ומלך
שו"ע והרי הם אין יודעין טעם הענין של כל 
דבר אם לא ידקדקו מתחלה בדבר מתוך 
התלמוד שהוא שימוש ת"ח וטעות נפל 
בהוראותם והרי הן בכלל מבלי עולם ויש 

 עכ''ל המהרש''א.,עור בהןלג
 

יומא דהילולא של המהרש''א הוא בה' כסלו דף 
 הספר מליצי אש מתוך, היומי סוטה כ''ב

 
 המהרש''א בעל אידליש אליעזר שמואל מור''ר

 שנת בקראקא נולד הג''ר יהודא הלוי, ז''ל, בן
  שכ''ה,
 הטו''ז, אבי שמואל ר"להג אח היה אביו 
 מאפען, הנשיא הןכ עקיבא' ר השר נכדי שניהם

 לוואי יהודא רבינו ממשפחת' הי אמו ומצד
 משה הג''ר של בתו היתה אשתו מפראג,
 של אשתו אחות היתה והיא מבריסק, ליפשיץ

  משה, זכרון בעל אשכנוי משה הג''ר
 ונתקבצו בפויזין גדולה ישיבה יסד המהרש''א

 הארץ, פנות מכל גדולים תלמידים שמה
 אדם שהי' סופו, עדו העולם מסוף הלך ששמעו

 ז''ל, הראשונים מפרשי הענקים כאחד גדול
 ,השס'' שנת עד שמ''ה משנת שם ישיבתו ונהג

כך  וקרוי ומשפחת שם  לא היה אידליש השם
 ז''ל אידל מרת הגבירה חמותו שם על 

שהחזיקה את רבינו מהרש''א ואת כל בני 
 וכשמתה הללו שנים כ' במשך מכספה ישיבתו

  יבה,חמותו פסקה היש
 חעלמא, בעיר לאב''ד נתקבל שס''ח ובשנת
 ומלובלין בלובלין, אב''ד נעשה שע''ה בשנת

 נהל שם לאוסטרוהא, ומטיקטין לטיקטין הלך
  גדולה, ישיבה ג''כ

 

 
 מאוה''ג, בזמנו נקרא הי' המהרש''א רבינו

 ספרו הוציא והוא הלכות, חי' בהקדמת כמ''ש
 גאוןה כתב שע''ז, בשנת ש''ס על המהרש''א

 והב''ח( הטו''ז נכד  )שהי'' הלכות' חי בעל
 שכל חזקים, יסודות כ''כ המהרש''א שדברי

 ממקומם, לזעזעם יוכלו לא שבעולם הרוחות
 השכינה, על כחולק עליהם החולק וכל

 כתב ח''י סי' לאנדסאופר יונה הג''ר ובצוואת
 מדבר, אלקים רוח המהרש''א שמדברי
 ספר עשהשי א''א רוה''ק השגת ומבלעדי

  לו בדומה
 שנת סיון י''ז ביום השלים שלו אגדות חי'

חמשה  על המהרש''א חי' קודם וסונדפ שפ''ז
 ג''כ שיש כ' ובשה''ג המזרחי, ועל תורה חומשי
  יד, בכתב מרבינו שו''ת

 מהר''ם הגה''ק עם ריבות דברי לו שהי' אף
 מכנהו בתשובתו לובלין המהר''ם מ''מ לובלין,

 הכבוד, ובסוף תוארי כל לו תןונ הדור, לפאר
 שבו מפורסם הי המהרשא זל''ז, אוהבים נעשו

 ועבודה תורה עולם עמודי ג' בשלימות נתאחדו
 וטהור, קדוש רכבה''ג התורה שר' וגמ''ח, שהי

 אברהם של כביתו לאורחים פתוח הי' וביתו
 שנת כסלו לחודש ה' ביום ובמוצש''ק אע''ה,
 י''אזיעועכ נשיקה במיתת מת שצ''ב

 

 * * * * * * * 
 

ביאורי צחות בכתובים ונאספו שמה 
 כל העדרים והאמת נעדרת

 
ונאספו שמה כל " ('ט ג''בראשית כ)כתיב 

  ,"וגו'וגללו את האבן מעל פי הבאר  העדרים
 

וסר  ותהי האמת נעדרת ,ט''ו(ט ''נישעיה )  כתיב
ותהי האמת , הרד''ק פירשותולל, מרע מש

נמצאת ביניהם ת האמשלא היתה  - נעדרת
 , כאילו לא היתה מעולם ,כלל

 
מאי ותהי (, אע'' ז''צסנהדרין ) בגמראאיתא 
מלמד שנעשית  ,אמרי דבי רב ,נעדרתהאמת 

 ,והולכת לה עדרים עדרים
 

לכן נאספו שמה כל  היא מדת האמתיעקב  מדת
 העדרים

 ,ולכן, ליעקב אמתתתן  ( 'מיכה פרק ז) ,דכתיב
עדרים נעשית  מתהאגם אם בכל מקום היתה 

אצל יעקב אבינו  ,והולכת להמתפזרת  עדרים
שאצלו היתה מדת   נאספו שמה כל העדרים,

 מתפזרת האמת  לא היתהוקיימת,  האמת
 ,  והולכת לה עדרים עדרים
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 מדת עשיו הוא שקר

ויתן  ז(''ב י''בראשית ל)  ,מצינו עשיו אצל אבל 
 היה השקר  ששם לבדו. עדר עדרביד עבדיו 

, כמ''ש נעשית עדרים ו מתפזרים העדריםהיו
 עדרים

 
האמת הושלך ארצה לפיכך יש לעדור אחריה 

 למוצאה
 

  ('פסקה ה 'בראשית פרשה ח רבה)  איתא במדרש
שברא הקב''ה את העולם, והיתה האמת  בשעה

והשליכו  אמתאת ההקב"ה נטל  מתנגדת,
 ארצה, ותשלך אמת (')דניאל חהה"ד  ,ארץב

 ,בארץת נמצא האמת לפי''ז
 

מריש הוה אמינא , אמר רבא איתא בגמרא
 ,ליכא קושטא בעלמא

 
ליכא ד''ה  'ז א''סנהדרין צ) מהרש"אכתב ה

 ,ר"ל ליכא קושטא בעוה"ז, (קושטא בעלמא
כמ"ש שהקב"ה נמלך בפמליא של מעלה 

אמת אמר אל יברא שכולו  ,לברוא את האדם
 ,שקר

 
ותהי האמת  בדרך צחות,  אפשר לפרשובכך 

האמת , מכיוון והשליך הקב''ה את נעדרת
 , ממילא מי שמבקש את האמת יש לו לארץ

 
 

, כדי למצוא את בארץכלומר לחפור , לעדור
ותהי האמת וזהו  .בארץ שנמצאת האמת
ולכן לא קל להגיע אל האמת, שנמצאת  .נעדרת

 עמוק באדמה,
 

 * * * * * * * 
  

ונאספו שמה כל העדרים בדרך 
 החסידות

 
, כלומר נעדרתשנו שתהיה האמת לפי מה שפיר

 שצריך לעדור אחריה כדי למוצאה, 
 

אצל יעקב איש שמה  יםשלפיכך נאספ יש לומר
כל אלה שעודרים ומחפשים האמת דייקא,  

ללמדך, שחיפוש האמת צריך אחר האמת , 
 להיות אצל אנשי האמת שבכל דור ודור.

 

 * * * * * * * 
  

 

 
 ראיה לביאור התוס' בהא לן הא להו

 
תנו רבנן ללמוד  (בע'' ט''קידושין כ) איתא בגמרא

ילמוד תורה ואח"כ ישא  ,תורה ולישא אשה
 ,הלכה ,אמר רב יהודה אמר שמואל ,אשה

רבי יוחנן אמר  ,נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה
הא ולא פליגי  ,רחיים בצוארו ויעסוק בתורה

 ע''כ, ,לן והא להו
 

 קודם ישא אשה ,בני בבלכי מבאר,  רש''י
יעסוק  בני ארץ ישראל,ואח''כ יעסוק בתורה, 

 בתורה ואח''כ ישא אשה, 
 

יעסוק בתורה ואח''כ  בני בבל,כי מבאר,   תוס'
ישא אשה ואח''כ  בני ארץ ישראל,ישא אשה, 

 יעסוק בתורה, 
למדנו מכאן שנטמן  )פסוק ט'(וברש''י  כתיב

 , בבית עבר י"ד שנה ואח"כ הלך לחרן
 

 'ה לשיטת תוס'יש להביא ראיה מיאע'
)דברים כ''ח י'(,  , מהא דכתיבלומראפשר לפי''ז 

ולמדנו  ה,ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנ
סבר ש משום שנטמן בבית עבר י''ד שנה,

שא יאביו לשלחו ומכיוון ד,  כשיטת התוס'
ללמוד תורה קודם אישה  בחוץ לארץ, הלך 

דאם היה נושא אשה בארץ ואח''כ ישא אישה. 
וזו היא  שה ואח''כ יעסוק בתורה,יכול לישא א

 שיטת התוס'.

 * * * * * * * 
 

ירא מפני חיות  עקב אבינולמה היה י
 הרי אין חיה רעה שולטת באדם וכו'

 
ויקח מאבני המקום , י''א(ח ''בראשית כ) כתיב

 - וישם מראשותיו, כתב רש''י, וישם מראשתיו
שירא מפני  ,עשאן כמין מרזב סביב לראשו

זאת  ,התחילו מריבות זו עם זו ,חיות רעות
וזאת אומרת  ,אומרת עלי יניח צדיק את ראשו

, ע''כ, מיד עשאן הקב"ה אבן אחת ,עלי יניח
וכולן נבלעו  ,תנא ('א ב''חולין צ) ובלשון הגמרא

 .באחד
 

עלי ד''ה,  (בע'' א''חולין  צ) ומבאר המהרש''א
בב"ר מפורש וז''ל, יניח צדיק ראשו כו'. 

 ,והוא ,זב כו' כפרש"י בחומששעשאן כמין מר
 ,ן אחד להניח ראשו עליובשהניח מלמטה א

וסביב אותו האבן הניח הרבה אבנים בגובה 
מג' צדדים עד שנעשו ג' דפנות כמין מרזב שיש 

התחילו כל  ,דף א' מלמטה וג' דפנות מצדדין
  ,עם אותו אבן שהניח מלמטה אבנים מריבות



 
 פרשת ויצא פארפרפראות 

 

 ד

 

 
עד  ,וכל א' אומרת עלי יניח צדיק את ראש

ר"ל שכולן נבלעו  ,חדנבלעים באבן א וכולן
כדי שיניח ראשו על באותה אבן אחת שלמטה 

 ,עכ''ל המהרש''א, כלן
 

 למה פחד יעקב אבינו מהחיות
אין חיה שולטת  )שבת קנ''א ע''ב( איתא בגמרא

ומבאר באדם עד שנדמה לו כבהמה, 
, שהצלם אלוקים שומר על האדם, המהרש''א

 ,מחיות רעות מפחד בינואקב עלמה היה י ,א''כ
 

האבנים כל למה אחרי שנבלעו  ,קשה וגם
כבר לא פחד, ולא שם   ,ששם מראשותיובאבן 

 ,אבנים אחרות שישמרו עליו
  

, שבתחילה חשב יעקב אבינו, שאינו באריש ל
שמא ח''ו חטא עד  ראוי להינצל מהחיות רעות,

 א(''ב י''לית בראש)כה''ד , בד הצלם ר''לישא
מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית  קטנתי"

 שמא יגרום החטא,וברש''י  ",את עבדך
 

הם בבחינת ש שהאבנים ,לאחר שראה אבל 
עשו מריבה, ו דומם, גם הם הכירו בצדקותו 

שבודאי יש בו צלם ראשו, הבין  צדיקעלי יניח 
ושוב אינו  ,אלוקים, וא''כ אין חיה רעה שולטת

ה לא שם , ובכך מתורץ למצריך אבנים מסביב
 אבנים אחרות אחר שנבלעו באבן שמתחתיו.

 

 * * * * * * * 
 

במה נחלקו רש''י ותוס' בפירוש 
 מאבני  המקום"ויקח המילים "

 
ויפגע במקום וילן שם "(, א''ח י''כ בראשית) כתיב

וישם  ,מאבני המקוםויקח  ,כי בא השמש
  ,"מראשתיו וישכב במקום ההוא

 
עות המלה שתי פירושים, במשמרש''י כתב 

 , ויפגע
כלומר,  שפגע באותו המקום,, הפירוש האחד

ופגע ביריחו ופגע  ז('')יהושע טכמו  , שפגש
 , בדבשתה

 
פירשו   ז('')ברכות כ ורבותינו, הפירוש השני

 , ואל תפגע בי (')ירמיה ז , כמותפלהלשון  ויפגע
 

 ביאור הרא''ם בפירושיו של רש''י
ר מבא, "ויפגע במקום" בביאור המלה

, דלפירושו הראשון של רש''י מובן הרא''ם
 , המקוםשפגש באותו  "ויפגע במקום",הלשון 

 

 
הוא לשון  שויפגעשל רש''י  אך לפירוש השני

הכוונה  במקום,, צ''ל הפירוש תפילה
של עולם, כלומר,  מקומו, שהוא להקב''ה
 , ע''כ דברי הרא''ם,הקב''האל  שהתפלל

 
 בראשית) כתיב ,)חוליו צ''א ע''ב( איתא בגמרא

)משמע טובא, המקום  "מאבני"ויקח (, א''ח י''כ
, לשון האבןוכתיב ויקח את , רביםלשון  רש''י(

אמר רבי , ע''ז ויש סתירה בין הפסוקיםיחיד, 
יצחק מלמד שנתקבצו כל אותן אבנים למקום 

וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה  ,אחד
 ,ראשו

 
 הדברי התוס' כי אין צריך לדרש

 ,)חוליו צ''א ע''ב ד''ה ויקח את האבן( תוס'כתבו ה
 אבן אחת מאבנייש לפרש שלקח  ,לפי פשוטו

בין  אין כאן סתירהו עכ''ל,  המקום, אותו
 , הדרשה תדרשאלא הפסוקים, 

  
במה נחלקו רש''י ותוס', והאם יש  יש לעיין

 כאן סתירה בין הפסוקים או לאו,
 

י תבש כי רש"י ותוס' חולקים אפשר לומר
וגם חולקים אם  , ויפגע במקוםשל הפירושים 

וצריך לדרוש  "אבן",ל"אבני"  יש סתירה בין 
שנתקבצו כל אותן אבנים למקום אחד  הדרשה

, וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק ראשו
ואין  "אבן",ל"אבני"  או שאין סתירה בין 
 הכרח לדרוש הדרשה,

  
 

במקום כפירוש הראשון, שויפגע  רש''י סבר
 אבן, והיל''ל "ויקח באותו המקוםשפגע 

, וכשקם  רבים, לשון מאבנימהמקום", ואמר 
",  וא''כ יש סתירה בין האבןכתיב "ויקח את 

 הפסוקים, ולפיכך יש לדרוש הדרשה,
 
הכוונה  מקוםשה כפירוש השני, סבר, תוס'ו

מהקב''ה,  אבן, ולא שייך  הלשון ויקח לקב"ה
מאבניו של פירוש,  ,המקום מאבנילפיכך אמר 

, ואין ויקח את האבן, ואח''כ אמר הקב''ה
לפי  וז''ש התוס', אבני לאבן,סתירה בין 

אבן אחת מאבני יש לפרש שלקח  ,פשוטו
  אבני לאבן,, ואין כאן סתירה, בין המקום

 
כי רש''י ותוס' חולקים, בשתי  ובכך ביארנו

 ויפגע במקום,הפירושים של 
 

 * * * * * * * 
 

 



 
 פרשת ויצא פארפרפראות 

 

 ה

 

 
כשהגיע להר יאע''ה  מה התפללר ורבי

 תפילת ערביתומתי תיקן  המוריה 
 

תקן תפלת  יעקב, (בע'' ו''ברכות  כ) איתא בגמרא
ואין , ויפגע במקום וילן שםשנאמר  ערבית
 ע''כ, תפלהאלא  פגיעה

 
 ה''סנהדרין  צ), ע''ב( א''חולין  צ) איתא בגמרא

 ,"וילך חרנהויצא יעקב מבאר שבע " (בע''
 ויפגע במקוםוכתיב  שהגיע לחרן, כלומר, 

משמע שרק אחרי שהגיע ו) (רש''י)שהוא הר המוריה, 
כי מטא , (, אלאבמקום שהיה בדרך לחרן פגע ,לחרן

אפשר עברתי על מקום שהתפללו  ,לחרן אמר
  ,ואני לא התפללתי )שהוא הר המוריה( אבותי

 
ר שא)כ כד יהיב דעתיה למיהדר, ע''ב( א''חולין  צ)

  ,(להר המוריה לחזור נתן דעתו
כיון  )רצה לחזור(,בעי למיהדר (בע'' ה''סנהדרין  צ)

)כיוון שהרהר בדעתו  ,דהרהר בדעתיה למיהדר
 לחזור(

 
מיד ויפגע  ,)קפצה לו הארץ( קפצה ליה ארעא

 ,בהר המוריה )כלומר שנפגש(, ופגע במקום
 

 ושם קיים בעצמו להתפלל במקום שהתפללו אבותיו
 
שהתפלל מ) ,כד צלי בעי למיהדר, 'ב(ע' א''חולין  צ)

 רצה לחזור לחרן( 
 ,בתר דצלי בעי למיהדר (בע'' ה''סנהדרין  צ)

 )לאחר שהתפלל רצה לחזור לחרן(
צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר  אמר הקב"ה

 ע''כ, ,מיד בא השמש ,בלא לינה
 

 שיטת התוס' שהתפלל תפילת ערבית
יעקב  ,ד''ה ()ברכות כ''ו ע''ב תוספותכתבו ה

דאמר בפרק גיד  ,תימה , תיקן תפלת ערבית
כי מטי לחרן  ,וילך חרנה)חולין דף צא:( הנשה 

אפשר שעברתי  ,אמר )להר המוריה( בעי למיהדר
 )וכשהגיע להר המוריה התפלל שם(, ,במקום וכו'

 ,יוםעוד ערבית באלמא דהתם מוכח דהתפלל 
)ועוד  ,והוה דעתיה למהדר ,שהתפללמאחר 

  חרן(,רצה לחזור ל
 

דפרק קמא דקאמר שאינו  וקשה למתניתין
  ,זמן תפלה עד צאת הכוכבים

 
ולפי מה שפירשנו דקי"ל דאדרבה טוב  ומתרץ,

 ,התוס' עכ''ל ,מבעוד יום קצת )מעריב( להתפלל
 

שתפילת ערבית מבואר בדברי התוס', 
סמוך היה  )כשהגיע להר המוריה( שהתפלל,

 מכאן שהרי מוכיח  ,קצת , מבעוד יוםללילה

 
שתפילת ערבית הוא סמוך ללילה, ולא לילה 

 )ועוד רצה לחזור לחרן(, ממש,
 

 יש לעיין בדברי התוס'
הרי מצינו שיעקב אבינו הגיע להר המוריה, 

בפרקי דרבי אליעזר  ,איתא הכידבחצי היום, 
הגיע להר המוריה  שיעקב אבינו )פרק ל''ה(,
 , בחצי היום

  ,(פסוק י''ז פרק י''חבראשית ) הביאו הרמב''ן
)עיי''ש פרדר''א פרק ל''ה, , "מקום"ערך ובערוך 

 ובביאור הרד''ל אות ל''א(,
 

לצאת  רצה  דברי התוס'פי לד, יש לעיין ועוד
סמוך לאחר שהתפלל ערבית, וזה היה  לחרן

והרי , והיה צריך לילך בדרך בלילה, ללילה
וילפינן  )חולין צ''א ע''א(,אמרו חכמינו ז''ל 

אל יצא דתלמיד חכם נו ע''ה,  מיעקב אבי
  יחידי בלילה,

 
דכשאמר יעקב,  ואפשר לפרש ולומר הכי,

אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי 
לתפילת , כונתו היתה, ואני לא התפללתי בו

 שתיקן יצחק אביו,  חהמנ
בהר  ולאחר שהתפלל תפילת מנחה בחצי היום,

צדיק זה בא לבית אמר לו הקב'ה, המוריה, 
ואז , בא השמשמיד  ,ני יפטר בלא לינהמלו

 , תיקן תפילת ערבית
 

)ברכות כ''ו   לשון הגמראמ, ונראין הדברים
 ,יעקב תקן תפלת ערביתאמרינן ד  ,ע''ב(

, וילן שם, ויפגע במקוםשנאמר וילפינן, 
דויפגע במקום, לוילן דמשמע דיש שייכות הא 

 .כמו שביארנו, שם
 

שהגיע להר שיטת המהר''ל שלא התפלל מנחה כ
 המוריה

ר אריה על בראשית ספר גו)ב המהר''ל  וכך כתב 
הא דאמר בגמרא  ,ונוכל לומר וז''ל, (,א''ח  י''כ

כד צלי בעי למהדר מיד בא  )חולין צא ע"ב(
אין הפירוש שהתפלל כבר, אלא כך  ,השמש

תפלל, ישהיה רוצה לחזור כאשר  -פירושו 
בא מיד  ,)מנחה( והיה רוצה להתפלל ביום,

והיה מתפלל בלילה,  - קודם שהתפלל השמש
 , עכ''ל,ותקן תפילת ערבית

 
לשון הגמרא ב ,המהר''ל לפירוש ויש לדחוק

בעי  בתר דצלי בסנהדרין צ''ה ע''ב, ששם אמר
בתר  בעי למיהדרד שכונת הגמרא, ,למיהדר

 דצלי
 
 
 



 
 פרשת ויצא פארפרפראות 

 

 ו

 

 
 שיטת הפני יהושע שהתפלל תפילת מנחה

על דברי ( ''ו  ע''בכ)ברכות , הפני יהושע כתב 
התוס' הנ''ל, בדומה למה שפירשנו, וכך כתב, 

שבאותה שעה  ,ובדרוש הארכתי עוד להוכיח
לפי מה שמצאתי  ,היה מתפלל תפלת מנחה

במדרש שהשקיע הקב"ה חמה שלא בעונתה 
שלאחר  ,ועוד הוכחות אחרות ,שתי שעות

 ,חזר והתפלל תפלת ערבית ,ששקעה לו החמה
 עכ''ל. .ודו"ק

 
חיים שנאנס ולא התפלל ותיקן תפילת שיטת התורת 

 ערבית לתשלומין
אין  ,כתב, (בע'' ה''סנהדרין  צ)תורת חיים בספר 

שתיקן  ,פגיעה אלא תפלה. אמרו רבותינו
 תפילת ערבית. 

 
למה תיקן תפילת ערבית  וצריך ליתן טעם

  ,בפעם ההוא
 

כי אז נאנס יעקב ולא התפלל  ואפשר לומר
והחמה  ,פללמנחה כי עוד היום גדול להת

כדאמר  ,שקעה עליו פתאום שלא בעונתה
וקיימא לן טעה  ,בסמוך ועבר זמן תפילת מנחה

 ,ולא התפלל מנחה מתפלל ערבית שתים
כדאיתא  ,הראשונה ערבית והשנייה לתשלומין

ולכך תיקן אז תפילת  ,בריש פרק תפלת השחר
והתפלל אותה שתים אחת לשם ערבית  ,ערבית

בעל תורת , עכ''ד הואחת לתשלומי תפלת מנח
  חיים.

 
 דהא בגמרא איתא במפורש,וקשה לדבריו, 

סנהדרין  ), בעי למיהדר ,כד צלי, ע''ב( א''חולין  צ)
, ואיך כתב בעי למיהדר ,בתר דצלי (בע'' ה''צ

 .שנאנס ולא התפלל, וצ''ע
 

 בפענח רזא כתב שהתפלל גם מנחה וגם ערבית
י , ע''כ תפילת מנחה הוא שהתפלל שהרתבכך כ

היה בדעתו לחזור קודם שקיעת החמה רק 
כד  ,ששקעה עליו אח''כ פתאום  כדא' בחולין

ונ''ל לומר דודאי  צלי יהיב דעתיה למיהדר,
ויפגע במקום כולל תרוייהו מנחה וערבית כל 

ת מה שהיה ראוי אחד בבחינתו, דהיינו בבחינ
לחזור, בזה  להיות היום גדול, ושהיה דעתו

תפלל שם מנחה, פירוש ויפגע למנחה שה
ןבבחינת שקיעת החמה ששקעה עליו פתאום, 

 פי' ויפגע שהתפלל שם ערבית ג''כ,
 

 בפענח רזא זכר לדבר בגימטריא כתב עוד  
 793, בגימטריא ויפגע במקום וילן שם

 . 793בגימטריא  במנחה וערבית

 * * * * * * * 

 
הקב''ה הבטיח את הארץ לאבות כל 

 אחד בלשונו
 

אתה שוכב הארץ אשר  ג'(י''ח )בראשית כ כתיב
 עליה לך אתננה, 

 
ומאז באתי  )סנהדרין קי''א ע''א ( א בגמראתאי

, אמר לו הרע לעם הזהאל פרעה לדבר בשמך 
חבל על דאבדין ולא הקדוש ברוך הוא, 

אברהם , הרי כמה פעמים נגליתי על משתכחין
ל שדי ולא הרהרו על מדותי, קב יצחק ויעקב

  ולא אמרו לי מה שמך,
 

 התהלךקום  )בראשית י''ג י''ז( לאברהם,אמרתי 
, בקש כי לך אתננהבארץ לארכה ולרחבה 

מקום לקבור את שרה ולא מצא עד שקנה 
 בארבע מאות שקל כסף, 

 
בארץ הזאת גור  )בראשית כ''ו ג'(, ליצחקאמרתי 

בקשו עבדיו מים לשתות  ,ואהיה עמך ואברכך
 ולא מצאו עד שעשו מריבה, שנאמר ויריבו

 רועי גרר עם רועי יצחק לאמר לנו המים,  
 

הארץ אשר  ג'(י)בראשית כ''ח  ליעקב,אמרתי 
ביקש מקום אתה שוכב עליה לך אתננה, 

לנטוע אהלו ולא מצא עד שקנה במאה קשיטה, 
 ע''כ, 

 
הקב''ה אל האבות את הבטיח בשלוש לשונות 

 הארץ
 הקב''ה את הארץ , הבטיחלאברהם אבינו

  ,התהלךבלשון קום 
 

 בלשוןהקב''ה את הארץ , הבטיח ליצחק אבינו
 בארץ, גור 

 
בלשון  הקב''ה את הארץהבטיח  ליעקב אבינו,

 , אתה שוכב עליההארץ אשר 
 

 מדתו, בלכל אחד מהאבות הבטיח הקב''ה את הארץ 
 , החסדאבינו, הוא מדת  אברהםמדת 
פחד יצחק,  ,הדיןאבינו, הוא מדת יצחק מדת 
 , תורה,תפארתמדת  אבינו, הוא יעקבמדת 

 
דאיתא , עפ''י מה התהלךבלשון  ,אברהם
, ילכואשר  הדרךאת  )בבא מציעא ל' ע''ב(, בגמרא

מדת  התהלךוזהו הלשון  גמילות   חסדים,זו  
  מדתו של אברהם אבינו,,  החסד

 
 הוא לשון  גורבארץ הזאת,  גורבלשון  ,יצחק

 



 
 פרשת ויצא פארפרפראות 

 

 ז

 

 
פחד לא תגורו, וזהו  )דברים א' י''ז( כדכתיב ,פחד

   יצחק, מדת הדין,
 

רש"י ) הארץ אשר אתה שוכב,בלשון,  יעקב
 - וישכב במקום ההוא (בראשית פרק כח י''א

לשון מיעוט באותו מקום שכב, אבל ארבע 
עשרה שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה, 

תפארת, , וזו היא מדת שהיה  עוסק בתורה
 מדתו של יעקב אבינו,. תורה

 

 * * * * * * * 
 

ויצא שנאמרו בפסוק  ראשי התיבות
 יעקב מבאר שבע וילך חרנה, 

 
 ז,      א'דיק צ'עקב י'יצא ו'
 בכי,     ב'ולו ק'שיו ע' תןי'

 שע,     ר'ליפז א'א ב'יד מ'
     שיו, ע'ן ב'הוא ש'
 ל,     כ'ו ל'עקב י'יתן ו'

 מקל,ה'שאר נ'ק ר'פציו ח'
 

 * * * * * * * 
 

בדרך  השל יאע''בלשונו  ביאור נאה
 השפת אמת

 
וידר יעקב נדר לאמר " בראשית פרק כח כ() כתיב

עמדי ושמרני בדרך הזה אשר  אלקיםאם יהיה 
", הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבשאנכי 

אל בית אבי והיה ידוד לי  ושבתי בשלום"
 ",יםקלאל

 
 הדיוקים בלשון הכתוב

, עבר" בלשון ושבתילמה אמר " יש לדייק,
 אל בית אבי,  "ואשוב" תידעהיל''ל בלשון 

 
הנפטר (מועד קטן דף כט עמוד א ) איתא בגמרא,

מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך 
הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום,  ,בשלום

ע''כ, א''כ הל''ל ושבתי  .לשלוםאלא לך 
 בשלום, ושבתי ,ולא לשלום,

 
 , על פי דברי השפת אמתביאור הדבר 

אשית פרשת ויצא שנה בר) השפת אמת, כתב
  (א' ח''תרנ

 
'( פסקה ו 'רבה בראשית פרשה ע) מדרשאיתא ב

 נטל הקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות ועשאן 

 
בראשית )אתה אמרת  ,מפתח לגאולתן של בנים

חייך כל  ,"ה' לי לאלקים הוהי" פרק כח כ(
טובות וברכות ונחמות שאני נותן לבניך בלשון 

ביום ההוא יצאו  יהוה )זכריה יד(שנאמר הזה 
ביום  והיה )ישעיה יא( ,מים חיים מירושלים

 ,ההוא יוסיף ה' שנית ידו לקנות את שאר עמו
 ,ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והיה )יואל ד(

ביום ההוא יתקע בשופר גדול  והיה )ישעיה כז(
 , ע''כ,וגו'

 
שנת  -פרשת ויצא  -בראשית ) שפת אמתה בכת

 ,"ליעקב אמתתתן " ז' כ'()מיכה  כתיב ( א' תרנ"ח
 אותיות  ,כולל מראשית עד אחרית ,אמת

 
)א' אות ראשונה, מ' אות אמצעית, ת' אות  .אמ"ת

 ,כי אות ו' נקרא אות אמת ,ואיתא אחרונה(
חד יוהקב"ה א ,בריח התיכון ,והוא מדת יעקב

  ,שבחר באבות ובנ"י ,האמת
 

רק הם  ,כל המתנות שנתן להם אינו במקרה
מהפך  ו'ם ועד סופו. ואות מתחלת העול

לשון  יהי ,מעתיד לעבר ומעבר לעתידהתיבה 
 ההי'ו ,עברלשון  ההי ,עברלשון  יהי'ו ,עתיד
 ,כי אות ו' שהיא כח התורה ,לרמוז ,עתידלשון 

. ולכן כשיתקיימו היה הוה ויהיהמחבר 
יתברר למפרע כי הכל הי' אז  ,ההבטחות

 לטובה. 
י הנחמות כ ,ולכן נקרא הקב"ה בעל הנחמות

אבל של בני אדם א"י לתקן כל הצער העבר. 
הנחמה שיהי' מהקב"ה יהי' מהופך כל הצער 

איך יהי'  ,והגם כי אין אנו מבינים לטובה.
לפי שאנחנו בתוך הטבע  ,שעברמתהפך מה 
נראה ונבין זה ההיפוך  ,לעתידוהזמן. אבל 

)שהוא לשון ה והילטובה. ולכן אמר יעקב אע"ה 
פרש"י שיחול שמו עלי  ,לקיםה' לי לא עתיד(

. כי זה הי' בחי' יעקב אמת. מתחלה ועד סוף
ויהי' למפרע  ,והאמין כי יחול אלקותו עליו

מה שזוכין  מפתח של גאולהוזה  ,הכל מתוקן
כי מאחר שכל  ,לעורר הארה מעין עוה"ב

ממילא יכולין למצוא ההנהגה יתברר אח"כ. 
 עכ''ל השפת .בחי' אמת בכל מקום ובכל זמן

 ,אמת
, דבריו של יעקב אבינו, בכך מבואר הפלא ופלא

 ואשובבמקום  בלשון עבר, ושבתישאמר 
ולומר גם , עבר ועתיד, שבא לחבר עתידבלשון 

, כלומר גם לעתיד אחר מותי, בשלוםאם אבוא 
אז נוכל להבין, כי כל הצער היה לטובה, כדברי 

לשון עבר, וגם  ושבתיהשפת אמת, ולכן אמר 
 ים במת.שאומר בשלום

 

 * * * * * * * 
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בשכר שתיקתה זכתה לאפרים ומנשה 

 ולברכתם
 

ויהי בבקר והנה הוא " ה(''ט כ''בראשית כ)כתיב 
הלא ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי  "לאה

  ,"ניולמה רמית ברחל עבדתי עמך
 

א"ר יהודה , (תנחומא ויצא פרק ו) ,מדרשאיתא ב
חל של ר שתיקתהשבזכות  שתיקהגדולה 

אפרים והעמידה שני שבטים בישראל  זכתה
 , ע''כ,יתר על השבטים ומנשה

 
, כי יעקב אבינו אמר לישא את רחל, מבואר

והקב''ה דעת אחרת היתה עמו, ורצה שישא 
יאע''ה גם את רחל וגם את לאה, ואת לאה 
קודם, ונתן בלבה של רחל שתעביר הסימנים 

זכתה והעמידה שני  ובשכר זאת ותשתוק,
יתר על  אפרים ומנשהל שבטים בישרא

 ,השבטים
  

 יעקב אבינו הודה לקב''ה 
בשעה שבא יעקב אבינו לברך את אפרים 

לכך שאמר לישא את  ,רמז במעשהו ומנשה,
רחל והיא הצעירה, והקב''ה שיכל את רצונו כי 
לאה הבכורה, ובירך את צאצאיו שבאו בשכר 
זאת, בברכה המיוחדת שאין בדומה לה, ובכך 

  הודה לקב''ה,
 

וישלח ישראל את " ד(''ח י''בראשית מ) כתיב
ואת  ,והוא הצעירוישת על ראש אפרים  ימינו

כי מנשה שמאלו על ראש מנשה שכל את ידיו 
 , "הבכור

 
 ביאור הכתוב בדרך רמז לשאתו את לאה ואת רחל

, שיעקב אבינו רמז לכך שהוא שלח יש לבאר
ימינו לשאת את רחל, על אף שהיתה הצעירה, 

וישת על  ימינווישלח ישראל את " מזוזה הר
והקב''ה שיכל את  ,"והוא הצעירראש אפרים 

ידיו, ועשה שישא את לאה שהיא הבכורה, וזה 
 , "כי מנשה הבכורשכל את ידיו " הרמז,

 
 והודה לקב''ה בברכה המיוחדת שברכם

יש לומר שכדי להודות לקב''ה על מה ששיכל 
דה את רצונו, ונתן לה הקב''ה שכרה שהעמי

שתי שבטים אלו, לפיכך ברכם בברכה שאין 
 "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה"דומה לה, 

 

 * * * * * * * 
 

 
 

 
לא  למה נתכוון אותו רשע באומרו 

 במקומנויעשה כן 
 

ויאמר לבן לא יעשה כן  ()בראשית כ''ט כ''ו כתיב
וכבר  ,הבכירהלפני  הצעירהלתת  במקומנו

ון כשאמר עמדו המפרשים על כך, למה נתכו
 )עיין ספורנו, רד''ק, אור החיים(,  ,במקומנו

 
דכאן יש ללמוד מי היו רבותיו של , אפשר לומר
, הלא המה בנות לוט, שמהם למדאותו רשע, 

אל  הבכירהותאמר  )בראשית י''ט ל''א(שנאמר 
וגו', ומהם יראה וכן יעשה, וע''ז  וגו' הצעירה

 ].במקומנולא יעשה כן  אמר
 

 * * * * * * * 
 

 הודתה לה' אצל יהודהלמה רק 
 

ותהר עוד ותלד בן " ל''ד(, ט ''כ )בראשית כתיב
ילוה אישי אלי כי ילדתי לו  עתה הפעםותאמר 

וברש''י  ,"שלשה בנים על כן קרא שמו לוי
לפי שהאמהות ב"ר( מ) - הפעם ילוה אישי

נביאות היו ויודעות שי"ב שבטים יוצאים 
תה אין לו מע ,אמרה ,מיעקב וד' נשים ישא

 ,בבנים כל חלקישהרי נטלתי  ,פתחון פה עלי
 ע''כ

 
ותהר עוד ותלד בן " ל''ה(, ט ''כ )בראשית כתיב

על כן קראה שמו  הפעם אודה את ידודותאמר 
. הפעם אודה "  וברש''י,יהודה ותעמד מלדת

 ,להודותיש לי  מעתה ,יותר מחלקישנטלתי 
 ע''כ,

 
, לא םבניבחלקה למה כאשר נטלה  ויש להבין

היתה צריכה להודות לה', רק עתה כאשר 
 , יש לה להודות,יותר מחלקהנטלה 

 
הנראה  "עתה הפעם"הלשון  ועוד יש להבין

ילוה אישי אלי,  "עתה"כיתור לשון, שהיל''ל, 
  ,הפעםמהו הלשון 

 
 תפשהלאה , (תנחומא ויצא פרק ו) ,מדרשאיתא ב
היא  ,אחריה הזרעה בהודי עמדה ,בהודיה

 ,בנה אחריה יהודה ,ם אודה את ה'אמרה הפע
 ,דוד ,)בראשית מט(אחיך  יודוךאתה  יהודה

מצלי  ,דניאל ,ח('')תהלים קילה' כי טוב  הודו
 ע''כ, ,)דניאל ו(ומודה 
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, שתפסה בהודייה לאהכי  ,לבאריש מעתה 

דרך העולם ב, בני האדם כם שלדר ללמד יצאה
כאשר אדם מקבל חלקו המגיעו, כגון בשכר על 

 בודה שעשה, אינו מרגיש כ''כ שיש לו להודותע
, אך כאשר מקבל יותר מחלקו המגיעו, למשלם

אז הוא מרגיש בלבו רק הנקרא בונוס בלע''ז, 
 גם על המגיעו,  ,כי עליו להודות לנותן

 
, הפעם,  עתה שרמזה לאה בדבריהוזה מה 
להודות  באתייותר מחלקי המגיע לי,  שנטלתי 

י בראשונה, על אף שהיה גם על הבנים שנולדו ל
 אודה את ה' "הפעם" ולזה רמזהזה חלקי, 

 "הפעם"מה שאמרה וכונתה להודות גם על 
ילוה אישי אלי, ועלי להודות גם על שקבלתי 

 חלקי,
 

 והכי מצינו במדרש
בראשית רבה )וילנא( פרשת ויצא פרשה עא 

 סימן ד 
ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את ה',  

ם ר' לוי לכהן שירד לגורן נתן לו ר' ברכיה בש
א' כור של מעשר ולא החזיק לו טובה ואחד 
נתן לו קומץ של חולין והחזיק לו טובה אמר 
ליה אדוני הכהן אני נתתי לך כור וזה לא נתן 
לך אלא קומץ ואתה מחזיק לו טובה אמר ליה 
את מחלקי נתת לי אבל זה נותן לי משלו 

פי שהיו לפיכך אני מחזיק לו טובה, כך ל
אמהות סבורות שזו מעמדת שלשה וזו מעמדת 
שלשה, וכיון שילדה לאה בן ד' אמרה הפעם 

 אודה את ה'.

 * * * * * * * 
 

רמז למלכות בית דוד  ותעמד מלדת
 שתעמוד לעד

 
 ,עוד ותלד בן ותהר " ה(''ט ל''בראשית  כ) כתיב

על כן קראה  ,ותאמר הפעם אודה את ידוד
  ,"ותעמד מלדת יהודהשמו 

 
, הכוונה שמלכות ותעמוד מלדת אפשר לפרש,
כלומר מאז  מלדת,, תעמוד לעדבית יהודה 

שנולד יהודה, ונועדה לו המלוכה, כמו שאמר 
לא יסור שבט " '(,י)בראשית מ''ט הכתוב 
עד כי יבא שילה  ,ומחקק מבין רגליו מיהודה

לא יסור שבט "רש"י כתב  ,"מיםולו יקהת ע
לו ראשי גליות א מדוד ואילך - "מיהודה
 , שבבבל

 
 
 

 
רמז למלכות בית  ותעמוד, מלדת,וזה הפירוש 

 תעמוד לעד. יהודהדוד שתעמוד, מאז שנולד 
 

 * * * * * * * 
 

 הקב''ה נתן שכרו ללאה, בזרעה
 

א יויהי בבקר והנה ה" ,ה(''ט כ''בראשית כ) כתיב
ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלא  ,לאה

 , "ניתברחל עבדתי עמך ולמה רמי
 

ועיני לאה  (אע'' ג''בבא בתרא קכ) איתא בגמרא
שהיתה שומעת על פרשת דרכים בני , לפי  תרכו

 ,שני בנים יש לה לרבקה ,אדם שהיו אומרים
וקטנה  ,גדולה לגדול ,שתי בנות יש לו ללבן

 ,והיתה יושבת על פרשת דרכים ,לקטן
איש רע הוא מלסטם  ,ומשאלת גדול מה מעשיו

 ם,איש תם יושב אוהלי ,מעשיו קטן מה ,בריות
   , ע''כ,עד שנשרו ריסי עיניהוהיתה בוכה 

. 
הקב''ה בשכרה נתן לה שנישאה לקטן וגם המלוכה 

 הועברה מגדול לקטן
נתן ללאה,  גם, שנישאה  הקב''ה בדרכיו

  ' ב'(עמוס פרק ז) , כדכתיביעקב, שהוא לקטן
 ",    הוא  קטןכי  יעקב"
 

 משאולה המלוכה שניתנ, אחריה בזרעהוגם 
 ' כ''א(י א'שמואל ) שנאמר בו, הגדולשהוא 

 ,כתיבועוד "  משכמו ומעלה ,מכל העם ויגבה"
 ויאמר שמואל הלוא אם" ,)שמואל א' ט''ו י''ז(

, אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתהקטן 
שמואל ) כתיבד ,לקטן והעביר הקב''ה המלוכה 

  ,", ע''כהקטןודוד הוא " ד(''ז י''י' א
 

, והקב''ה רחלהיה מזרעה של  ול המלךשא
שהיה מזרעה של  שאולהחליף את מלכותו של 

 ,לאהשהיה מזרעה של  דוד, למלכותו של רחל
ויאמר אליו שמואל " ח(''ו כ''ט 'שמואל א)כמ''ש 

קרע ידוד את ממלכות ישראל מעליך היום 
, שהעביר הקב''ה את "ונתנה לרעך הטוב ממך

, ובכך שילם לדודונתנה  שאולמלכותו של 
הקב''ה שכרו  ללאה, שהיתה דמעתה על לחיה, 

והיתה  ,לקטן וקטנהלגדול  גדולה ואמרה
 ,כדאיתא בגמרא  ,עד שנשרו ריסי עיניהבוכה 

 

 * * * * * * * 
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 בכתובראשי תיבות שנאמרו 

  ה"ם האל"ל הדברי"ת כ"א
 

ל "ת כ"א ויספר ללבן( י''ג ט ''כ)בראשית  כתיב
כאן נאמרו ראשי תיבות  ,ה"ם האל"הדברי

 כדלקמן,
 
     תמה   'ת ל 'א
  א      'לי 'כ
    שם    'מ צאתי 'י ב 'ר שרכו'בבר 'ד באתי'ה
 כל,'הקח 'לליפז 'אלך 'ה
 

 * * * * * * * 
רחל מסרה נפשה על גאולתן של 

 ישראל בשעה  שנולד ישכר 
 

כה אמר ידוד מנעי קולך מבכי ועיניך , "כתיב
 ,לפעלתךמדמעה כי יש שכר 

 
ואקברה שם בדרך  ,('ח ז''בראשית  מ) כתיב

מחז''ל,  רש"י כתב ב  ,אפרת הוא בית לחם
, לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן שתהא לעזרה

יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם ו
 קול ברמה נשמע וגו'א( '')ירמיה לרחמים שנא' 

 
כי שכר  ותאמר לאה ז(''ט 'בראשית ל) כתיב

לא נקברה רחל , ובשל פעולה זאת וגו'שכרתיך 
כי אם על אם הדרך היא במערת המכפלה, 

 )רש''י(, בית לחם,
 

, כי ע''י פעולתה של רחל בעת לידת מבואר
יששכר, גרמה שלא תיקבר במערת המכפלה, 
ומסרה נפשה עבור בניה, כמו שאמרו ז''ל,  

, לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן שתהא לעזרה
וכה ומבקשת עליהם יצאת רחל על קברה ובו

 קול ברמה נשמע וגו'א( '')ירמיה לרחמים שנא' 
 

  ט''ו( א''ירמיה  ל), שלזה רמז הכתוב אפשר לומר
ולתך, כלומר, מפעולתה שעשתה לפע יש שכר

, יששכרלמסור נפשה על בניה, משם נולד 
 ,ולתךיש שכר לפע וזהו,

 * * * * * * * 
 באחרים חרפתהאיך יכולה לתלות 

 
ותהר ותלד בן ותאמר  ג(''כ 'ראשית לב)   כתיב
כל זמן  , רש"יכתב  ,את חרפתי אלקיםאסף 

 ,סרחונהשאין לאשה בן אין לה במי לתלות 
  ,תולה בו ,משיש לה בן

 

 
אם לא בנה שבר כוס זה, איך יכולה  וקשה,

 לתלות בו, ואין זה דברי אמת,
 

ג ''בראשית פרשה ע רבה) אך בעיון בדברי המדרש
 אלקיםתהר ותלד בן ותאמר אסף ו, ( 'פסקה ה

א"ר לוי בר זכריה עד שלא תלד  ,את חרפתי
 תלויבה לאחר שתלד  נתלההאשה הסרחון 

 ע''כ, ,בבנה
 

, כי אחרים תולים את מבואר בדברי המדרש
אסף הסרחון בבנה, וזהו פירוש הכתוב, 

היא אומרת ש שאין הכונה, את חרפתי אלקים
שבירת  אחרים תוליםשבני שבר כוס זה, אלא 

אם כי  ,הכוס בבנה, ואז אין מחובתה לומר, לא
, ששקר כבר אמרוועל זה   וס זה,כאני שברתי 

 .אסור לומר, אך אמת אין חובה לומר

 * * * * * * * 
טעם נאה לשבירת כוס בחופה מבעל 

 אמרי נועם
 

ותהר ותלד בן ותאמר  ג(''כ 'בראשית ל)   כתיב
זמן כל  , רש"יכתב  ,את חרפתי אלקיםאסף 

שאין לאשה בן אין לה במי לתלות סרחונה 
  ,תולה בו ,משיש לה בן

 
, כתב, מדז'יקוב מהרה''ק אמרי נועםבספר 

, כי בבקשה בחופה, לרמוז כוסדלכן שוברים 
מי שבר כלי יתן ה' לה בן, שתוכל לתלות בו, 

 זה.

 * * * * * * * 
 

בדרך  יששכר חמור גרםביאור הכתוב 
 , צחות

 
מפני מה אין  (,אע'' א''רים פנד) איתא בגמרא

רב  ,מבניהןלצאת ת"ח  כמיםחלמידי מצויין ת
)עיין  ,חמריאשי אומר משום דקרו לאינשי 

 ,במהרש''א ביאור נאה(
 

שאין נוהגין להן כבוד ומבזין אותן  ,וברש''י
  מפני תורה שבהם,

 
להיות , מפני מה זכו אפשר לפרש בדרך צחות

כר, ע''י ששי בני יודעי בינה תלמידי חכמים
, חמרא, כלומר, מפני שלא קראו לאינשי חמור
  ישכר חמור גרם.וזהו 

 

 * * * * * * * 
 



 
 פרשת ויצא פארפרפראות 

 

 יא

 

 
ויעבד ישראל באשה ביאור בכתוב 

 ובאשה שמר
 

ויברח יעקב ,  (הפטרת ויצאי''ג ב ''הושע י)  כתיב
 ,שמרשדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה 

  )את הצאן, רש''י(
 

כי שמירה, שון מל, שמרובאשה  ,אפשר לפרש
וגם  את הצאן עוד שבע שנים, שמרבעבורה 

  שהמתין לרחל, מלשון המתנה,
 

  י''א( ז''לבראשית ) כתיב ,אפשר לפרשובכך 
הוא ש ,, את הדבר שמר, ואביו בו אחיו ויקנאו

 למה  קנאו אחיו, הקנאהנותן טעם על דבר 
את הדבר,  שמרמשום שאביו בבנה של רחל, 

 , לרחלשהמתין  ,פירוש

 * * * * * * * 
 

 כיצד תלש ראובן את הדודאים
 

אגדה )בובר( בראשית פרשת ויחי ) מדרשאיתא ב
ולא היה  "בשדה דודאיםוימצא " (ד''ט י''פרק מ

יודע מה הם, והלך ואסר חמור בדודאים והלך 
רצה לברוח ונעקרו  ,לו, מה עשה החמור

הדודאים וצעקו צעקה גדולה ומת החמור, כי 
ם, וכשבא ראובן אצל חמורו כן דרך הדודאי

וראהו מת, הבין שהיו דודאים, ולקחם ונתנם 
 ,ונולד יששכר )שיש בהם סגולה ללדת( לאמו לאה

ואותו החמור שהוציא הדודאים גרם ליששכר 
לא גרם לו שיבא  ,שנולד ועל כן אמר, יששכר

 ,כי אם החמור

 * * * * * * * 
 

 למהביאור נאה מבעל הבני יששכר, 
 בקר ולארק צאן  ליעקבהיה 

 
ויפרץ האיש מאד מאד  , ' מ''ג(בראשית ל) כתיב

ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים 
 מורים,וח
 
 כתיב ,מקשה, (פרשת ויצא )  אגרא דכלהספר ב
ויהי  מאוד מאוד,ויפרץ האיש   ' מ''ג(, בראשית ל)

 ,בקררבות וכו'. הנה לא הזכיר הכתוב  צאןלו 
ויהי  ('ב ו''בראשית  ל) שיובשעה ששלח לע וראינו

וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה  שורלי 
 גם  ששלח לעשויניך, להגיד לאדני למצא חן בע

ויירא יעקב  ('ב ח''בראשית  ל) כתיבוגם כן  ,בקר
מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת 

 וגם  חנות,והגמלים לשני מ הבקרהצאן ואת 

 
 

ים עשרה, שלח מנחה לעשו פרות ארבעים ופר
דקנה אחר כך בקר, צריך לדעת  ואם נאמר

 למה לא קנה מקודם, 
 

ומתרץ הבני יששכר עפ''י הגמרא ביבמות ט''ז 
 ע''א במעשה שהיה בענין צרת הבת

בימי רבי דוסא בן הרכינס התירו צרת הבת  
מפני שחכם  ,והיה הדבר קשה לחכמים ,לאחין

 ,גדול היה ועיניו קמו מלבא לבית המדרש
אמר להן רבי יהושע אני  ,מי ילך ויודיעואמרו 

ואחריו  ,רבי אלעזר בן עזריה ,ואחריו מי ,אלך
נכנסה  ,הלכו ועמדו על פתח ביתו ,ר"ע ,מי

 ,שפחתו אמרה לו רבי חכמי ישראל באין אצלך
תפסו לרבי יהושע ,אמר לה יכנסו ונכנסו 

א"ל רבי אמור  ,והושיבהו על מטה של זהב
לו מי הוא רבי אמר  ,לתלמידך אחר וישב

אמר ויש לו בן לעזריה  ,אלעזר בן עזריה
נער הייתי גם  ,קרא עליו המקרא הזה ,חבירנו

זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש 
א"ל רבי  ,תפסו והושיבו על מטה של זהב ,לחם

א"ל ומי הוא  ,אמור לתלמידך אחר וישב
א"ל אתה הוא עקיבא בן יוסף  ,עקיבא בן יוסף

 ,מסוף העולם ועד סופו שב בני שבששמך הולך 
התחילו מסבבים אותו  ,כמותך ירבו בישראל

אמרו ליה צרת  ,בהלכות עד שהגיעו לצרת הבת
אמר להן מחלוקת בית שמאי ובית  ,,הבת מהו

הלל הלכה כדברי מי אמר להן הלכה כבית 
אמרו ליה והלא משמך אמרו הלכה כבית  ,הלל

כינס אמר להם דוסא שמעתם או בן הר ,שמאי
אמר  ,אמרו ליה חיי רבי סתם שמענו ,שמעתם

אח קטן יש לי בכור שטן הוא ויונתן  ,להם
והזהרו שלא יקפח  ,והוא מתלמידי שמאי ,שמו

לפי שיש עמו שלש מאות  ,אתכם בהלכות
אבל מעיד  ,תשובות בצרת הבת שהיא מותרת

אני עלי שמים וארץ שעל מדוכה זו ישב חגי 
 ,ת הבת אסורההנביא ואמר שלשה דברים צר

 ,עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית
 ,ומקבלים גרים מן הקרדויין ומן התרמודים

כשיצאו יצאו  ,תנא כשנכנסו נכנסו בפתח אחד
אקשי ליה  ,פגע בו בר"ע ,בשלשה פתחים

אמר לו אתה הוא עקיבא ששמך  ,ואוקמיה
הולך מסוף העולם ועד סופו אשריך שזכית 

רועי בקר אמר לו רבי ועדיין לא הגעת ל ,לשם
 עקיבא ואפילו לרועי צאן

שאמר בן הרכינס לרבי עקיבא אתה הוא  ממה 
עקיבא ששמך הולך מסוף העולם וכו' ועדיין 

אפילו , השיב רבי עקיבא לא הגעת לרועי בקר
  לרועי צאן,
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דיותר יש בקיאות ואומנות ברעיית  נשמע מזה

צריך א ל צאן, דלרעיית בקר מרעיית צאן
 ותא, רק לבל ירעו בשדות אחרים, מה נטיר

 
צריכין נטירותא לבל ינגחו אדם  בקרשאין כן 

ובהמה, וסתם שוורים לאו בחזקת שימור 
אם  צאןוהנה לרעיית  ]כתובות מא.[,קיימי 

יוליכם למרעה אחר המדבר שם אינם מצויים 
גם  בקרשדות, יצא מחשש ההיזק, מה שאין כן 

ינגחו שור במקום הפקר צריכים שמירה לבל 
 רעהו המצוי גם כן במדבר מקום מרעה, 

 
והנה יעקב לא רצה לרעות בקרי לבן כי חשש 
 פן יעשו איזה היזק ולבן לא ירצה לשלם, והנה 

 
 
 

 
 

היה יכול להשתמט ולומר שאינו בקי בטוב 
 המרעה השייך לבקרים שאינו יודע המרעה 

כי זה הוא אומנות יותר  ,הטוב להם וכיוצא
כדנשמע מדברי הש"ס, ומשום  מרעיית צאן

הכי שמר את עצמו יעקב שלא יקח גם לעצמו 
 בקר, כי אז יחרץ לבן את לשונו הנך בקי 

 
ברעיית בקר, על כן שמר את עצמו ולא קנה 
בקר עד שנפטר מלבן, אז קנה, כי אם יעשו 
איזה היזק ישלם, ומלמדינו התורה ענין 
שמירת יעקב את עצמו לבל יהיה היזק לשום 

 עכ''ל האגרא דכלה. בסיבתו, והבן. אדם

 * * * * * * * 
 

 
 

  בא לחפש טלית ומצא תפילין
 מעשה שהיה

 
מעשה שהיה בימים אלה, חתן שבא לבני ברק ימים ספורים לפני חתונתו כדי לקנות טלית לקראת 

 החתונה,
 

אחר שחיפש בדרך סיפר למלווהו את מה שעלה בגורל התפילין שלו, שאבדו ממנו לפני זמן רב, ול
 וחיפש לא מצא את התפילין שכל כך יקרים בעיניו, ולא נותר לו אלא לרכוש תפילין חדשות,

 
אמנם מאז נאבדו לו התפילין הוא מניח תפילין שלקח מגמ''ח התפילין שיש לאביו, אבל אין זה אלא 

 פתרון זמני,
 

מאגר של תפילין המלווה של החתן אומר לחתן האם ניסית את מזלך ב"מכון פאר" שלהם יש 
 שנמצאו, ומי שמוצא תפילין מביא ל"מכון פאר" כדי לנסות לאתר את בעלי התפילין ולהשיבם,

 
ובשיחה החתן הגיע ל"מכון פאר" ולשמחתו כי רבה מצא את התפילין שנאבדו לו לפני זמן רב, 
ד איזה שקיים עם מוצא התפילין שגר בעירו, התברר כי השניים מכירים היטיב, וגם סיפר לאוב

מאמצים שעשה כדי להשיבם, ומכיון ולא היה שם וטלפון בתפילין כל מאמציו עלו בתוהו, ואז 
 החליט לבוא לבני ברק ולהביאם ל"מכון פאר"

 
החתן שמילותיו נעתקו מפיו מרוב התרגשות, הפטיר ואמר, כי זו המתנה הכי יפה שיכל לקבל 

 לקראת החתונה.
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