
 

 

  
פרש''י לא היה צרי לכתוב אלא ויל יצא יעקב מבאר שבע ויל חרנה (כ''ח, י') ו

יעקב חרנה, אלא מגיד שיציאת צדיק מ� המקו� עושה רוש� עכ''ד. צ''ע וכי 
אברה� ויצחק לא הלכו ממקו� למקו�, ולמה לא נכתב אצל� לשו� יציאה. ואציע 

  תירוצי� על קושיא זה.  הקורא ט''זלפני 
  

כי אברה� ויצחק לא הניחו במקו�  ''ויצא'' דלרבותא נקט כא
הכלי יקר תי' א) 
פשיטא שיציאת� עשה רוש�, אבל כא
 הרי יצחק  ,שהלכו מש� צדיק כמות�

שאינו  קמ''ל ,ורבקה נשארו ש�, סלקא דעת� אמינא שאי
 יציאתו עושה רוש�
  . דומה זכותו של צדיק אחד לשני צדיקי�

  
נו במקרא שייחד אע''פ שלא מצי –וי''ל עוד עפ''י פרש''י (כ''ח, י''ג) ואלקי יצחק 

הקב''ה שמו על הצדיקי� בחייה�, כא
 ייחד שמו על יצחק, לפי שכהו עיניו וכלוא 
אע''פ שיצחק נשאר בבאר ולפ''ז י''ל שבבית, הרי הוא כמת, ויצר הרע פסק ממנו. 

בשביל יעקב, שיצחק הי' כלוא בבית, וכבר  הוא של המקו� שבע, עיקר ההוד והזיוה
  פנה הודה זיוה והדרה.     יעקב, פסק השפעתו על המקו�, ולכ
 כשיצא

  
א יציאת אברה� ויצחק, לפי עוד תי' שדוקא יציאתו של יעקב עשה רוש�, אבל ל ב)

ו ע� כל בני בית�, ולא נשאר במקו� שו� צדיק, ע''כ לא עשו רוש� כלשהמה ה
ביציאת�, ואדרבה ה� שמחי� בצאת� מה�, לפי שאינ
 הולכי
 בדרכיה�, אבל 
ההול� ממקו� שצדיקי� מצויי� ש�, אז יציאתו עושה רוש�, כי הצדיקי� 
י
 שנשארו קשה עליה� פרידת�, כי דעת� נוחה ממנו, ואינו דומה זכות של מועט

  לזכות של רבי�, וכא
 היו יצחק ורבקה, לכ� הי' רוש� יצאתו ניכר. 
  

פרשת בעל הפסוק הראשו
 הסידורו של שבת (שורש התשיעי) עפ''י דברי עוד וי''ל 
פרש''י לפי שהיו  ! ואלה תולדת יצחק ב
 אברה�, אברה� הוליד את יצחק  !תולדות 

כל אברה� הוליד את הליצני הדור אומרי� מאבימל� נתעברה שרה וכו' והעידו 
עד שנולד יעקב הי' התגברות השקר בעול�, וע''כ היו ד יצחק עכ''ד. ויש לפרש

אומרי� מאבימל� נתעברה שרה, ואחר שהוליד יצחק את יעקב, נתמעט השקר 
ונתגבר האמת, ועבור זה אמר ואלה תולדות יצחק ב
 אברה�, דהיינו שיצחק 

ול� ואמרו אברה� הוליד את יצחק, כי העמיד תולדות, ונולד יעקב בעול�, פתחו כ
נתגבר האמת, ולזה אמר הכתוב תת
 אמת ליעקב, דהיינו שע''י מעשה זה שנולד 

אע''פ כשהלכו אברה� ויצחק ממקו� ולפ''ז י''ל יעקב, נתגבר האמת בעול�. 
למקו�, לא נעשה רוש�, דהיינו שאנשי המקו� לא היו מכירי� שמחמת יציאת� 

ה, אבל ע''י יעקב נתגברה מדת האמת בעול�, ולכ
 אפילו אנשי פנה הודה זיוה והדר
, ולכ
 רק אצל יעקב המקו� מכירי� שמחמת יציאת הצדיק פנה הודה זיוה והדרה

  . נאמר ''ויצא''
  
של אברה� ויצחק עשה רוש�, דלא מיבעיא דיציאת
  ''ויצא''לרבותא נקט כא
 ש) ג

, דסד''א מי שהוא איש ת� יושב אלא א" יציאתו של צדיק כיעקב ג''כ עשתה רוש�
אהלי� כיעקב, יציאתו מ
 המקו� לא תעשה רוש�, כי מי ידע ממנו כשהיה ש�, ומי 

  ידע ביציאתו, קמ''ל שיציאתו של צדיק כזה ג''כ עושה רוש�.
  
שיש לחקור  )יש לפרש עפ''י דברי הגאו
 ר' וועלוול מרגליות זצ''ל (תורת גבריאל) ד

בדי
 זה ''שיציאת צדיק מ
 המקו� עושה רוש�'' א� הוא דוקא במקו� שהי' 
 
קביעת מושבו, ולכ
 יציאתו עושה רוש�, באשר ש� פעל הרבה בצדקתו זמ
 רב, לכ
רשומו ניכר בחסרונו, או סגולת הצדיק היא כ''כ, שג� במקו� ששהה זמ
 מועט 

, יש להביא ראי' לצד הב'תו מש�. דר� ארעי, ג� ש� ניכר רוש� יציאתו ופטיר
שאפילו שהי' ש� זמ
 מועט, שיציאתו עושה רוש�,  ,שסגולת הצדיק היא כ''כ

ויצא יעקב מבאר שבע, והלא בחברו
 הי', שנאמר היא חברו
  –דאיתא בילקוט 
יעקב  –אשר גר ש� אברה� ויצחק, עיי''ש דמיישב זה בשני אופני�, ואחד מה� 

את לחו# לאר#, מהיכ
 הורשה (מהיכ
 הוצר� ליטול אמר אבא בשעה שביקש לצ
רשות) לא מבאר שבע, א" אני הול� לבאר שבע, א� נות
 לי רשות הריני יוצא, וא� 

נראה מזה שאע''פ שלא בא לאו אי
 אני יוצא, לפיכ� נאמר ויצא יעקב מבאר שבע. 
 ו#יעקב אבינו לבאר שבע אלא דר� ארעי, ליטול רשות מהקב''ה דבר יציאתו לח

לאר#, בכל זאת בזמ
 מועט ששהה ש�, כבר הופיע זוהר אורו בבאר שבע כ''כ, עד 
את ישמטע� זה נאמר לימוד זה ''שיצ ולפ''ז י''לשיצאתו מש� עושה רוש� גדול. 

צדיק מ
 המקו� עושה רוש�'' דוקא ביעקב, ללמד חידוש זה, שאפילו הצדיק הי' 
    בהמקו� זמ
 מועט, ג� ש� ניכר רשומו בחסרונו.

 
אצל אברה� ויצחק לא היה , שמיציאת יצחק ואברה� חלוק הי' יעקב יציאתש )ה

להראות שביציאת
 פנה הודה, דא" שביציאת
 מהמקו�  ''ויצא''שיי� לכתוב מלת 

פנה הודה וזיוה, מ''מ מכיו
 שהלכו למקו� אחר, וש� התחיל מחדש השפעת�, לא 
הזיו וההוד של הצדיק במקו� שהל� לש�, היה ניכר כ''כ שפנה זיו, דעכ''פ נתקיימו 

משא''כ ביעקב שביציאתו מבאר שבע לא הל� למקו� אחר, רק הטמי
 את עצמו 
בישיבת עבר י''ד שנה, שאז כשנסתלקו זיו והוד מהמקו� שיצא ממנו, לא נשאר 

דהוה  ,ש זהידומה� אפילו רוש� א" במקו� אחר, ולכ
 אצלו ראוי להודיע לנו ח
  זיו של הצדיק לגמרי. ההוד והוק וסל ,יציאה גמורה

  
ואח''כ הל� לחר
. ולפ''ז  ,שיעקב נטמ
 בבית עבר י''ד שני� !וי''ל עוד עפ''י פרש''י 

 ,וכמ''ש המהרש''א סו" פ''ק דמגילהאע''פ שישיבת ש� ועבר הי' בבאר שבע, שי''ל 
א) ש�. ב) עבר. ג) אב. דהיינו שכול�  ! ה� האותיות של  ''מבאר שבע''שאותיות 

כאילו יצא מש�, כיו
 שנטמ
 עצמו בישיבה, ומטע� זה , נחשב שבו אז בבאר שבעי
אע''פ שלא יצא בפועל מ
 המקו�, רק נטמ
 עצמו , ללמד שנאמר ''ויצא'' אצל יעקב

  ג� נפסק השפעתו, ופנה הודה זיוה והדרה.  ,בישיבה
  
מבאר כשיצא יעקב  !יש לפרש עוד בדר� הנ''ל, אבל באופ
 אחר, עפ''י המדרש  )ו

. ולפ''ז שבע, בא אליפז במצות אביו ונטל ממנו כל ממונו, והוי בגדר עני חשוב כמת
קו� עושה שמטע� זה נאמר אצל יעקב אבינו חידוש זה, שיציאת צדיק מ
 המ י''ל

   בודאי פסק השפעתו לגמרי.  ,מתרוש�, דכיו
 שנחשב כ
  
י יצחק אביו הל� עשו אל בשביל שרעות בנות כנע
 בעינ ! יש לפרש עפ''י פרש''י) ז

ולפ''ז י''ל  .ל יעקב, ומשגמר חזר לעני
 הראשו
ישמעאל, הפסיק העני
 בפרשתו ש
כמו שיציאת צדיק מ
 המקו� עשה רוש� לרע, כמו''כ יציאת רשע עושה רוש� 


ועשו  ,לטוב, וכא
 הי' שתי יציאות, אחד של יעקב, ואחד של עשו, יעקב הל� לחר
א לומר דכיו
 ששניה� יצאו לא נשתנה המקו�, דהרוש� הל� לישמעאל, ויש הו''

לרע של יציאת יעקב נתבטל ע''י הרוש� לטוב של יציאת עשו, לכ
 כתבה התורה 
ללמד שאינו כ
, שאע''פ שיציאת עשו הי' לטוב, אעפ''כ יציאת יעקב  ''ויצא יעקב''

שפנה הדרה וזיוה של המקו�, שצדקתו של יעקב הי' גדולה  ,עשה רוש� כ''כ לרע
ולפ''ז יש לפרש הסמיכות בי
 פסוק האחרו
 של פרשת הרבה מרשעתו של עשו. 

לפרשת ויצא (עיי
 פרש''י) להראות על הגדלות של  ,ויל� עשו אל ישמעאל –תולדות 
הודה וזיוה מחמת , אעפ''כ פנה יצאו יעקב אבינו, שאע''פ שבאותו זמ
 ג� עשו

  יציאת יעקב. 
  
כשיצא יעקב מ
 המקו� דשעשו ידע יש לפרש עוד בדר� הנ''ל, אבל באופ
 אחר,  )ח

להתחת
  ישמעאלהל� ללכ
 באותו זמ
 נעשה רוש� לרע, שפנה הודה זיוה והדרה, 
שבו דזה שפנה הודה זיוה והדרה הוא מחמת כדי לרמות אנשי המקו� שיח ע� בתו,

יאת יעקב, ולכ
 אע''פ כשהלכו אברה� ויצחק ממקו� למקו� ג''כ יציאתו, ולא יצ
נעשה רוש�, דוקא אצל יעקב נאמר ''ויצא'' להסביר הטע� שעשו הל� לישמעאל 

  זמ
 שיעקב הל� לחר
.  באותו
  

על הצדיקי�  הוא'ל, שעיקר רוש� של יציאת יעקב וי''ל עוד עפ''י דברי הכלי יקר הנ'
לרמות  עשו להתחת
 ע� בת ישמעאל, יצא באותו זמ
 ולכ
הנשארי�, יצחק ורבקה, 

וכ
 נראה ולא יציאת יעקב.  ,דזה שפנה הודה והדרה הוא מחמת יציאתו ,אביו
 שנאמרו משתדל לרמות את אביו, וכמ עשו ,שקיבל יעקב את הברכות שאפילו אחר

בסו" פרשת תולדות (כ''ח, ז') וירא עשו כי רעות בנות כנע
 בעיני יצחק אביו, ויל� 
על  ! הפסוק מסיי�מו שכ ,אבל ג� זה הי' ברמות שמעאל  ויקח את מחלת,עשו אל י

  הוסי" רשעה על רשעתו, שלא גרש את הראשונות. פרש''י  –נשיו לו לאשה 
  

איתא  !ו אל ישמעאל ויקח את מחלת עש כ''ח, ט') ויל�(וי''ל עוד עפ''י הפסוק 
 
נשיא גדולה מכפרת וכו' חת
 ויל� עשו ובירושלמי (בכורי� פ''ג, ה''ג) תני חכ� חת

וכי מחלת שמה והלא בשמת שמה, אלא  ,מחלת בת ישמעאלאל ישמעאל ויקח את 
עכ''ד. צ''ע למה כתבה התורה את הרמז שמוחלי
 לחת
 את  שנמחלו לו כל עונותיו

וכבר עונותיו, רק כשעשה תשובה, לומר שנמחלו  המסתברועוד שעונותיו לגבי עשו. 
ו. וי''ל דבאמת לא פרש''י שעשו לא עשה תשובה, ואדרבה הוסי" רשעה על רשעת

רשעה על רשעתו, הוסי" לא עשה תשובה, ואדרבה כיו
 שיו של עשו, נמחלו עונות
וזה שהיא נקרא מחלת, היינו שעשו קורא לה מחלת, להראות על צדקתו, דהיינו כל 
 
זה נכלל ברמותו, דכיו
 שההלכה הוא שחת
 שעשה תשובה יש לו מחילת עונות, לכ

  עונותיו. שנמחלו קראה לה מחלת, לפרס� לכל 
  
פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה,  ,לחזור ולפרטכ''כ למה הארי� רש''י  יש להעיר) ט

כיו
 שהצדיק הוא הודה זיוה והדרה של העיר, מוב
 שהכל פנה  הוא הרי פשוט
האילת השחר (הגאו
 ר' אהר
 ליב שטיינמא
 שליט''א) תי' שאולי הי' ביציאתו. 

  

  
  פרשת 
  ויצא
  ותשע''
  לפ''ק



 

 

זמ
 אחרי עזבו, ובמש� הזמ
 השפעתו תפסק, לזה סברא שהשפעתו תשאר קצת 
, שמטע� זה נאמר חידוש זה של אמר שתיכ" ניכר שהכל הפסיק. ולפ''ז נראה לפרש

יציאת צדיק מ
 המקו� עושה רוש� דוקא ביעקב, שרק ביציאת יעקב הי' רוש� 
שהכל נפסק בבת אחת, דהיינו שפנה כל הודה זיוה והדרה ביציאתו, משא''כ  ,כזה

באברה� ויצחק לא פנה הכל מיד, רק במש� זמ
 הופסקו השפעת�, והטע� הוא 
כשיצא יעקב מבאר שבע, בא אליפז במצות אביו ונטל ממנו כל ממונו, והוי בגדר עני 
חשוב כמת, עד כדי כ� שיעקב אבינו הי' במצב של יאוש ואמר ''מאי
 יבוא עזרי'', 

השפעתו שהי' לו מקוד�, משא''כ  ולכ
 כיו
 שהי' במצב גרוע כזה, מיד נפסק כל
אבל לא נפסק השפעת� מיד, וממילא  ,באברה� ויצחק שאע''פ שיצאו מ
 המקו�

  אצל� לא נאמר חידוש זה.  
  

ולכ
 כיו
 כמ''ש עבדו את ה' בשמחה,  ,ה' הוא ''בשמחה'' וי''ל עוד דעיקר עבודת
הי' קשה לו גלות לבית לב
, הול� לשיעקב הי' במצב סכנה, שהי' בורח מעשו, ו

  פסק השפעתו, ופנה הודה זיוה והדרה. לכ
 להיות בשמחה, 
  
שבכל מקו�  עפ''י דברי הבית הלוי,אבל באופ
 אחר,  עוד בדר� הנ''ל, יש לפרש) י

היציאה , או דעיקר תכליתו היא שוני� יש בזה אופני� ,היוצא ממקו� למקו�
ממקו� הראשו
 משו� איזו סיבה, וע''כ הוא מוכרח ליל� למקו� אחר, אבל עיקר 
כוונתו ורצונו היא היציאה, או משו� דצרי� להיות במקו� השני, וזהו עיקר תכלית 
כוונתו בההליכה, וביעקב היו שתי הכוונות, דעיקר כוונתו בהליכתו הי' לקיי� 

נה עשו אחי� מתנח� ל� להרג� ועתה וגו' מצות כיבוד אב וא�, דרבקה אמרה לו ה
קו� ברח ל� אל לב
, שעיקר כוונתה הי' שלא יהי' בבאר שבע מקו� שעשו הי' ש�, 
והעיקר בזה הי' היציאה, וליצחק לא אמרה כל זאת, רק שלא יקח אשה מבנות 
כנע
, וצוה לו קו� ל� פדנה אר�, וקח ל� אשה מבנות לב
, ותכלית זה הי' ההליכה 

 ,
י' ויעקב קיי� דברי שניה�, שהיא היציאה, וג� ההליכה לחר
, ושניה� הלחר
כיו
 שיעקב הי' צרי� לברוח מבאר שבע מפני עשו  ולפ''ז י''ל אצלו לעיקר ותכלית.

אחיו, בודאי ג� השפעת יעקב אשר השפיע על האנשי� שגרו בבאר שבע נתמעט, 
אולי עשו הרשע ינקו� שכול� פחדו מעשו, והיו יראי� להמשי� בדרכו של יעקב, 

ופנה  ,שמיד נפסקו כל ההשפעות ,בה�, ולכ
 דוקא יציאת יעקב עשה רוש� כזה
  .     כול� ביחד הודה זיוה והדרה

  
למה נאמר ויצא  יש לפרש עוד בדר� הנ''ל, אבל באופ
 אחר, שלכאורה צ''ע )אי

וישמע יעקב אל אביו ואל אמו ויל� פדנה  –הלא כבר נאמר בפרשה הקודמת  יעקב,
, ולזאת נאמר בטוח שעשו לא יהרגנו הי' יעקבוי''ל שכל זמ
 שיצחק חי, אר�. 

לא  ,בפרשה קודמת וישמע יעקב אל אביו ואמו ויל� פדנה אר�, שאע''פ שיעקב הל�
, כי ר לו לשוב, שלא הי' ירא כלל מעשוובכל יו� הי' אפשהתייאש לבו מבאר שבע, 

ולקח את מחלת בת ישמעאל  ,הל� עשו אל ישמעאלנו, אבל עתה כשאי לא יהרגבוד

שישמעאל ובניו  ,אחות נביות על נשיו לו לאשה, פחד יעקב שע''י אהבת החיתו

יבואו להתגרות ולעשות מלחמה ע� האיש שהוא רע לעשו, ולזאת נאמר ויצא יעקב 
לגמרי, על מנת שלא ישוב  מבאר שבע, דהיינו לאחר חיתו
 זה יצא יעקב מבאר שבע

כיו
 שיעקב הל�  ולפ''ז י''לוהי' בידו לשוב כשירצה.  ,ש� עוד, ולא כמקוד� שהל�
 ,רוש�עושה  כזה לא ישוב ש� עוד, ולכ
 דוקא יציאהמבאר שבע לגמרי, על מנת ש

  ופנה הודה זיוה והדרה.    ,שמיד נפסקו כל ההשפעות
  

מעאל לפתותו להרוג את יצחק. ולפ''ז שעשו הל� ליש – רבה וי''ל עוד עפ''י המדרש
י''ל דכשראה יעקב שעשו הול� לישמעאל, הבי
 שהוא רוצה להרוג את יצחק, ועי''ז 

ואהרגה  ,הוא יכול להרגו, כמ''ש (כ''ז, מ''א) ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי
  ל� מש� לגמרי, ע''מ שלא ישוב ש� עוד. ת יעקב אחי, לכ
 נאמר ''ויצא'' שהא
  
דוקא ביציאתו ש ! את צדיק מ
 המקו� עושה רוש� ייצש רש''יפכוונת  יש לפרש) בי

 
שהצדיק בעיר אע''פ שבני העיר נהני� מ
 המקו� ניכר הרוש� שנעשה, אבל כל זמ
מהשפעתו, מ''מ אינ� תולי
 אותה בהצדיק רק בעצמ�, דמנא לה
 בזכות מי ה� 

כי צדקת  ,עידו כול�אוכלי
, אבל כשהצדיק יוצא מ
 המקו� ונחסרה השפעתו, אז י
 הצדיק הוא מה שגרמה לה� כל הטובה.

  
כי זה מחלה נושנה, שא�  וי''ל עוד עפ''י דברי הגאו
 ר' יעקב קאנטראווי# זצ''ל,

יציאת צדיק עושה רוש�, ובעת שהוא נמצא בעיר אינו מורגש כלל, וכזאת אנו 
שו, הבינו רואי� אצל יעקב אבינו, כי אנשי המקו� ראו אי� שיצחק אוהב את ע

מזה כי בודאי עשו יותר חשוב מיעקב, כי מי לנו גדול מיצחק, והוא מסתמא יודע 
בעשו כי הוא הנכבד וראוי להברכות, ויעקב קיבל הברכות בערמה, אבל כשבא עשו 

את בכורתי לקח  –ליצחק, ויצחק הודיע לו שיעקב כבר קיבל את הברכות, עשו צעק 
ואי� לקח יעקב הבכורה, ועשו  ,שאל לו מדועועתה לקח את ברכתי, התפלא יצחק ו

השיבו כי מפני שהי' רעב הוא מכר בכורתו בעד נזיד עדשי�, התפלא יצחק ביותר, 
אי� הי' המעשה שהי' רעב כ''כ, היתכ
 שרבקה לא נתנה לו לאכול, התחיל עשו 

והרג את נמרוד, התפלא יצחק ושאלו לו איזה עסק  ,לספר שהי' בשדה ונעשה עי"
ע� נמרוד שצרי� להרגו, הוכרח עשו לספר המעשה, שהי' לו עסק ע� נמרוד  יהי' ל�

אודות נערה מאורסה, התפלא יצחק ביותר ושאלו, איזה עסק יש לו ע� נערה 
כנענית, ועשו הוכרח לספר שהכירה בבית עבודה זרה שלה, הנה מעתה נודע לו 

שעשו רימה לו  ליצחק, כי עשו הל� לבית עבודה זרה, ועתה נודע ליצחק טעותו,
מה שבאמת הוא רשע גדול, ואמר מעתה הלא נודע לי כל  ,להחזיק אותו לצדיק

'' ונודע מזה לכל ראוי לברכה, ואמר ''ג� ברו� יהיההאמת, שיעקב הוא הצדיק ה
אנשי מקומו, לאחר יציאתו של יעקב, ומעתה עשתה רוש�, ופנה זיוה והדרה, ומזה 

רוש�, אבל בהיותו נמצא בעיר אינו עוש�  נעשה לדורות כי א� יציאת צדיק עושה
ולפ''ז י''ל שמטע� זה נאמר חידוש זה אצל יעקב, דבודאי כשאברה� או רוש� כלל. 

יצחק יצא מ
 המקו�, הי' פשוט לכל שיציאת
 עושה רוש�, שכול� ידעו שה� 
וחשבו שנהני� מהשפעתו של עשו, שהוא  ,נהני� מהשפעתו, משא''כ ביעקב ה� טעו

נודע לכל  ,ברחיעקב קיבל הברכות ו, ולכ
 חידש הפסוק שרק אחר שצדיק גדול
  ה� נהני� מהשפעת יעקב ולא מהשפעת עשו. שאדרבה טעות�, 

  
אשא עיני אל  ! שיר למעלות אשא עיני אל ההרי�  ! יש לפרש עפ''י המדרש רבה יג) 

 –ההורי� למלפני ולמעבדני (כלומר לרבותי המלמדי� אותי דרכי התורה 
ולהמדריכי� אותי בעבודת הש� בשמירת מצותיו) מאי
 יבא עזרי (להתבונ
 אי� בא 

ויקח העבד עשרה  ,יב בי'עזר�) אליעזר בשעה שהל� להביא את רבקה מה כת
ואני לא נז� אחד ולא צמיד אחד, חזר ואמר מה אנא מוביד סברי מ
 בריי,  גמלי�,

ייאש סברי ותקותי מבוראי) אלא לית אנא מוביד סברי מ
 בריי ח''ו (וכי אאבוד ואת
דכשיצא יעקב מבאר  המי השלוח (הרה''ק מאיזביצא זצ''ל) הסביר .עזרי מע� ה'

ולעסוק בצא
 למע
  ,ולא שו� דבר, והוצר� ליל� אל לב
 ,שבע לא הי' לו לח� לאכול
נפל דעתו מאד, לאשר הביט וראה עצמו קט
 מאד נגד אבותיו, כי ה� לא פרנסתו, 

ל להביט לעניני עוה''ז, והיו עוסקי� תמיד בעבודה ובמעשה מרכבה, היו צריכי� כל
והוא יצטר� לעסוק בדברי� קטני� כאלו, חזר ואמר לית אנא מוביד סברי מ
 ברי' 
ר''ל א" שה� בדברי� גדולי�, ואני רואה את עצמי בדברי� קטני�, מ''מ ג� בזה יש 

''ויצא'' קב ה נאמר אצל יעשמטע� זולפ''ז י''ל  עבודת השי''ת כי יוצר הכל הוא.
כיו
 שע''י יציאתו לחר
 נפסק השפעתו, שהול� לגלות לבית לב
 הארמי, וצרי� 
  לעבוד ש� בעניני עול� הזה, ובודאי עי''ז נפסק השפעתו על אחרי� בעניני רוחניות. 

  
שרק יעקב אבינו הי'  )פרי צדיקהרה''ק ר' צדוק זצ''ל (עפ''י דברי יש לפרש  )יד

ה גדולה כאד� הראשו
 קוד� החטא, וכפרש''י על הפסוק (בראשית כ''ט, במדריג
הלא קל שבקלי� אינו  –כ''א) ויאמר יעקב אל לב
 הבה את אשתי ואבואה אלי' 

היינו שלא ידע כלל מהנאת הגו", שהוא עטיו של ד מר כ
, אלא להוליד תולדות,או
 ה' לעתיד, וע''כ לא  עלהנחש, רק רוצה להוציא בשר ולא לדבר אחר, כמו שיהי

מר ''ולא יתבוששו'' דעתו שיש בושת בזה, וכמו באד� הראשו
 קוד� החטא שנא
רק ביעקב אבינו יציאתו מבאר שבע, שרק אצלו הי' מעלה זה של  ומטע� זה נאמר
  הדרה. ופנה הודה זיוה 

  
ע''כ נצטער  ,כי ראה יעקב אבינו חרב
 ביהמ''ק ! עפ''י המדרש רבה יש לפרש ) טו

ויש� אב
 מראשותיו. צ''ע הלא קוד� החלו� לא ראה החרב
, ואמאי  ,במשכבו
קשה סילוק
 של צדיקי� , שנצטער במשכבו. החת� סופר תי' עפ''י דברי חז''ל

והניח את אביו בצער, וראה  ,כשריפת בית אלקינו, ולכ
 כשיעקב אבינו יצא מחר

שנצטער על הסילוק  ,ש� אב
 מראשותיואת אר# ישראל חרבה, כי פנה הודה זיוה, 
כמו על חרב
 בית המקדש, דיציאתו הוי כמו חרב
 בית המקדש, דבשניה� פנה 

עשה  יציאת אברה� ויצחק ג� ודאיבזיוה של אר# ישראל. ולפ''ז י''ל שהודה ו
ש�  ,כדי לפרש למה כשהל� לישו
 ,רק אצל יעקב ''ויצא''רוש�, אבל התורה כתבה 

  והוא כדי לגלות שנצטער במשכבו כחרב
 ביהמ''ק. ,אב
 מראשותיו
  

שקפצה דהיינו , מבאר שבע כשיצא נס בשבילו עשה הקב''ההטע� ש לפרששבא  )טז
לשו
 תפלה, ושנה הכתוב ולא  ושרבותינו פיר –ויפגע במקו�  –לו האר#, כפרש''י 

שלכאורה צ''ע למה צרי� לעשות לו נס, הי'  ., ללמד� שקפצה לו האר#כתב ויתפלל
 
לו ליל� בהחבא, ומי ירגיש בצאתו, ולזה נאמר ''ויצא'' דהיינו יציאת צדיק מ

אילו יצא לחזור תו� יו� המקו� עושה רוש�, והי' עשו מורגש ביציאתו, דודאי 
הל� לחר
, ולכ
 צרי�  ולא נעשה רוש�, ומזה ידע שיעקב ,ויומי�, לא נחשב יציאה

כעי
 זה יכול להשיגו. (לא עשו אר#, כדי ששקפצה לו ה –הקב''ה לעשות נס בשבילו 
 (
  כתב התפארת יהונת

   
  

  
למה היהודי� המתקדמי�, שלובשי� לבוש קצר, , האדמו''ר הראשו� מבעלז, זצ''ל הרה''ק ר' שלו� רוקחדו''ז אחד שאל משכיל  – הקול קול יעקב והידי� ידי עשו

  בש בגדי עשו. ולעה שביר יצחק את יעקב, הי' אמר לו לפי שבש , וחיי� חיי רווחה,מצליחי� בעסקיה�
  

למה הוא הול  ,. פע� אחת אדמו''ר אחד התלונ� על חסיד אחד בטענהרש''י התחילו מריבות זו את זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשופ   ויקח מאבני המקו� 
, כדי שיראה הרה''ק ר' משה האי הוא חשוב כ''כ בעיני , ואמר לו מה שהאדמו''ר אמרלזצ'' החסיד הל להרה''ק ר' משה ולא לו, זצ''ל להרה''ק ר' משה קאברינער

יגט איבער א צדיק, או� היינט ראה החילוק בי� זמ� הזה לזמני� שעברו ''אמאל איז געווע� א צייט ווע� די שטיינער האבע� זי געקר זצ''ל אותו אדמו''ר, אמר לו ר' משה
  קערט, קריגע� זי די צדיקי� איבער א שטיי�''. נותינו הרבי� איז פארבעו
  

אחד, כמה דינו של הרואה רב וכלב  יושב, –בפניו, הרואה כלב ק�  –אחד שאל את המלבי''�, מקובל בידינו שהרואה רב משכיל  –וישב לב� למקומו ויעקב הל לדרכו 
  � לפי מנהג המקו�, הבה נצא שנינו לרחובה של העיר, ונראה כיצד הבריות נוהגי�. אי� הלכה פסוקה בעני� זה, אלא נוהגי  אמר לו 
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