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 בראשית פרק כח

נָׁה: רָׁ ֶלְך חָׁ ַבע ַויֵּ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב ִמבְּ ַגע  )י( ַויֵּצֵּ )יא( ַוִיפְּ
קֹום  י ַהמָׁ נֵּ ַאבְּ א ַהֶשֶמש ַוִיַקח מֵּ ם ִכי בָׁ ֶלן שָׁ קֹום ַויָׁ ַבמָׁ

קֹום ַההּוא: ַכב ַבמָׁ יו ַוִישְּ ַרֲאֹשתָׁ )יב( ַוַיֲחֹלם  ַויֶָׁשם מְּ
ה  ִהנֵּ ה וְּ מָׁ יְּ מָׁ רֹאשֹו ַמִגיַע ַהשָׁ ה וְּ צָׁ ב ַארְּ ם ֻמצָׁ ה ֻסלָׁ ִהנֵּ וְּ

י ֱאֹלִהים  ֲאכֵּ ִדים בֹו:ַמלְּ ֹירְּ ב  ֹעִלים וְּ ק ִנצָׁ קֹוָׁ ה יְּ ִהנֵּ )יג( וְּ
י  אֹלהֵּ ִביָך וֵּ ם אָׁ הָׁ רָׁ י ַאבְּ ק ֱאֹלהֵּ קֹוָׁ יו ַויֹאַמר ֲאִני יְּ לָׁ עָׁ

ה  ֶננָׁ ָך ֶאתְּ ֶליהָׁ לְּ ב עָׁ ה ֹשכֵּ ֶרץ ֲאֶשר ַאתָׁ אָׁ ק הָׁ חָׁ ִיצְּ
ֶעָך: ַזרְּ ה  ּולְּ תָׁ יָׁמָׁ ַרצְּ ֶרץ ּופָׁ אָׁ ֲעָך ַכֲעַפר הָׁ יָׁה ַזרְּ הָׁ )יד( וְּ

קֵּ  ה וָׁ מָׁ ֲאדָׁ ֹחת הָׁ פְּ ל ִמשְּ ָך כָׁ ֲרכּו בְּ ִנבְּ ה וְּ בָׁ ֶנגְּ ה וָׁ ֹפנָׁ צָׁ ה וְּ מָׁ דְּ
ֶעָך: ַזרְּ ֹכל ֲאֶשר  ּובְּ ִתיָך בְּ ַמרְּ ְך ּושְּ ֹנִכי ִעמָׁ ה אָׁ ִהנֵּ )טו( וְּ

ָך ַעד  בְּ ה ַהזֹאת ִכי לֹא ֶאֱעזָׁ מָׁ ֲאדָׁ ְך ַוֲהִשֹבִתיָך ֶאל הָׁ לֵּ תֵּ
ִת  ת ֲאֶשר ִדַברְּ ִשיִתי אֵּ ְך:ֲאֶשר ִאם עָׁ )טז( ַוִייַקץ  י לָׁ

ֹנִכי  אָׁ קֹום ַהֶזה וְּ ק ַבמָׁ קֹוָׁ ן יֵּש יְּ כֵּ תֹו ַויֹאֶמר אָׁ נָׁ ַיֲעֹקב ִמשְּ
ִתי: עְּ קֹום ַהֶזה  לֹא יָׁדָׁ א ַהמָׁ א ַויֹאַמר ַמה נֹורָׁ )יז( ַוִיירָׁ

ִים: מָׁ ֶזה ַשַער ַהשָׁ ית ֱאֹלִהים וְּ ין ֶזה ִכי ִאם בֵּ  אֵּ

 רש"י 
על ידי שבשביל שרעות בנות כנען בעיני יצחק  - יצא יעקבו)י( 

אביו הלך עשו אל ישמעאל, הפסיק הענין בפרשתו של יעקב 
וכתיב )לעיל כח ו( וירא עשו כי ברך וגו', ומשגמר חזר לענין 

לא היה צריך לכתוב אלא  - ויצא יעקב מבאר שבע הראשון:
יציאת וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר יציאתו, אלא מגיד ש

צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא 
הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיוה 
פנה הדרה וכן )רות א ז( ותצא מן המקום, האמור בנעמי 

לא  - ויפגע במקום)יא(  יצא ללכת לחרן: - וילך חרנה ורות:
, הזכיר הכתוב באיזה מקום אלא במקום הנזכר במקום אחר

הוא הר המוריה שנאמר בו )לעיל כב ד( וירא את המקום 
כמו )יהושע טז ז( ופגע ביריחו, )שם יט יא(  - ויפגע מרחוק:

ופגע בדבשת. ורבותינו פירשו לשון תפלה כמו )ירמיה ז טז( 
ואל תפגע בי, ולמדנו שתקן תפלת ערבית. ושנה הכתוב ולא 

בפרק  כתב ויתפלל, ללמדך שקפצה לו הארץ, כמו שמפורש
היה לו לכתוב ויבא  - כי בא השמש גיד הנשה )חולין צא ב(:

השמש. כי בא השמש, משמע ששקעה לו חמה פתאום שלא 
עשאן כמין מרזב  - וישם מראשותיו בעונתה כדי שילין שם:

 סביב לראשו שהיה ירא מפני חיות רעות. התחילו מריבות זו 

אומרת עלי יניח, מיד עשאן הקדוש ברוך הוא אבן אחת, וזהו שנאמר עם זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת 
לשון מיעוט באותו מקום שכב, אבל ארבע עשרה  - וישכב במקום ההוא )פסוק יח( ויקח את האבן אשר שם מראשותיו:

, מלאכים עולים תחלה ואחר כך יורדים - עולים ויורדים)יב( שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה:
 - ואלהי יצחק לשמרו: - נצב עליו)יג(  שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללותו:

אף על פי שלא מצינו במקרא שייחד הקדוש ברוך הוא שמו על הצדיקים בחייהם לכתוב אלהי פלוני, משום שנאמר )איוב טו 
 יחד שמו על יצחק לפי שכהו עיניו וכלוא היה בבית, והרי הוא כמת, ויצר הרע פסק ממנו:טו( הן בקדושיו לא יאמין, כאן י

וחזקת, כמו  - ופרצת)יד(  קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו, רמז לו שתהא נוחה ליכבש לבניו: - שכב עליה
 דברתי לך אם משמש בלשון כי: - אם עשיתיעד אשר  לפי שהיה ירא מעשו ומלבן: - אנכי עמך)טו(  )שמות א יב( וכן יפרוץ:

לצרכך ועליך, מה שהבטחתי לאברהם על זרעו, לך הבטחתיו ולא לעשו, שלא אמרתי לו כי יצחק יקרא לך זרע, אלא כי  -
ביצחק, ולא כל יצחק. וכן כל לי ולך ולו ולהם הסמוכים אצל דיבור, משמשים לשון על, וזה יוכיח, שהרי עם יעקב לא דיבר 

אמר רבי אלעזר בשם  - כי אם בית אלהים)יז(  אילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה:ש - ואנכי לא ידעתי)טז(  קודם לכן:
רבי יוסי בן זמרא הסולם הזה עומד בבאר שבע ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש, שבאר שבע עומד בדרומה של יהודה, 

ן בגבול שבין בנימין ובין בני יוסף, נמצא וירושלים בצפונה בגבול שבין יהודה ובנימין, ובית אל היה בצפון של נחלת בנימי
סולם שרגליו בבאר שבע וראשו בבית אל מגיע אמצע שיפועו נגד ירושלים. וכלפי שאמרו רבותינו שאמר הקדוש ברוך הוא 

צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה, ועוד אמרו יעקב קראה לירושלים בית אל וזו לוז היא ולא ירושלים ומהיכן למדו 
ומר כן. אומר אני שנעקר הר המוריה ובא לכאן, וזהו היא קפיצת הארץ האמורה בשחיטת חולין )חולין צא ב(, שבא בית ל

המקדש לקראתו עד בית אל, וזהו ויפגע במקום. ]ואם תאמר וכשעבר יעקב על בית המקדש מדוע לא עכבו שם, איהו לא 
יעכבוהו, איהו עד חרן אזל כדאמרינן בפרק גיד הנשה )חולין צא יהיב לביה להתפלל במקום שהתפללו אבותיו, ומן השמים 

ב(, וקרא מוכיח וילך חרנה, כי מטא לחרן אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו, יהב דעתיה 
וכלתנו, וכסו תרגום מה דחילו אתרא הדין. דחילו שם דבר הוא, כמו ס - מה נורא למהדר וחזר עד בית אל וקפצה לו הארץ[:

מקום תפלה לעלות תפלתם השמימה. ומדרשו שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש  - וזה שער השמים למלבש:
 של מטה:
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י [פה] קֹום ַהבֵּ אתֹו מְּ רָׁ א ִלקְּ קֹום ֶשבָׁ ַגע ַבמָׁ ֶשפָׁ ֶמש. ִכי כְּ א ַהשָׁ ם ִכי בָׁ ֶלן שָׁ קֹום ַויָׁ ַגע ַבמָׁ ֶזה ַוִיפְּ ש וְּ דָׁ ת  ַהִמקְּ
ז ִהִשיג אָׁ ַקיֵּם וְּ ִליִשי ֶשִיתְּ ן ַהשְּ יָׁ ֶלן  ֶשהּוא ַהִבנְּ ִחיַנת ַויָׁ ֶיה ִמֹקֶדם. ֶשֶזהּו בְּ לּות ֶשִיהְּ ִרירּות ֲאִריַכת ַהגָׁ ֹעֶצם מְּ

ר ינּו ִזכְּ שּו ַרבֹותֵּ רְּ מֹו ֶשדָׁ ֶנֶפש כְּ גּוף וָׁ לּות בְּ ִריַרת ַהגָׁ ַכת מְּ ז ַעל ֶחשְּ ַרמֵּ א ַהֶשֶמש ֶשמְּ ם ִכי בָׁ ה שָׁ כָׁ רָׁ ם ִלבְּ ֹונָׁ
רֹו יו ִזכְּ רָׁ בָׁ א ִבדְּ ַרת ַוֲחִשיבּות ּומּובָׁ ז ֹעֶצם ִיקְּ ִבין אָׁ י ֶשהֵּ דֵּ ִבית ַעל  יְּ ִפַלת ַערְּ ז תְּ ן אָׁ ן ִתקֵּ ַעל  כֵּ ה. וְּ כָׁ רָׁ נֹו ִלבְּ

י הַ  נֵּ ַאבְּ ז ַוִיַקח מֵּ אָׁ יל. וְּ עֵּ ר לְּ כָׁ כּו' ַכִנזְּ ה וְּ לָׁ י ַהֹחֶשְך ֲאפֵּ קֵּ י ִעמְּ קֵּ ִעמְּ א ֲאִפלּו מֵּ ַתתָׁ א ִדלְּ רּותָׁ עָׁ קֹום ַויֶָׁשם ִאתְּ מָׁ
רֹאש מְּ  י ֹקֶדש בְּ נֵּ ה ַאבְּ נָׁ כְּ ַתפֵּ ִחיַנת ִתשְּ ם בְּ פּוִלין ֶשהֵּ שֹות ַהנְּ פָׁ ַהנְּ ִחיַנת ַהִניצֹוצֹות וְּ יו, בְּ ל חּוצֹות, ַרֲאשֹותָׁ כָׁ

ִרירּו בָׁ ה ִאתְּ בָׁ ַמֲחשָׁ א בְּ ה, ִכי ֻכלָׁ דֹושָׁ תֹו ַהקְּ ַמֲחַשבְּ ם בְּ רָׁ שָׁ ם ּוקְּ יו ֶשֶהֱעלָׁ ַרֲאשֹותָׁ קֹום ַויֶָׁשם מְּ ַכב ַבמָׁ ז ַוִישְּ אָׁ . וְּ
ם שֹות ִמשָׁ פָׁ ַהֲעלֹות ַהנְּ ר ּולְּ רֵּ בָׁ יל, לְּ עֵּ ִרים לְּ כָׁ מּוִכים ַהִנזְּ קֹומֹות ַהנְּ ל ַהמְּ כָׁ מֹו לְּ ז ַההּוא ֶשהֹוִריד ֶאת ַעצְּ אָׁ . וְּ

ִר  ם צָׁ דָׁ אָׁ ה. ֶשהָׁ מָׁ יְּ מָׁ רֹאשֹו ַמִגיַע ַהשָׁ ה וְּ צָׁ ב ַארְּ ם ֻמצָׁ ה ֻסלָׁ ִהנֵּ ם. ַוַיֲחֹלם וְּ מֹו ַבֻסלָׁ א כְּ גָׁ ַדרְּ א לְּ גָׁ את ִמַדרְּ צֵּ יְך לָׁ
י ֱאֹלִקים ֲאכֵּ ה ַמלְּ ִהנֵּ א. וְּ קָׁ א ַדיְּ ַתתָׁ א ִדלְּ רּותָׁ עָׁ י ִאתְּ דֵּ מֹות ַעל  יְּ עֹולָׁ ִביל ִתקּון הָׁ ַהֹכל ִבשְּ ִדים בֹו.  וְּ ֹירְּ ֹעִלים וְּ

א.  ַתתָׁ א ִדלְּ רּותָׁ עָׁ ִחיַנת ִאתְּ י ֱאֹלִקים עֹוִלים בְּ ֲאכֵּ ד ַמלְּ א ֶשיֹורֵּ לָׁ עֵּ א ִדלְּ רּותָׁ עָׁ ִחיַנת ִאתְּ ִדים בְּ י ֱאֹלִקים ֹירְּ ֲאכֵּ ַמלְּ
ל ִהתְּ  י כָׁ דֵּ א. ִכי ַעל יְּ ַתתָׁ א ִדלְּ רּותָׁ עָׁ ה ִאתְּ לָׁ ַמעְּ ה לְּ ַמטָׁ ה ִמלְּ לָׁ י ֶשִמֹקֶדם עָׁ דֵּ ַע ַעל  יְּ ַסיֵּ ה לְּ לָׁ ַמעְּ רּות ִמלְּ עֹורְּ

רָׁ  ה ִנבְּ ַמטָׁ ה ִמלְּ ֻדשָׁ רּות ִדקְּ עֹורְּ ִהתְּ ה. וְּ לָׁ ַמעְּ ה לְּ ַמטָׁ י ֱאֹלִקים ֹעִלים ִמלְּ ֲאכֵּ ִחיַנת ַמלְּ ִכים ֶשֶזהּו בְּ אָׁ ִאים ַמלְּ
ִדים  י ֱאֹלִקים ַהיֹורְּ ֲאכֵּ א ֶשהּוא ַמלְּ לָׁ עֵּ ְך ִסיּוַע ִמלְּ שָׁ ז ִנמְּ אָׁ א, וְּ לָׁ עֵּ ַער לְּ א ִאתְּ ַתתָׁ א ִדלְּ רּותָׁ עָׁ ִאתְּ ה ּובְּ לָׁ ַמעְּ ִמלְּ

ִח  ֶזהּו בְּ עֹו. וְּ ַסיְּ ה לְּ ַמטָׁ א ִעם לְּ ַתתָׁ א ִדלְּ רּותָׁ עָׁ ִלין ִאתְּ לָׁ י ֶשִנכְּ דֵּ ַעל  יְּ ִדים בֹו. וְּ ֹירְּ י ֱאֹלִקים ֹעִלים וְּ ֲאכֵּ ה ַמלְּ ִהנֵּ יַנת וְּ
ז ַוִייַקץ ַיֲעֹקב ִמשְּ  אָׁ ַהִתקּוִנים ַכיָׁדּוַע. וְּ ל ַהִיחּוִדים וְּ י ֶזה ַנֲעִשים כָׁ דֵּ א, ַעל יְּ לָׁ עֵּ א ִדלְּ רּותָׁ עָׁ תֹו ַויֹאמֶ ִאתְּ ן נָׁ כֵּ ר אָׁ
לֹא יָׁ  ה ֶנֱעַלם ִמֶמנּו וְּ ֲעצּומָׁ תֹו הָׁ ֻדשָׁ ִתי. ִכי ֲאִפלּו ַיֲעֹקב ִבקְּ עְּ ֹנִכי לֹא יָׁדָׁ אָׁ קֹום ַהֶזה וְּ ה ֹעֶצם יֵּש ה' ַבמָׁ ִחלָׁ ַדע ִמתְּ

ז בָׁ  אָׁ יל, וְּ עֵּ ר לְּ כָׁ אן ַכִנזְּ כָׁ מֹו ַלֲחֹזר לְּ ַעצְּ ר מֵּ עֹורֵּ קֹום ַההּוא ַעד ֶשִנתְּ ֻדַשת ַהמָׁ ם, קְּ ֶלן שָׁ אתֹו ַויָׁ רָׁ קֹום ִלקְּ א ַהמָׁ
מֹות. ּובָׁ  עֹולָׁ ל הָׁ כָׁ פּוִלין וְּ שֹות ַהנְּ פָׁ ל ַהנְּ לּוי ִתקּון כָׁ קֹום ַהֶזה ֶשבֹו תָׁ ֻדַשת ַהמָׁ ז ִהִשיג ֹעֶצם קְּ אָׁ ִניס וְּ ַהכְּ ן לְּ ֶזה ִתקֵּ

דֹורֹות ַעד ַהיֹום ַהֶזה, ֶשֲאִפלּו הַ  שֹות לְּ פָׁ ל ַהנְּ ב כָׁ לֵּ א ה' בְּ צָׁ ין ִנמְּ ם אֵּ קֹומָׁ ִרין ֶשִבמְּ ֹאד ֶשסֹובְּ פּוִלין מְּ שֹות ַהנְּ פָׁ נְּ
ם מֵּ  לָׁ בֹודֹו ַרק ֶשֶנעְּ ֶרץ כְּ אָׁ ל הָׁ לֹא כָׁ ַרְך, ִכי מְּ בָׁ ם יֵּש ה' ִיתְּ קֹומָׁ ַיֲאִמינּו ֶשַגם ִבמְּ עּו וְּ דְּ ַרְך, יֵּ בָׁ ֶשַגם ִיתְּ ֶהם. וְּ

ֹאד וְּ  ר מְּ ֶהם יָׁקָׁ רּות ֶשלָׁ עֹורְּ קֹום ַהִהתְּ ם, ִכי ֶבֱאֶמת יֵּש ה' ַבמָׁ עֹולָׁ קֹום ֶשבָׁ ל מָׁ כָׁ ַרְך בְּ בָׁ צֹא ה' ִיתְּ לּו ִלמְּ ֶשיּוכְּ
עָׁ  ִחיַנת ִאתְּ ר ִבבְּ עֹורֵּ ל ִאם ִיתְּ ִתי. ֲאבָׁ עְּ ֹנִכי לֹא יָׁדָׁ אָׁ ִחיַנת וְּ ה בְּ מָׁ לָׁ ַע ִמֹגֶדל ַהַהעְּ ינֹו יֹודֵּ א ַהֶזה ַרק ֶשאֵּ ַתתָׁ א ִדלְּ רּותָׁ

צְּ  מָׁ ֶכה לְּ קֹום ַהֶזהִיזְּ אֹות ַהמָׁ קֹום ַהֶזה, ֶשִהִשיג ֹעֶצם נֹורְּ א ַהמָׁ א ַויֹאַמר ַמה נֹורָׁ ז ַוִיירָׁ אָׁ יל. וְּ עֵּ ר לְּ כָׁ ַכִנזְּ  אֹו וְּ
ן ל. ַאְך ַאף ַעל ִפי כֵּ אֵּ רָׁ ל ִישְּ כָׁ ה לְּ שּובָׁ רּות ִלתְּ עֹורְּ ְך ַהִהתְּ שָׁ ם ִנמְּ שֹות, ּוִמשָׁ פָׁ ל ַהנְּ י כָׁ שֵּ רְּ ם שָׁ ִר  ֶששָׁ יִכין צְּ

לִ  ז ַעל ַהַבִית ַהשְּ ַרמֵּ ית ֱאֹלִקים ֶשמְּ ין ֶזה ִכי ִאם בֵּ ַמר אֵּ ז אָׁ אָׁ יל. וְּ עֵּ ר לְּ כָׁ ה ַכִנזְּ ַמטָׁ רּות ִמלְּ עֹורְּ ֶנה ִהתְּ יִשי ֶשִיבָׁ
רּו ַרבֹותֵּ  מְּ מֹו ֶשאָׁ כּו' כְּ אֹו ַהר וְּ רָׁ ם ֶשקְּ הָׁ רָׁ ַאבְּ א ַבִית לֹא כְּ רָׁ כּותֹו, ֶשַרק ֶזה ִנקְּ ַמר ִבזְּ ל אָׁ ה, ֲאבָׁ כָׁ רָׁ ם ִלבְּ רֹונָׁ ינּו ִזכְּ

ינּו  רּו ַרבֹותֵּ מְּ מֹו ֶשאָׁ ִני כְּ ַהשֵּ ִראשֹון וְּ ִתים הָׁ י בָׁ נֵּ ן ֶשל שְּ בָׁ ז ַעל ַהֻחרְּ ַרמֵּ ין ֶזה' ֶשמְּ שֹון 'אֵּ ה . ִבלְּ כָׁ רָׁ ם ִלבְּ רֹונָׁ ִזכְּ
י ִחיַנת בֵּ י בְּ דֵּ ַוַדאי ִעַקר ַהִתקּון ַעל  יְּ הֹוִדיַע ֶשבְּ ִתקּונֹו, לְּ אנּו לְּ ין ֶזה', ִכי ֲעַדִין לֹא בָׁ ל ֲעַדִין 'אֵּ ִליִשי, ֲאבָׁ ת ַהשְּ

מַ  ֶזה רָׁ ית ֱאֹלִקים. ּובָׁ ִחיַנת בֵּ ֶכה ִלבְּ ה ַעד ֶשִנזְּ בֵּ ִריִכים ִתקּוִנים ַהרְּ ית ֱאֹלִקים, ִכי ֲעַדִין צְּ ִריִכין ִכי ִאם בֵּ ז ֶשצְּ
ִסיֹות ּובָׁ  נֵּ י כְּ תֵּ כּו' ִמֹקֶדם בָׁ ה וְּ ַמטָׁ רּות ֶשלְּ עֹורְּ ל ִהתְּ ִצין כָׁ ַקבְּ ם ִמתְּ שָׁ ַעט ֶשלְּ ש מְּ דָׁ ם ִמקְּ ה ֶשהֵּ בֵּ שֹות ַהרְּ רָׁ י ִמדְּ תֵּ

ית ֱאֹלִקים ֶזה ֶנה בֵּ יל. ַעד ֶשִיבָׁ עֵּ ר לְּ כָׁ ה ַכִנזְּ שּובָׁ כּו ִלתְּ ה ִיזְּ בֵּ י ֶזה ַהרְּ דֵּ יל. ֶשַעל  יְּ עֵּ ר לְּ כָׁ ז יָׁשּובּו ַכִנזְּ אָׁ ַהֹכל ֶאל , וְּ
ן: מֵּ ינּו אָׁ יָׁמֵּ ה בְּ רָׁ הֵּ ן ַהֹכל ִבמְּ ַתקֵּ ִיתְּ  ה' וְּ

 

 


