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בראשית פרק כח

רש"י

(י) ויצא יעקב  -על ידי שבשביל שרעות בנות כנען בעיני יצחק
(י) ַויֵּצֵּ א ַי ֲעקֹב ִמבְּ ֵּאר שָׁ בַ ע ַו ֵּילְֶך חָׁ ָׁרנָׁה( :יא) ַויִפְּ גַע
אביו הלך עשו אל ישמעאל ,הפסיק הענין בפרשתו של יעקב
בַ מָׁ קֹום ַו ָׁילֶן שָׁ ם כִ י בָׁ א הַ שֶ מֶ ש ַוי ִַקח מֵּ ַאבְּ נֵּי הַ מָׁ קֹום
וכתיב (לעיל כח ו) וירא עשו כי ברך וגו' ,ומשגמר חזר לענין
ַויָׁשֶ ם ְּמ ַראֲ ש ָֹׁתיו ַוי ְִּשכַב בַ מָׁ קֹום הַ הּוא( :יב) ַויַחֲ ֹלם
הראשון :ויצא יעקב מבאר שבע  -לא היה צריך לכתוב אלא
ֵּה
וְּ ִהנֵּה סֻ לָׁם מֻ צָׁ ב ַא ְּרצָׁ ה וְּ ר ֹאשֹו מַ גִ יעַ הַ שָׁ מָׁ יְּמָׁ ה וְּ ִהנ
וילך יעקב חרנה ,ולמה הזכיר יציאתו ,אלא מגיד שיציאת
מַ לְּאֲ כֵּי אֱ ִ
ֹלהים ֹעלִים וְּ י ְֹּר ִדים בֹו( :יג) וְּ ִהנֵּה יְּקֹוָׁק נִצָׁ ב צדיק מן המקום עושה רושם ,שבזמן שהצדיק בעיר הוא
עָׁ לָׁיו וַי ֹאמַ ר אֲ נִי יְּקֹוָׁק אֱ ֹלהֵּ י ַאבְּ ָׁרהָׁ ם ָׁאבִ יָך וֵּאֹלהֵּ י
הודה הוא זיוה הוא הדרה ,יצא משם פנה הודה פנה זיוה
פנה הדרה וכן (רות א ז) ותצא מן המקום ,האמור בנעמי
שכֵּב עָׁ לֶיהָׁ לְָּך ֶא ְּת ֶננָׁה
יִצְּ חָׁ ק הָׁ ָׁא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ָׁתה ֹ
ורות :וילך חרנה  -יצא ללכת לחרן( :יא) ויפגע במקום  -לא
ּו ְּלז ְַּרעֶ ָך( :יד) וְּ הָׁ יָׁה ז ְַּרעֲָך ַכ ֲעפַר הָׁ ָׁא ֶרץ ּופ ַָׁרצְּ ָׁת יָׁמָׁ ה
ָׁק ְּדמָׁ ה וְּ צָׁ ֹפנָׁה ָׁונֶגְּ בָׁ ה וְּ נִבְּ רֲ כּו בְּ ָך כָׁל ִמ ְּשפְּ חֹת הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה הזכיר הכתוב באיזה מקום אלא במקום הנזכר במקום אחר,
ו ֵּ
הוא הר המוריה שנאמר בו (לעיל כב ד) וירא את המקום
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מרחוק :ויפגע  -כמו (יהושע טז ז) ופגע ביריחו( ,שם יט יא)
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ופגע בדבשת .ורבותינו פירשו לשון תפלה כמו (ירמיה ז טז)
ִיקץ
יתי ֵּאת אֲ שֶ ר ִדבַ ְּר ִתי לְָׁך( :טז) ַוי ַ
אֲ שֶ ר ִאם עָׁ ִש ִ
ואל תפגע בי ,ולמדנו שתקן תפלת ערבית .ושנה הכתוב ולא
ַי ֲעקֹב ִמ ְּשנָׁתֹו וַי ֹאמֶ ר ָׁאכֵּן יֵּש יְּקֹוָׁק בַ מָׁ קֹום הַ זֶה וְּ ָׁאנֹכִ י כתב ויתפלל ,ללמדך שקפצה לו הארץ ,כמו שמפורש בפרק
גיד הנשה (חולין צא ב) :כי בא השמש  -היה לו לכתוב ויבא
נֹורא הַ מָׁ קֹום הַ זֶה
ִירא וַי ֹאמַ ר מַ ה ָׁ
ל ֹא יָׁדָׁ עְּ ִתי( :יז) ַוי ָׁ
השמש .כי בא השמש ,משמע ששקעה לו חמה פתאום שלא
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בעונתה כדי שילין שם :וישם מראשותיו  -עשאן כמין מרזב
סביב לראשו שהיה ירא מפני חיות רעות .התחילו מריבות זו
עם זו ,זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו ,וזאת אומרת עלי יניח ,מיד עשאן הקדוש ברוך הוא אבן אחת ,וזהו שנאמר
(פסוק יח) ויקח את האבן אשר שם מראשותיו :וישכב במקום ההוא  -לשון מיעוט באותו מקום שכב ,אבל ארבע עשרה
שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה ,שהיה עוסק בתורה( :יב)עולים ויורדים  -עולים תחלה ואחר כך יורדים ,מלאכים
שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה לארץ ועלו לרקיע ,וירדו מלאכי חוצה לארץ ללותו( :יג) נצב עליו  -לשמרו :ואלהי יצחק -
אף על פי שלא מצינו במקרא שייחד הקדוש ברוך הוא שמו על הצדיקים בחייהם לכתוב אלהי פלוני ,משום שנאמר (איוב טו
טו) הן בקדושיו לא יאמין ,כאן ייחד שמו על יצחק לפי שכהו עיניו וכלוא היה בבית ,והרי הוא כמת ,ויצר הרע פסק ממנו:
שכב עליה  -קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו ,רמז לו שתהא נוחה ליכבש לבניו( :יד) ופרצת  -וחזקת ,כמו
(שמות א יב) וכן יפרוץ( :טו) אנכי עמך  -לפי שהיה ירא מעשו ומלבן :עד אשר אם עשיתי  -אם משמש בלשון כי :דברתי לך
 לצרכך ועליך ,מה שהבטחתי לאברהם על זרעו ,לך הבטחתיו ולא לעשו ,שלא אמרתי לו כי יצחק יקרא לך זרע ,אלא כיביצחק ,ולא כל יצחק .וכן כל לי ולך ולו ולהם הסמוכים אצל דיבור ,משמשים לשון על ,וזה יוכיח ,שהרי עם יעקב לא דיבר
קודם לכן( :טז) ואנכי לא ידעתי  -שאילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה( :יז) כי אם בית אלהים  -אמר רבי אלעזר בשם
רבי יוסי בן זמרא הסולם הזה עומד בבאר שבע ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש ,שבאר שבע עומד בדרומה של יהודה,
וירושלים בצפונה בגבול שבין יהודה ובנימין ,ובית אל היה בצפון של נחלת בנימין בגבול שבין בנימין ובין בני יוסף ,נמצא
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
לומר כן .אומר אני שנעקר הר המוריה ובא לכאן ,וזהו היא קפיצת הארץ האמורה בשחיטת חולין (חולין צא ב) ,שבא בית
המקדש לקראתו עד בית אל ,וזהו ויפגע במקום[ .ואם תאמר וכשעבר יעקב על בית המקדש מדוע לא עכבו שם ,איהו לא
יהיב לביה להתפלל במקום שהתפללו אבותיו ,ומן השמים יעכבוהו ,איהו עד חרן אזל כדאמרינן בפרק גיד הנשה (חולין צא
ב) ,וקרא מוכיח וילך חרנה ,כי מטא לחרן אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו ,יהב דעתיה
למהדר וחזר עד בית אל וקפצה לו הארץ] :מה נורא  -תרגום מה דחילו אתרא הדין .דחילו שם דבר הוא ,כמו סוכלתנו ,וכסו
למלבש :וזה שער השמים  -מקום תפלה לעלות תפלתם השמימה .ומדרשו שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש
של מטה:
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[פה] וְּ זֶה ַויִפְּ גַע בַ מָׁ קֹום ַו ָׁילֶן שָׁ ם כִ י בָׁ א הַ שָׁ מֶ ש .כִ י כְּ שֶ ָׁפגַע בַ מָׁ קֹום שֶ בָׁ א ל ְִּק ָׁראתֹו ְּמקֹום הַ בֵּ ית הַ ִמ ְּקדָׁ ש
ִישי שֶ י ְִּת ַקיֵּם וְּ ָׁאז ִה ִשיג עֹצֶ ם ְּמ ִרירּות אֲ ִריכַת הַ גָׁלּות שֶ י ְִּהיֶה ִמקֹדֶ ם .שֶ זֶהּו בְּ ִחינַת ַו ָׁילֶן
שֶ הּוא הַ בִ ְּניָׁן הַ ְּשל ִ
בֹותינּו זִ כְּ רֹונָׁם לִבְּ ָׁרכָׁה
ירת הַ גָׁלּות בְּ גּוף ָׁו ֶנפֶש כְּ מֹו שֶ דָׁ ְּרשּו ַר ֵּ
שָׁ ם כִ י בָׁ א הַ שֶ מֶ ש שֶ ְּמ ַרמֵּ ז עַ ל חֶ ְּשכַת ְּמ ִר ַ
ּומּובָׁ א בִ ְּדבָׁ ָׁריו זִ כְּ רֹו נֹו לִבְּ ָׁרכָׁה .וְּ עַ ל כֵּן ִת ֵּקן ָׁאז ְּתפִ לַת עַ ְּרבִ ית עַ ל יְּדֵּ י שֶ הֵּ בִ ין ָׁאז עֹצֶ ם י ְִּק ַרת וַחֲ ִשיבּות
רּותא ִדל ְַּת ָׁתא אֲ פִ לּו מֵּ עִ ְּמ ֵּקי עִ ְּמ ֵּקי הַ חֹשֶ ְך אֲ ֵּפלָׁה וְּ כּו' ַכנִזְּ כָׁר לְּעֵּ יל .וְּ ָׁאז ַוי ִַקח מֵּ ַאבְּ נֵּי הַ מָׁ קֹום ַויָׁשֶ ם
ִא ְּתעָׁ ָׁ
שֹותיו ,בְּ ִחינַת הַ נִיצֹוצֹות וְּ הַ ְּנפָׁשֹות הַ נְּפּולִין שֶ הֵּ ם בְּ ִחינַת ִת ְּש ַתפֵּכְּ נָׁה ַאבְּ נֵּי קֹדֶ ש בְּ ר ֹאש כָׁל חּוצֹות,
ְּמ ַראֲ ָׁ
ּוקשָׁ ָׁרם בְּ מַ חֲ שַ בְּ תֹו הַ ְּקדֹושָׁ ה ,כִ י ֻכלָׁא בְּ מַ חֲ שָׁ בָׁ ה ִא ְּתבָׁ ִרירּו .וְּ ָׁאז ַוי ְִּשכַב בַ מָׁ קֹום
שֹותיו שֶ הֶ ֱעלָׁם ְּ
ַויָׁשֶ ם ְּמ ַראֲ ָׁ
הֹוריד ֶאת עַ צְּ מֹו ְּלכָׁל הַ ְּמקֹומֹות הַ נְּמּוכִ ים הַ נִזְּ כ ִָׁרים לְּעֵּ יל ,לְּבָׁ ֵּרר ּולְּהַ עֲלֹות הַ ְּנפָׁשֹות ִמשָׁ ם .וְּ ָׁאז
הַ הּוא שֶ ִ
ַויַחֲ ֹלם וְּ ִהנֵּה סֻ לָׁם מֻ צָׁ ב ַא ְּרצָׁ ה וְּ ר ֹאשֹו מַ גִ יעַ הַ שָׁ מָׁ יְּמָׁ ה .שֶ הָׁ ָׁאדָׁ ם צָׁ ִריְך לָׁצֵּ את ִמדַ ְּרגָׁא לְּדַ ְּרגָׁא כְּ מֹו בַ סֻ לָׁם.
ֹלקים ֹעלִים וְּ י ְֹּר ִדים בֹו.
רּותא ִדל ְַּת ָׁתא דַ י ְָּׁקא .וְּ ִהנֵּה מַ לְּאֲ כֵּי אֱ ִ
וְּ הַ כֹל בִ ְּשבִ יל ִתקּון הָׁ עֹולָׁמֹות עַ ל יְּדֵּ י ִא ְּתעָׁ ָׁ
יֹורד
רּותא ִדלְּעֵּ לָׁא שֶ ֵּ
ֹלקים י ְֹּר ִדים בְּ ִחינַת ִא ְּתעָׁ ָׁ
רּותא ִדל ְַּת ָׁתא .מַ לְּאֲ כֵּי אֱ ִ
ֹלקים עֹולִים בְּ ִחינַת ִא ְּתעָׁ ָׁ
מַ לְּאֲ כֵּי אֱ ִ
עֹוררּות
רּותא ִדל ְַּת ָׁתא .כִ י עַ ל יְּדֵּ י כָׁל ִה ְּת ְּ
ִמלְּמַ עְּ לָׁה לְּסַ יֵּעַ עַ ל יְּדֵּ י שֶ ִמקֹדֶ ם עָׁ לָׁה ִמלְּמַ טָׁ ה לְּמַ עְּ לָׁה ִא ְּתעָׁ ָׁ
ֹלקים ֹעלִים ִמלְּמַ טָׁ ה לְּמַ עְּ לָׁה.
עֹוררּות ִד ְּקדֻשָׁ ה ִמלְּמַ טָׁ ה נִבְּ ָׁר ִאים מַ ל ְָּׁאכִ ים שֶ זֶהּו בְּ ִחינַת מַ לְּאֲ כֵּי אֱ ִ
וְּ ִה ְּת ְּ
יֹור ִדים ִמלְּמַ עְּ לָׁה
ֹלקים הַ ְּ
רּותא ִדל ְַּת ָׁתא ִא ְּתעַ ר לְּעֵּ לָׁא ,וְּ ָׁאז נ ְִּמשָׁ ְך ִסיּועַ ִמלְּעֵּ לָׁא שֶ הּוא מַ לְּאֲ כֵּי אֱ ִ
ּובְּ ִא ְּתעָׁ ָׁ
רּותא ִדל ְַּת ָׁתא עִ ם
ֹלקים ֹעלִים וְּ י ְֹּר ִדים בֹו .וְּ עַ ל יְּדֵּ י שֶ נִכְּ ָׁללִין ִא ְּתעָׁ ָׁ
לְּמַ טָׁ ה לְּסַ יְּעֹו .וְּ זֶהּו בְּ ִח ינַת וְּ ִהנֵּה מַ לְּאֲ כֵּי אֱ ִ
ִיקץ ַי ֲעקֹב ִמ ְּשנָׁתֹו וַי ֹאמֶ ר ָׁאכֵּן
ִחּודים וְּ הַ ִתקּונִים ַכיָׁדּועַ  .וְּ ָׁאז ַוי ַ
רּותא ִדלְּעֵּ לָׁא ,עַ ל יְּדֵּ י זֶה ַנע ֲִשים כָׁל הַ י ִ
ִא ְּתעָׁ ָׁ
יֵּש ה' בַ מָׁ קֹום הַ זֶה וְּ ָׁאנֹכִ י ל ֹא יָׁדָׁ עְּ ִתי .כִ י אֲ פִ לּו ַי ֲעקֹב בִ ְּקדֻשָׁ תֹו הָׁ עֲצּומָׁ ה ֶנ ֱעלַם ִממֶ נּו וְּ ל ֹא ָׁידַ ע ִמ ְּת ִחלָׁה עֹצֶ ם
עֹורר מֵּ עַ צְּ מֹו לַחֲ זֹר ְּלכָׁאן ַכנִזְּ כָׁר לְּעֵּ יל ,וְּ ָׁאז בָׁ א הַ מָׁ קֹום ל ְִּק ָׁראתֹו ַו ָׁילֶן שָׁ ם,
ְּקדֻשַ ת הַ מָׁ קֹום הַ הּוא עַ ד שֶ נ ְִּת ֵּ
וְּ ָׁאז ִה ִשיג עֹצֶ ם ְּקדֻשַ ת הַ מָׁ קֹום הַ זֶה שֶ בֹו ָׁתלּוי ִתקּון כָׁל הַ ְּנפָׁשֹות הַ נְּפּולִין וְּ כָׁל הָׁ עֹולָׁמֹותּ .ובָׁ זֶה ִת ֵּקן לְּהַ כְּ נִיס
בְּ לֵּב כָׁל הַ ְּנפָׁשֹות לְּדֹורֹות עַ ד הַ יֹום הַ זֶה ,שֶ אֲ פִ לּו הַ ְּנפָׁשֹות הַ נְּפּולִין ְּמאֹד שֶ סֹובְּ ִרין שֶ בִ ְּמקֹומָׁ ם ֵּאין נ ְִּמצָׁ א ה'
י ְִּתבָׁ ַרְך ,י ְֵּּדעּו וְּ יַאֲ ִמינּו שֶ גַם בִ ְּמקֹומָׁ ם יֵּש ה' י ְִּתבָׁ ַרְך ,כִ י ְּמל ֹא כָׁל הָׁ ָׁא ֶרץ כְּ בֹודֹו ַרק שֶ נֶעְּ לָׁם מֵּ הֶ ם .וְּ שֶ גַם
עֹוררּות שֶ לָׁהֶ ם י ָָׁׁקר ְּמאֹד וְּ שֶ יּוכְּ לּו ל ְִּמצ ֹא ה' י ְִּתבָׁ ַרְך בְּ כָׁל מָׁ קֹום שֶ בָׁ עֹולָׁם ,כִ י בֶ אֱ מֶ ת יֵּש ה' בַ מָׁ קֹום
הַ ִה ְּת ְּ
רּותא ִדל ְַּת ָׁתא
עֹורר בִ בְּ ִחינַת ִא ְּתעָׁ ָׁ
הַ זֶה ַרק שֶ ֵּאינֹו יֹודֵּ עַ ִמגֹדֶ ל הַ הַ עְּ לָׁמָׁ ה בְּ ִחינַת וְּ ָׁאנֹכִ י ל ֹא יָׁדָׁ עְּ ִתי .אֲ בָׁ ל ִאם י ְִּת ֵּ
נֹוראֹות הַ מָׁ קֹום הַ זֶה
נֹורא הַ מָׁ קֹום הַ זֶה ,שֶ ִה ִשיג עֹצֶ ם ְּ
ִירא וַי ֹאמַ ר מַ ה ָׁ
יִזְּ כֶה לְּמָׁ צְּ אֹו וְּ ַכנִזְּ כָׁר לְּעֵּ יל .וְּ ָׁאז ַוי ָׁ
עֹוררּות ל ְִּתשּובָׁ ה ְּלכָׁל י ְִּש ָׁר ֵּאלַ .אְך ַאף עַ ל פִ י כֵּן צְּ ִריכִ ין
ּומשָׁ ם נ ְִּמשָׁ ְך הַ ִה ְּת ְּ
שֶ שָׁ ם שָׁ ְּרשֵּ י כָׁל הַ ְּנפָׁשֹותִ ,
ישי שֶ יִבָׁ נֶה
ֹלקים שֶ ְּמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ בַ יִת הַ ְּש ִל ִ
עֹוררּות ִמלְּמַ טָׁ ה ַכנִזְּ כָׁר לְּעֵּ יל .וְּ ָׁאז ָׁאמַ ר ֵּאין זֶה כִ י ִאם בֵּ ית אֱ ִ
ִה ְּת ְּ
בֹותינּו זִ כְּ רֹונָׁם לִבְּ ָׁרכָׁה ,אֲ בָׁ ל ָׁאמַ ר
בִ זְּ כּותֹו ,שֶ ַרק זֶה נ ְִּק ָׁרא בַ יִת ל ֹא כְּ ַאבְּ ָׁרהָׁ ם שֶ ְּק ָׁראֹו הַ ר וְּ כּו' כְּ מֹו שֶ ָׁא ְּמרּו ַר ֵּ
בֹותינּו זִ כְּ רֹונָׁם לִבְּ ָׁרכָׁה .
'אין זֶה' שֶ ְּמ ַרמֵּ ז עַ ל הַ חֻ ְּרבָׁ ן שֶ ל ְּשנֵּי בָׁ ִתים הָׁ ִראשֹון וְּ הַ שֵּ נִי כְּ מֹו שֶ ָׁא ְּמרּו ַר ֵּ
בִ לְּשֹון ֵּ
'אין זֶה' ,כִ י עֲדַ יִן ל ֹא בָׁ אנּו ל ְִּתקּונֹו,
ִישי ,אֲ בָׁ ל עֲדַ יִן ֵּ
ְּהֹודיעַ שֶ בְּ וַדַ אי עִ ַקר הַ ִתקּון עַ ל יְּדֵּ י בְּ ִחינַת בֵּ ית הַ ְּשל ִ
ל ִ
ֹלקיםּ .ובָׁ זֶה ָׁרמַ ז שֶ צְּ ִריכִ ין
ֹלקים ,כִ י עֲדַ יִן צְּ ִריכִ ים ִתקּונִים הַ ְּרבֵּ ה עַ ד שֶ נִזְּ כֶה לִבְּ ִחינַת בֵּ ית אֱ ִ
כִ י ִאם בֵּ ית אֱ ִ
עֹוררּות שֶ לְּמַ טָׁ ה וְּ כּו'
ִמקֹדֶ ם בָׁ ֵּתי כְּ נ ִֵּסיֹות ּובָׁ ֵּתי ִמ ְּד ָׁרשֹות הַ ְּרבֵּ ה שֶ הֵּ ם ִמ ְּקדָׁ ש ְּמעַ ט שֶ לְּשָׁ ם ִמ ְּת ַקבְּ צִ ין כָׁל ִה ְּת ְּ
ֹלקים זֶה ,וְּ ָׁאז יָׁשּובּו הַ כֹל ֶאל
ַכנִזְּ כָׁר לְּעֵּ יל .שֶ עַ ל יְּדֵּ י זֶה הַ ְּרבֵּ ה יִזְּ כּו ל ְִּתשּובָׁ ה ַכנִזְּ כָׁר לְּעֵּ יל .עַ ד שֶ יִבָׁ נֶה בֵּ ית אֱ ִ
ה' וְּ י ְִּת ַת ֵּקן הַ כֹל בִ ְּמהֵּ ָׁרה בְּ יָׁמֵּ ינּו ָׁאמֵּ ן:

