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 בראשית פרק כח
נָׁה: רָׁ ֶלְך חָׁ ַבע ַויֵּ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב ִמבְּ ֶלן  )י( ַויֵּצֵּ קֹום ַויָׁ ַגע ַבמָׁ )יא( ַוִיפְּ

יו  ַרֲאֹשתָׁ קֹום ַויֶָׁשם מְּ י ַהמָׁ נֵּ ַאבְּ א ַהֶשֶמש ַוִיַקח מֵּ ם ִכי בָׁ שָׁ
קֹום ַההּוא: ַכב ַבמָׁ ה  ַוִישְּ צָׁ ב ַארְּ ם ֻמצָׁ ה ֻסלָׁ ִהנֵּ )יב( ַוַיֲחֹלם וְּ

י ֱאֹלִהים  ֲאכֵּ ה ַמלְּ ִהנֵּ ה וְּ מָׁ יְּ מָׁ רֹאשֹו ַמִגיַע ַהשָׁ ִדים בֹו:וְּ ֹירְּ  ֹעִלים וְּ

 רש"י 
על ידי שבשביל שרעות בנות כנען בעיני יצחק  - ויצא יעקב)י( 

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

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

צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה 
הזכיר לא  - ויפגע במקום)יא(  יצא ללכת לחרן: - וילך חרנה הדרה וכן )רות א ז( ותצא מן המקום, האמור בנעמי ורות:

 הכתוב באיזה מקום אלא במקום הנזכר במקום אחר, הוא הר המוריה שנאמר בו )לעיל כב ד( וירא את המקום מרחוק:
כמו )יהושע טז ז( ופגע ביריחו, )שם יט יא( ופגע בדבשת. ורבותינו פירשו לשון תפלה כמו )ירמיה ז טז( ואל תפגע בי,  -ויפגע 

ולא כתב ויתפלל, ללמדך שקפצה לו הארץ, כמו שמפורש בפרק גיד הנשה )חולין  ולמדנו שתקן תפלת ערבית. ושנה הכתוב
היה לו לכתוב ויבא השמש. כי בא השמש, משמע ששקעה לו חמה פתאום שלא בעונתה כדי שילין  - כי בא השמש צא ב(:

זו עם זו, זאת אומרת עשאן כמין מרזב סביב לראשו שהיה ירא מפני חיות רעות. התחילו מריבות  - וישם מראשותיו שם:
עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת עלי יניח, מיד עשאן הקדוש ברוך הוא אבן אחת, וזהו שנאמר )פסוק יח( ויקח את 

לשון מיעוט באותו מקום שכב, אבל ארבע עשרה שנים ששמש בבית עבר  - וישכב במקום ההוא האבן אשר שם מראשותיו:
עולים תחלה ואחר כך יורדים, מלאכים שליווהו בארץ אין  - עולים ויורדים)יב(  :לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה

 לשמרו: - נצב עליו)יג(  יוצאים חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללותו:

 
 מסכת כתובות דף קי ע"ב

חו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ת"ר: לעולם ידור אדם בא"י אפי' בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור ב
לתת לכם את ארץ כנען להיות  מרדומה כמי שאין לו אלוה, שנא יש לו אלוה, וכל הדר בחוצה לארץדומה כמי ש ישראל 

 .כאילו עובד עבודת כוכבים לכם לאלהים, וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה? אלא לומר לך: כל הדר בחו"ל
 

 רש"י
והלא אף כל הארצות הוא  - אשר ה' אלהיך דורש אותה

יש, דורש, שנאמר )איוב לח, כו( להמטיר על ארץ לא א
 אלא כביכול אינו דורש אלא אותה, ועל ידי אותה 

 א פסוק יבדברים פרק י
ּה  י ה' ֱאֹלֶהיָך בָׁ ינֵּ ִמיד עֵּ ּה תָׁ ש ֹאתָׁ ֶאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹדרֵּ

ה:  נָׁ ַעד ַאֲחִרית שָׁ ה וְּ נָׁ ִשית ַהשָׁ רֵּ  מֵּ

לראות מה היא צריכה ולחדש לה גזרות, עתים  - תמיד עיני ה' אלהיך בה שדורשה דורש את כל הארצות עמה:דרישה 
 מראש השנה נידון מה יהא בסופה: - מרשית השנה לטובה עתים לרעה וכו', כדאיתא בראש השנה )יז ב(:
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