
 ִבד הזהבר 
 ברוך דב דיסקין שליט"א   ביהגאון ר   ראש הישיבהרבינו  מתורת

 

 ג "פ תש ויצא  שתפר     ארחות תורה שיעורו השבועי בישיבת תוך מ
 
 

 )כ"ח. י'( ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה 
לברוח   ציוויים, האחד  ב'  דאיכא  ע"ד הפשט  ביאר  הלוי  הבית 
מעשו, ועל זה כתוב ויצא יעקב מבאר שבע, והציווי השני ללכת  

 לחרן לקחת אשה, ועל זה כתוב וילך חרנה. 
כתב דישיבת עבר   )דף יז.(ועוד נראה לומר, דהמהרש"א במגילה  

אולם במדרש נראה שהיה בדרך בין באר שבע   היתה בבאר שבע,
לחרן, ולפי המדרש י"ל דמתחילה יצא יעקב מבאר שבע ולמד  
 בישיבת עבר, ואחר י"ד שנים הלך לחרן, וע"ז כתוב וילך חרנה. 

ולפי המהרש"א דישיבת עבר היה בבאר שבע, חזינן שאף שי"ד  
שנה היה טמון בבית עבר ולא ראהו אדם, מ"מ היתה השפעתו  

 לה כ"כ, עד שכשיצא מבאר שבע נאמר פנה זיוה. גדו
 

 )שם(   ויצא יעקב 
איתא די"ד שנה מתוך ל"ו שנה שלא היה יעקב   )שם( בגמ' במגילה  

 )שם( בבית אביו לא נענש משום שעסק בתורה, וכתב המהרש"א  
שיעקב עסק בתורה באותן י"ד שנה אע"פ שאין זה   דהא דאמרינן 

של  המציאות  שכל  כיון  כן,  ידעו  מסברא  מ"מ  בתורה,  מפורש 
 יעקב אבינו היא תורה, ופשיטא שעסק בתורה.

ולפי זה יש לבאר מה שלא הוזכר בתורה שהאבות עסקו בתורה,  
כדי   נכתבו  פשוטים  שאינם  אחרים  ענינים  ורק  פשיטא,  דזה 

 ים. ללמד לדורות הבא
ראיה   שיש  הלוי  לבית  אמר  מטריסק  המגיד  שבן  מסופר 
יעקב   שהניח  הצאן  מקלות  על  שכן  ת"ת,  על  עדיף  שיחודים 
שעסק   שנה  י"ד  על  ואילו  בתורה,  כתוב  יחודים  ויחד  בשוקת 
בתורה לא כתוב בתורה, והשיב לו הבית הלוי דאדרבה על מה  
נתבע   הצאן,  במקלות  יחודים  שיחד  שנים  בכ"ב  עשה  שיעקב 

נענש, ועל מה שלמד י"ד שנה לא נענש, אמנם עדיין קשה למה  ו
כיון   לא כתוב בתורה, אך לכאו' פשוט דלא היה צריך לכתבו, 

 שזה פשוט שהאבות עסקו בתורה. 
 

 )כ"ח. י"א( במקום  ויפגע
רש"י   כוונת  בפשטות  תפילה.  לשון  פירשו  רבותינו  רש"י  פירש 
דויפגע במקום שפגע בהקב"ה והתפלל אליו, ועל דברי רש"י כתב  
האבן עזרא וז"ל "ועל דרך הפשט לא יתכן להיות ויפגע כמו אל  
ואל   מקום,  ה'  שנקרא  במקרא  מקום  מצאנו  לא  כי  בי,  תפגע 

ע כלל  איננו  כי  אחר  ממקום  לדרוש  לבך  ומילת  תשים  השם  ל 
 אחר לעד" עכ"ל וצריך להבין דבריו. 

ושמעתי מאאמו"ר זצ"ל לבאר דברי האבן עזרא, דע"ד הפשט  
בי,   ויפגע מלשון תפילה כמו הפסוק אל תפגע  אי אפשר לפרש 
ולפי זה במקום אזיל על הקב"ה, דלא מצינו במקרא דהקב"ה  
]וכמו   מקום  נקרא  הקב"ה  שבחז"ל  אף  כלומר  מקום,  נקרא 

ם המקום ינחם וכדו'[, אבל במקרא לא מצינו כן, ואומר  שאומרי
כלומר   אחר,  ממקום  לדרש  ליבך  אל  תשים  ואל  עזרא  האבן 
שבמגילת אסתר כתוב רוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר,  
ויש שרצו לפרשו "מקום אחר" על הקב"ה, אך אי"ז נכון כי לא  

אזיל    אזיל כלל על ה', "ומילת אחר לעד" כלומר וההוכחה שלא
על   אזיל  ואם  אחר",  "ממקום  שכתוב  אחר,  מילת  היא  ה'  על 

 הקב"ה מה שייך לכתוב אחר.
 

 )שם(  במקום  ויפגע
פירש רש"י רבותינו פירשו לשון תפילה, ולמדנו שתיקן תפילת  
ערבית, ושנה הכתוב ולא כתב ויתפלל ללמדך שקפצה לו הארץ.  
ולכאו' קשה היאך למדנו מהכתוב "ויפגע במקום" שקפצה לו  

בנפש החיים   דהנה  נפלא,  ביאור  בזה  פ"ב( הארץ, שמעתי    )ש"א 
יום תמיד",    כתב על מה שאומרים בתפילה "המחדש בטובו בכל

דהוא כפשוטו דבכל רגע נברא העולם מתחילה, ולפי"ז מה שיש  
קפיצת הדרך הוא דבר פשוט כיון שבכל רגע נברא מחדש וכל רגע  
של   מקומו  הקב"ה  הביאור  דזה  והוסיף  מחדש,  המקום  נקבע 

עולם, שבכל רגע קובע מקום לעולם, ולפי זה מבואר היטב דהא  
ויפגע במקום פירושו שפגע במקומו של עולם, דע"י זה    דכתיב 

 שלא נקבע מקום קפצה לו הדרך.
 

 )שם(  וישם מראשתיו 
פירש רש"י עשאן כמין מרזב סביב לראשו, ירא מפני חיות רעות,  
התחילו מריבות זו עם זו זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו  

 וזאת אומרת עלי יניח מיד עשאן הקב"ה אבן אחת. 
הוכיח מכאן שאין קפידא להפך את   סי' מ"ב א'(  )או"ח באליהו רבה  

הרצועה של תפילין, וליתן הקצה שלמטה למעלה, דהנה באבנים  
לכאו' מה מהני שנעשו אבן אחת, סו"ס ראשו יהיה מונח רק בצד 
אחד, ועדיין יריבו באיזה צד יניח את ראשו, ועל כרחך דבדבר 

 אחד אין קפידא. 
 

 )שם(  שכב עליה 
ב"ה כל ארץ ישראל תחתיו. הנה הרמב"ם פירש רש"י קיפל הק

הל"ד( ומתנה  מזכיה  ושכב   )פ"ב  הגר  בנכסי  מצעות  המציע  כתב 
מצעות   להציע  דבעינן  ברמב"ם  מבואר  בחזקה,  קונה  עליהם 

חולק וסבירא ליה דסגי   )סי' חו"מ סי' ער"ה(ולשכב עליהם, והטור 
 או להציע או לישכב. 

כל את  קיפל  דהקב"ה  י"ל  הרמב"ם  דברי  ישראל    וע"פ  ארץ 
תחתיו, ויעקב הניח אבנים שהם כעין מצעות, ואח"כ שכב וקנה  

בב"ב   איתא  ]וכעי"ז  ק.(בחזקה,  הארץ    )דף  את  קנה  דאברהם 
פענח   בצפנת  ועיין  בארץ[,  התהלך  קום  כדכתיב  )פ"א  בהילוך 

 .מתרומות דף ג:(
 

 )כ"ח. ט"ז(  וייקץ יעקב משנתו וגו' ואנכי לא ידעתי
ידעתי   שאם  רש"י  וביאר  פירש  כזה,  קדוש  במקום  ישנתי  לא 

והבטחה   נשגבים  דברים  יעקב  השיג  שבחלום  דאע"פ  הגרי"ז 
על כל   ויתר  יעקב  לדורות, מ"מ כיון שיש עשה דמורא מקדש, 

 הענינים וייקץ משנתו. 
בבעל הטורים כתב קרי ביה ממשנתו, מתוך שהיה הוגה בתורה  

 ביום, גם בלילה לא שכב ליבו מלהגות בה בחלומו. 
 

 )כ"ט. א'( שא יעקב רגליו וי
פירש רש"י משנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה נשא ליבו  

את רגליו היינו שמתחילה קפצה    את רגליו. הגרי"ז ביאר דנשא
לו הדרך מחרן להר המוריה, אבל כשיצא מהר המוריה לא קפצה  
היינו   הדרך,  לו  קפצה  שבחזרה  ומה  ברגליו,  והלך  הדרך,  לו 
משום שמתחילה היה ציווי ללכת לחרן, ולכן לא קפצה לו הדרך, 
היה   לא  בחזרה  וכנ"ל, אבל  הדרך  שייך קפיצת  לא  מצוה  דעל 

 קפצה לו הדרך. ציווי, ולכך  
ורש"י שלא פירש כן, משום דסבירא ליה שהארץ קפצה אליו, ולא  

 , ולכן לא יכל לפרש על קפיצת הדרך. המוריה שהוא קפץ אל הר  
 

 )כ"ט. כ"ה(יהי בבוקר והנה היא לאה ו

בבעלי התוס' הקשה ריב"א בשם ר"ת דלכאו' הוי קידושי טעות,  
לאה היא  והנה  רחל,  שהיא  דעת  על  קידש  רבי  דיעקב  ותירץ   ,

אליקים שיעקב ידע את רמאותו של לבן, וידע שאפשר שיתן לו  
שמואל   רבי  בחידושי  עוד  ]ועיין  קידשה,  כן  דעת  ועל  אחרת, 
לו שהיא   ובחזקוני תירץ דאח"כ כשנודע  ח'[,  כתובות סוף סי' 

 לאה, חזר ובעל לשם קידושין.
 

 )ל"א. ו'( ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן 
הגרי"ג אידלשטיין שליט"א דיעקב בדברים אלו  רה"י  ביאר מרן  

דחה את הטענה שטענו עליו שנהיה עשיר מלבן, דאל"כ מהיכן  
מבואר דהעובד בכל    ות הל"ז()פי"ג משכיר העשיר כל כך, דברמב"ם  

כוחו יש לו ברכה, ועל כן אמר יעקב מה שנתעשרתי הוא מחמת  
שעבדתי בכל כוחי.

   

 ז

 377ליון ג בס"ד



 

 בינו ראש הישיבה שליט"א ר משא
 ק לישיבה""ת מד הכנסת ס במע

 מלונדון  ישיבה"קשנתרם ע"י ועד ידידי ה

   ש הישיבה זצוק"לא רלע"נ רבינו מרן 

 יום ב' פרשת ויצא ד' כסלו תשפ"ג 
שישו ושמחו בשמחת התורה כי היא לנו עוז ואורה, מלבד עצם השמחה הגדולה של הכנסת ספר תורה, יש פה 

וקדוש  ראש הישיבה זכר צדיק  מרן  שמחה כפולה ומכופלת, הספר תורה הזה הוכנס לעילוי נשמתו של רבינו  
כנסת ס"ת לברכה, ובשמחה הזאת ראינו את מה שהרה"י העמיד פה, דבר שאין לו אח ורע, בכל מקום שיש ה

וכ"ש באותו יום, ופה ב"ה זכינו לראות    –כבר חודש קודם מתארגנים ומסדרים וכל הזמן עסוקים בהכנסת ס"ת  
את הסדר שני בישיבה, עד ההכנסת ס"ת עצמו למדו ממש כלא היה, בהכנסת ס"ת הראשון שהיה בישיבה הרה"י 

, את החשיבות של זה אין את זה בשום מקום  צריך להכירולא ברחוב,    ריקודיםאמר שבתוך הישיבה לעשות  
 יושבים ולומדים וכשצריך לשמוח שמחים ומיד אח"כ ויחזור לתלמודו.  – לומדים

והנה היה פה שמחה גדולה של הכנסת ס"ת, מה השמחה הגדולה בזה, זה לא שקוראים בספר, גם אם לא קוראים  
מ"ד  המ"ד זה ביהור הדבר כתוב בספרים שהצורה של ביבו עצם ההכנסת ס"ת זה כשלעצמו שמחה גדולה, ביא

מ"ד המ"ד עם ס"ת וביהעם ארון קודש עם ס"ת בתוכו, זה הקדושה שמביאה את כל ההשפעות שיש, כשיש בי
יש קדושה, וכמו בביהמ"ק שכשהיה ארון היה קדושה, וכשהארון היה בחוץ היה חסר בקדושה, אפי'    –  על מכונו

מ"ד על מכונו, זה הקדושת ס"ת,  הבי  –  מ"דהה לא היה אותו דבר, כשיש ס"ת בבישהיה שם שאר כלי המקדש ז
 עוד מקום של השפעה של קדושה.  –עוד מקום קדוש  –זה הקדושה שבמקום, וזה השמחה הגדולה 

פנה   – אבל צריך לדעת עוד דבר, כתוב ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, אומר רש"י יציאת צדיק עושה רושם  
מ"ד של שם ועבר יש ב' דעות, במהרש"א כתוב שזה היה בבאר שבע,  הזיוה פנה הודה פנה הדרה, איפה היה בי

פנה זיוה,   א"כ מדוענשאלת השאלה זאת אומרת שי"ד שנה יעקב היה בבאר שבע, כבר לא ראו אותו י"ד שנים, 
בני המבוגרים אותו, אלו שהיו  ראו את יעקב כשהיו בני שנתיים מאז הם כבר לא ראו בני שש עשרהאלו שהיו 

ואח"כ י"ד שנים לא ראו אותו, מה זה פנה זיוה פנה הודה פנה הדרה, י"ד  10ראו אותו בפעם האחרונה בגיל  24
 שנים הוא כבר לא היה. 

 מ"ד הבימ"ד, אדרבה כשיעקב יוצא מהמ"ד שיעקב אבינו היה טמון בפנים זה הצורה של ביה ביאלא הביאור הוא  
 מ"ד. המ"ד, זה הפנה זיוה, הוא טמון בביהמ"ד בלי יעקב אבינו זה לא ביהזה הפנה הודה פנה זיוה פנה הדרה, בי

מ"ד  המ"ד, אלה שיושבים ולומדים בביה ביצריכים לדעת יש הכנסת ס"ת אבל מה המשמעות של זה, הצורה של 
 מ"ד. הזה זיוה זה הודה וזה הדרה, שטמונים בבי

ה ונתבז   כלי צנוע היה לנולומר  מוציאים את הארון את הס"ת לרחובה של עיר  שבתעניות  ת  תעני  בגמ'איתא  
, זה בזיון לתורה שמוציאים את הארון קודש לרחובה של עיר, אם בני תורה יוצאים לרחובה של עיר זה  בעוונינו

מ"ד  ה מ"ד זה בזיון, הצורה של ביהברחובה של עיר, גם מחוץ לביבזיון לתורה, זה לא המקום שלהם, ולא רק  
 תורה בפנים.הוא שהבני 

הולכים מטיילים ומסתובבים, זה נקרא שמוציאים את התורה לרחובה  ולצערינו הולכים ברחוב ורואים בני תורה  
כנסת ס"ת, לזכור  ה מ"ד, זה מה שאנחנו צריכים לקבל מההשל עיר, כל בן תורה צריך לדעת שהמקום שלו זה בבי

מ"ד  הגם סתם מחוץ לבי   –  , ולא רק לרחובה של עירמסתובבים מחוץ לביהמ"דמ"ד, לא  הבישהמקום שלנו זה  
זיוה,  הואפי' מתחת לבי  וזה הקדושה של המ"ד, זה הצורה של בי השלא יהיה בתוך בי   מדועמ"ד, זה פנה  מ"ד 

 זה ההכנסת ספר תורה.  –מ"ד הבי
, שנהיה ספונים וטמונים ימשיכו הלאה עם החיזוק הזהמות  מסכת יבהקב"ה יעזור שבאמת כמו שלמדו עד עכשיו  

מ"ד, אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. הביבתוך 
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