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  א][

  ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרה. (כח, י)

אמרו חז"ל  על יעקב אביו, שקיים מצוות אביו שאמר לו קום לך פדה ארם וגו', 

ואמו אמרה קום ברח לך אל לבן אל חרה וגו', ופסוק אחר אומר וישמע יעקב אל 

אביו ואל אמו וילך פדה ארם וגו', לכן התחילה הפרשה "ויצא יעקב", יצא במצוות 

קיים מצות אביו ואמו יחד. ה' יעזרו אביו "וילך" במצוות אמו, ללמד שתכוון ל

לקיים מצוות הוריו היקרים, ומדת השי"ת בכך, כמאמר הפסוק שמע בי מצות אביך 

  ואל תטוש תורת אמך, וה' יעזרו ללכת בדרכיו וצותיו ותורתו הקדושה, אמן.

  [ב]

  ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים (כח, כא)

, וכי חס ושלום יעקב עשה תאי עם ה' : 'אם יהי לכאורה קשה להבין את הפסוק

אלוקים עמדי יהיה ה' לי לאלקים'. והביאור בזה, שכשישן במקום, ועשה י"ב אבים 

על שם שבטי ישראל, כשקם משתו ראה קדושת המקום, והבין מחלומו בלילה 

שהמקום קדוש, ואז אמר 'מה ורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה שער 

שמים וגו'', וכשראה כל זה, התפלל ואמר דרך תפילה, לא תאי ח"ו, "וידר יעקב ה

דר לאמר, אם יהי' אלקים עמדי ושמרי בדרך הזה אשר אוכי הולך, ותן לי לחם 

לאכול ובגד ללבוש", והמשיך בתפילה שלו, "ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה ה' לי 

בית אלוקים, וכל אשר תתן לי עשר  לאלקים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהי'

  אעשרו לך", וכל זה תפילה אחת.

שהוא כידוע מדת  -זה לא תאי חס ושלום, אלא בקש מהשם יתברך שיהיה לו "ה'" 

 -תהיה במדת "אלקים", שהיא מדת הדין, שיהיה לו 'אלקים -החסד, ומדת הרחמים 

'שירחם עלי ויתן לו עושר  חסד', וישוב בשלום אל בית אביו, כמו שבן אדם מבקש מה',

ובים ויעזרו לקיים מצותיו יתברך כמו ברית ופדיון ובר מצוה וחופות ומעשים 

  טובים'.

וה' יהפוך לו מדת הדין למדת הרחמים, ויכס עמו לפי משורת הדין, ויזכו להבין 

קדושת תורתו, ובזכות אבותיו אברהם יצחק ויעקב, ירחמו, ויבה בית מקדשיו, 

יקוים בו מקרא שכתוב "ה' יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אותכם כאשר דבר ו

  לכם", וכן יהי רצון, ואמר אמן.
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  שבת שלום ומבורך, ידידכם יצחק בירך

  מה בפרשה?

ַוַּיֲחֹלם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי "  .א

ופלא  .הוא מצב שיה ,מפלאי הבריאה ".ֱאֹלִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו

הם מה  רוב החלומות ,אבל אמרו חז"ל .הם החלומות ,בתוך פלא

אחד  ואהחלום ש ,"לזחלעומת זאת אמרו  .שאדם מהרהר ביום

 !סתירה? – משישים בבואה

סתרי תורה הרמב"ן מבאר איזה חולם! הותלוי מי  ,תלוי איזה חלום  .ב

ולה בעל הטורים מסביר שכל קץ הגא .תגלו ליעקב בזמן החלום

 .תגלה אז ליעקבהדית העתי

אל לבן  ,ממקום תורה וקדושה של אביו .יעקב יוצא מאבי בגפו  .ג

 ?!שה במקום כזהודהאם יוכל להזהר בק ,עליו פחדופל  .הארמי

הוא הולך ללמוד בבית  ,יעקב עושה הכה ארבע עשרה שה לפי כן

רק  ,הוא לא ישן על מיטתו חכמה אלוקית! ,המדרש של שם ועבר

 .יעקב אביו כך גדל !ארבע עשרה שה ,בהירדם תוך כדי יש

ַוִּיַּדר ַיֲעֹקב ֶֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִהים ִעָּמִדי "מה' יעקב מה מבקש   .ד

ּוְׁשָמַרִי ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאִֹכי הֹוֵלְך ְוַָתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש: 

 ".ִבי ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאֹלִהים(כא) ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית אָ 

רק מיימום!! יעקב לא  ,בגד ללבוש""שימו לב "לחם לאכול" ו  .ה

אין האה מהעולם הזה למי  .רק לחזור לאביו בשלום ,מבקש כלום

 ועוד... דושמבקש עוד וע

את כל בין של וושא שם את לאה ורחל ומעמיד  ,יעקב מגיע ללבן  .ו

 ,שם במקום הרחוק מאביו ,שבטיםאת כל ה ,עם ישראל העתידי

את העולם עד שיאירו  ,רותך הוא מדליק יב שם בחוש ,בגלות וראה

 .היום הזה

 ,אבל צריך לגלות אותו !בכל חושך יש אור .שךואל תפחדו מח  .ז

 ,לכן תיקו חז"ל להדליק רות חוכה בשיא החורף !ולהאמין בו

ומתוך  רק מתוך קושי .ם את השמהיהרות מאיר ,בשיא החושך

  וקדושה! העולה אור תור -סבל 
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