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 י' בכסלו ע "נלבהולנדר בת הרב שמואל מאיר הכהן זץ נ חי' רייצא "לע

֜קֹום ע ַבמָּ ְפַגַּ֨  (בראשית כח יא) )קדמא ואזלא( ַויִּ

ויפגע במקום וילן שם יש לפרש עפימ"ש רש"י בפרשת בלק עה"פ : 1מבאר הי"ד נצלעררבי אברהם צבי גי

)כג ,כד( "לא ישכב עד יאכל טרף" שקורא קריאת שמע על מטתו ועי"ז אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטרפו 

֜קֹוםעיי"ש, והנה מצינו כמה פעמים בתנ"ך 'ויפגע בו' על הריגה וזהו  ע ַבמָּ ְפַגַּ֨  קודם[ שהרג  2קדמא ואזלא ]ַויִּ

 .במקום הזה כל המזיקין ואח"כ וילן שם

֜קֹום ע ַבמָּ ְפַגַּ֨ ם   )קדמא ואזלא( ַויִּ ֶָּ֤לן שָּ י )מהפך פשטא( ַויָּ ֶמש-כִּ א ַהֶשֶּׁ֔ ָ֣ )בראשית )מנח זקף קטן(  בָּ

 כח יא(

 את התחלת הפרשה על הגלות. 3דורש רבי ישראל ראבינאוויטש

אחז"ל שהוא הר המוריה  ,"לות כדאיתא בזוה"ק. "ויפגע במקוםיעקב מבאר שבע וילך חרנה מרמז על הגויצא 

מקום המקדש. "ויפגע" לשון פגיעה, היינו פגע בהם יד אומות העולם, ונחרב שתי פעמים. ועזרא הסופר נתן 

֜קֹוםהטעמא  ע ַבמָּ ְפַגַּ֨ הו ויפגע במקום היינו ראה שעתיד , וזבנוי וחרב בנוי וחרבהיינו  בקדמא ואזלא ַויִּ

בחינת  4המקום ליחרב. "וילן שם" היינו בחינת שינה, מרומז על הגלות, כמו )תהלים מד,כד( עורה למה תישן

ֶָּ֤לן רומז על הגלות וחורבן הבית. והטעם על , א בעונתהבא השמש" ששקעה חמה של "היינו כחולמים", "כי ַויָּ

י ם  כִּ ֶמש-שָּ א ַהֶשֶּׁ֔ ָ֣ שמהפכין הפשטות ע"י תשובה זקף קטן , היינו ע"י ך פשטא זקף קטןמהפ בָּ

ולא תוסיף לנפול. "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו" היינו ישראל" )עמוס ה,ב(,  בתולת בחינת "קום

שעתיד להיות נבנה עוד הפעם כנגד יעקב אבינו .וזהו "מאבני המקום" שכבר נחרב ונשאר כותל המערבי 

הקב"ה לבנותה, מאבני המקום היינו מקומו של עולם כביכול עתיד לבנותה להוריד מקדש  שזהו סימן שעתיד

 של אש ...

                                                           
 רבי אברהם צבי גינצלער הי"ד, דומ"ץ הומנא, חמ"ד, תשעד. ,יצב אברהם על התורה ומועדים 1

 המחבר לא מזכיר שכוונתו לטעמים, אך נראה שהתכוון גם לטעמים. 2
 .40ישראל ראבינאוויטש, מיאמי ביטש תשכו, עמ' רבי , ישמח ישראל על התורה 3

בליליא ההוא נדת שנתיה דקודשא בריך הוא במגילת אסתר ו,א "בלילה ההוא נדדה שנת המלך": תרגום יונתןראה  4

י חס ושלום לית קדמוי שנה אלא -ממרומא ואין לא כתיב הדין קרא לא הות אפשר למימריה דכתיב עורה למה תישן י
שראל עבד גרמיה דכות דמיך ברם כד עבדין רעותיה לא נאם ולא דמיך נטר ישראל. )=נדדה שנת הקב"ה כד חטין בית י

בשמים, ואם לא היה כתוב הפסוק אי אפשר היה לאמרו, שכתוב 'עורה למה תישן ד'', חס ושלום אין שינה לפניו, אלא 
 ם ולא יישן שומר ישראל(. כשחוטאים בית ישראל, עושה עצמו כאילו ישן,אך כשעושים רצונו, לא ינו

mailto:shalom303@gmail.com


 ויצא פרשתל 109 מטעם דבס"

 בפרשה המקרא בטעמי רמזים
  

 gmail.com303shalom@ , אשמח לתגובות במייל:מאת שלום המאירי טעם לשב"חעם  רמזי טעםמהספר העתידי 

 
 

 ב
 

֜קֹוםוַ  ע ַבמָּ ְפַגַּ֨ ם   )קדמא ואזלא( יִּ ֶָּ֤לן שָּ י )מהפך פשטא( ַויָּ ֶמש-כִּ א ַהֶשֶּׁ֔ ָ֣ ַקח  )מנח זקף קטן(  בָּ ַויִּ

ֹום קֶּׁ֔ ָ֣י ַהמָּ ַאְבנ  ֵֽ  )בראשית כח יא( )פשטא מנח זקף קטן( מ 

, החת"ם סופר, בשם רבו, רבי נתן אדלר, שנרמז 6רבי משה סופראת המובא ע"י  5מפרשרבי אברהם שטרן 

 בית המקדש ובנייתו:בפסוק חורבן 

ויפגע במקום אמרו חז"ל ] ב"ר ס"ח י"ט[ שראה החורבן. בשם הגאון הגדול החסיד מו"ה נתן אדלער זצוק"ל 

'וירא את המקום מרחוק', ואברהם  שדרשו כן שמקום בית המקדש היה מעיקרא רק ארץ מישור ונקרא מקום

ן כתיב 'ערו ערו עד היסוד בה' ולכך נעשה שוב אבינו בקש אשר יאמר היום בהר ה' יראה, ונעשה הר, ובחורב

'מקום', ולכך דרשו חז"ל ויפגע במקום שראה החרבן. והוסיף שזה שאמרו חז"ל ששקעה לו חמה שלא בעונתה 

הנו הרמז שאמרו ]גיטין פח סע"א[ שהקב"ה הגלה ישראל ב' שנים קודם ל"ונושנתם" כדי שלא יתקיים 

לו השמש שע"י ששקעה בעבורו זרחה בעבורו ר"ל ע"י שהקדים  ואמר ז"ל שלזה רמז ויזרח "ואבדתם"

 לע"ל . לזריחת השמשוחורבן בהמ"ק ב' שנים קודם לונושנתם עי"ז נזכה  שקיעת[]

֜קֹום :רבי אברהם שטרן מסביר  ע ַבמָּ ְפַגַּ֨ , שתי שנים קדמא ואזלא, שראה החורבן קדמא ואזלא ַויִּ

ם  , ועשה זאת כדי ] לפני זמנו ֶלן שָּ ָּ֤ , שאילו היה מביא החורבן בזמנו מצד הדרך הפשוט היו מהפך פשטא [ ַויָּ

צריכים חלילה להפך ולאבד לגמרי כמ"ש בקרא "ואבדתם בגויים" וכו' ,וכדי שלא יתקיים 'ואבדתם', שקעה 

ילהם החמה ב' שנים קודם, ועי"ז ] ֶמש-כִּ א ַהֶשֶּׁ֔ ָ֣ ומנוחה. אך זה לא  קצת הנחה, היה להם בגלותם מונח קטן[ בָּ

[היה רק פעם אחת,אלא עוד הפעם ] ַקח  , והוגלו עוד הפעם וגם פושט ידו במקדש שניהיה האויב  פשטא ַויִּ

ֹוםבשניה ] קֶּׁ֔ ָ֣י ַהמָּ ַאְבנ  ֵֽ  .... קצת מנוחה, היתה להם מונח קטן[  מ 

֜קֹום: רבי שלום הכהן ווייס 7מבארכעין זה  ע ַבמָּ ְפַגַּ֨ ם  )קדמא ואזלא(  ַויִּ ֶָּ֤לן שָּ  )מהפך פשטא( ַויָּ

י ֶמש-כִּ א ַהֶשֶּׁ֔ ָ֣ היפך , מהפך פשטאהקב"ה ב' שנים קודם,  שהקדיםואזלא,  קדמא)מנח זקף קטן(:  בָּ

שישראל שהם  זקף קטן,והקדים ב' שנים קודם, כדי  ונושנתםהכתובים שהיו צריכין להיות כמנין  מפשטות

ולא יתקיים ח"ו ואבדתם מהרה וכמ"ש להלן 'והיה זרעך  ותקומה זקיפהכי קטן יעקב ודל יהיה להם  הקטנים

 כעפר הארץ', כשיתדמה שכבר המה נידושים לארץ כעפר אז ופרצת ימה וקדמה וגו'.

                                                           
 כז אלול. 107תרצח, עמ' -, גאלאנטא תרצנאוועזאמקי נייהייזל, אב"ד רבי אברהם שטרן ,מליצי אש ד' 5

 דרשות חת"ם סופר ח"ב(, ירושלים תשן עמ' קיג, וראה תורת משה השלם בראשית )חת"ם סופר על התורהראה  6

 ,קלוז' תרפט,דף שעח עא.
 עמ' שצ. א', רבי שלום הכהן ווייס, רב דק"ק אוהל, ברוקלין תש"מ,תורת שלום בראשית  7
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