
 
 התורהנים על מרבותינו הראשוונפלאים לקט פנינים יקרים 

   ויצאפרשת 
 , יא()כח ויפגע במקום

בברכות דרשינן דתקן תפילת  :ר' חיים פלטיאלכתב 
ערבית. וא"ת מנלן דתיקן תפילת ערבית דלמא התפלל 

דדייק מדכתיב  ותי' מורנו הרב[] מנחה שתקן יצחק. ותמ"ה
כי בא השמש, א"נ ע"כ לאו מנחה הייתה דלא היה ממתין 
כולי האי דהתם כתיב לפנות ערב. והק' הר' יוסף כהן זצ"ל 

דעתיה למהדר אמר מהא דאמ' בפ' גיד הנשה דכי יהיב 
הקדוש ברוך הוא אפשר צדיק בא לבית מלוני ויפטר בלא 
לינה מיד ויבא השמש, א"כ היה לנו להתפלל תפילת ערבית 
קודם שקיעת החמה שכך היתה תחילה כשניתקנה. ונ"ל 
דלדבר מצוה שאני שיכול להקדימה ויעקב הקדימה בשביל 

אביי דבר מצוה כדי להתפלל במקום קדוש כדאמ' במגילה ד
היה מעקם דרכו פרסה כדי להתפלל בבית הכנסת דשף 
ויתיב בנהרדעא משום דשכינה רגילה לשם אלמא מצוה 
להתפלל במקום קדוש, ולדבר מצוה מותר להקדים תפילת 

 ערבית כדפר"י במסכת ברכות גבי רב צלי שבת בע"ש. 

ויפגע במקום. כתבו: דעת זקנים מבעלי התוספות וב
לשון תפלה וזו תפלת ערבית טרם בא השמש שהרי כתיב 
ויפגע במקום והדר כי בא השמש אמנם לפי השטה 

רכות משמע דזמן ק"ש דערבית לא הוי עד צאת דב
 .הכוכבים

ויפגע במקום, תימה שכתב: פענח רזא נמי  בס' וראה 
לל שהרי הי' בדעתו לחזור ע"כ תפלת מנחה הוא שהתפ

קודם שקיעת החמה רק ששקעה עליו אח"כ פתאום 
כדאמרינן בחולין כד צלי יהיב דעתי' למיהדר וכו', דאל"כ 
לא התפלל אותו היום תפלת מנחה כלל, וא"כ איך אמרו 
חז"ל מכאן שהוא תיקן ערבית, הר"ר יעקב, והג"ן הקשה 

רבית א"כ איפכא דכיון שהפקיעו חז"ל מכאן דיעקב תקן ע
הי' לנו להתפלל אותה קודם שקיעת החמה כאשר התפלל 
הוא, דכאן עדיין הי' היום גדול רק ששקעה לו החמה, 
וע"ק איך אמרו ז"ל שיצחק תקן תפלת מנחה, הא אמרינן 
במסכת יומא על תפלת מנחה צלותי' דאברהם אבינו מכי 
משחרי כותלי וכו', א"כ משמע שאברהם תקנה, וי"ל 

יצחק התפלל אותה אברהם, א"נ אברהם  דאחר שתקנה
ודאי כולן קיים שהרי אפי' עירוב תבשילין שמר, רק שלא 
תקן לב"ב מנחה וערבית קבע עד שבא כ"א ותקן את שלו, 

 .ומקום הניח להם להתגדר בו

ובימי חורפי ( כתב: הג"ה פתיחה)סדר זמנים וכן בס' 
אמרתי לבאר דברי התוס' שם )דף כ"ו ע"ב( ד"ה יעקב 

היאך אפשר לומר שהתפלל תפילת תיקן כו', שהקשו 
ערבית דהא לא שקעה החמה, ותירצו שם שבאמת מותר 
להתפלל מבעוד יום לאחר פלג המנחה, יעו"ש, והקשתי 

ע"ז דא"כ מהיכן ילפי רבנן שיעקב תיקן תפילת ערבית 
שמא התפלל אז מנחה שכבר תקנה יצחק אביו, כיון 

עיין שבאמת היה אז זמן מנחה קודם שקיעת החמה ]א"ה. 
בפני יהושע בחידושיו לדברי התוס' אלו[, ואמרתי לתרץ 
ע"פ מ"ש במסכת יומא פרק אמר להם הממונה )דף כ"ח 
ע"ב( צלותא דאברהם מכי משחרי כותלא, היינו שהתפלל 
אז מנחה אחר שתיקן אותה יצחק ]כמ"ש התוס' בברכות 
כ"ו ע"ב ד"ה יצחק, עיין שם[, והיה מתפלל בתחילת זמנו 

זים מקדימים למצות, וא"כ ודאי דגם יעקב משום דזרי
היה מן הזריזים והתפלל מנחה בתחילת זמנו, וא"כ א"א 
לומר שמ"ש ויפגע במקום היינו מנחה, דודאי מוכרח 
שהיה אז לא הרבה קודם שקיעת החמה, דהא מבואר 
בפרק גיד הנשה שמש ששקעה בעבורו זרחה בעבורו, 

זה השיעור  וא"כ כפי השיעור שמיהר השמש לשקוע כמו
ויזרח לו השמש כאשר עבר  מיהרה לזרוח אח"כ כמ"ש

ויאבק איש עמו עד עלות השחר, הרי  וגו', ומקודם כתיב
שכבר היה עלות השחר, וא"כ מה שמיהרה החמה לעלות 
לא היה יותר משיעור שמעלות השחר עד נץ החמה 
שהוא שיעור שעה ומחצה, וא"כ ודאי שמה שהתפלל 

יה יותר משעה ומחצה ]קודם שקיעת בלכתו לחרן לא ה
החמה[ א"כ א"א לומר שהתפלל אז מנחה שלא היה מאחר 

 זמנה כ"כ, דו"ק.

 

 )ל, לז( ויקח לו יעקב מקל לבנה לח

וא"ת צדיק גמור כיעקב זקנים מבעלי התוס':  כתב  בדעת
בתנאי שלו הסר  היאך עשה רמאות וי"ל כי יעקב אמר ללבן

משם כל שה נקוד וטלוא וכל שה חום בכשבים וגו' ר"ל 
הקטנים כדי שלא יאמרו גנובי' הם אתי אבל הגדולים לא 
אמר לו להסיר כדי שיוליד כמותן והוא שינה את התנאי 
והסיר אפילו הגדולים כדכתיב ויסר ביום ההוא את התישים 

ול לעשות. וגו' אפי' הגדולים לפיכך עשה יעקב כל מה שיכ
ועוד אומר החכם ר' חיים שלבן שינה תנאו שלא התנה 
להסיר אלא הנקודים והוא הסיר אף העקודים ולכן הציג את 

 .המקלות כדכתיב ועם עקש תתפל

ויקח לו יעקב מקל לבנה. יש כתב: מושב זקנים וב
לתמוה על יעקב אבינו היאך התחיל לרמותו עד שלא 

ו שהרי תנאי היה עמהם לפי המזל כל שה נקוד רימה
וטלוא כדכתיב בקרא יהיו ליעקב והנותרות ללבן, ומי 
הרשהו לפצל המקלות ליחמנה במקלות. וי"ל שכל מה 
שהיה עושה על פי המלאך היה עושה כדכתיב לאחריו 
ויאמר אליו מלאך האלהים בחלום יעקב ויאמר הנני. 

ים העולים וכו'. ועי"ל ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתוד



לכך פיצל יעקב אבינו מקלות לפי שלבן כשהתחיל תחלה 
לרמותו ולשבר תנאי שהיה ביניהם ויעקב אבינו אמר 
אעבור בכל צאנך היום הסר משם כל שה ולא להסיר 
משם התיישים הנקודים והעזים הנקודות והטלואות 
הזקנות שאם לא כן תלדנה הצאן נקודים אם לא תחמנה 

ים, ולכן א"ל יהי כדברך, מה כתיב אחריו ויסר ביום מנקוד
ההוא את התיישים הנקודים, גם את הזקנים הסיר שלא 
בתנאי, וכי לא היה לו אלא וישם דרך ג' ימים, הרחיקן 
לגמרי שלא תוכל הצאן לראותם עוד, ולקח יעקב אבינו 
המקלות ופצל אותם להיות במקום התיישים והנקודים 

תלים י"ח כ"ז( עם נבר תתברר ועם ולקיים מה שנאמר )
 עקש תתפתל.

. הגהה. הוסיף:  ושם ,הביא זאתפני דוד החיד"א בס' וכן 
יש לשאול למה לקח יעקב אלו הג' מיני מקלות לבנה לוז 
וערמון יותר משאר מינים ונ"ל לבנה על שם לבן לוז על 
שם ונלוזים מעגלותם ערמון ע"ש הערמומיות שהיה 

וכו' וכדי שידעו  עושה לו כדכתיב ויחלף את משכורתי
וישכילו המשכילי' כי לא על חנם עשה. נמוקי רבינו 

 ישעיה ז"ל:

האמונה וראוי לציין את דבריו של הרמב"ן בספרו 
וראה והבן מה שאמר לרחל ( שכתב: פרק טו)והבטחון 

וללאה ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה 
. ודע כי כשראה יעקב את העתודים העולים על הצאן

המראה בחלום ידע כי הבורא עושה לו כדי שלא ירמה 
, ואומר לולי אותו לבן, כמו שאמר ואלהי אבי היה עמדי

אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ריקם אלהי אבי 
. ואחר שראה כי מן השמים עוזרים אותו הציג שלחתני

המקלות ההם לב' ענינים. האחד כדי לכסות הנס 
ולהעלים אותו כדי שלא ישלוט בו עין הרע, וכן מצינו 

. וכל באלישע שאמר לגחזי וקח משענתי בידך ולך וגו'
אדם בדברים ויודיע להם  כך למה כדי שלא יכנס עם בני

למה הוא הולך. ועל שלא שמר את הדבר וגלה שלטה בו 
עין הרע ולא הקיץ הנער. ואל תתמה באמרי כי ישלוט בו 
עין הרע אפילו בדבר שהוא מעשה נס, שהרי בלוחות 

לפי שנתנו בפומבי שלטה בהן עין הרע  הראשונות
הרע ונשברו. וכן יעקב על אשר היה ירא שלא ישלוט עין 

באותו ענין אם יבינו שהוא ע"י נס. והענין הב' לפי שאמר 
לו המלאך שא נא עיניך וראה כל העתודים העולים על 

, וכבר ידע כי זה הוא אסור להסתכל בנאוף ובעופות ןהצא
. וא"כ איך אמר המלאך שא נא הבשעה שנזקקין זה עם ז

מר עיניך וראה. וע"כ הבין יעקב כי לצורך דמיון ומשל נא
, והלך ועשה לו. כמו שנאמר להושע קח לך אשת זנונים

. וכן יעקב נשא עיניו בחלום וראה את הכל בנבואה
העתודים העולים על הצאן, כמו שנאמר ויהי בעת יחם 
הצאן, והבין כי הוא צווה לעשות דבר להיות סבה לנס. 
והיה הדבר ההוא ענין נראה לעין, ועל ידי כן יתקיים הנס. 

ינו בהרבה ענינים ובהרבה נסים שעשה הקדוש וכן מצ
ברוך הוא לישראל, כמו שמצינו בענין העי שאמר לו 

לך אורב לעיר מאחריה.  םהקדוש ברוך הוא ליהושע שי
וכן מצינו שאמר לו למשה עשה לך שרף ושים אותו על 

, . וכן דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו וגו'נס
פרעה לבני  , וכתיב ואמרשובו וגו'דבר אל בני ישראל וי

את לב פרעה וגו', וכן  ישראל נבוכים וגו', וכתיב וחזקתי
הרבה ענינים בתורה. וכמו כן צוה ליעקב לעשות דוגמא 
לראיה, לפיכך עשה מה שעשה. ומפני מה צוה השם 

לעשות דוגמא לזה הענין, ומפני מה נכתב ענין המקלות, 
, עשה כדי כי אל דעות ה' וגו'זהו באמת מה שאמר הכתוב 

ללמד לבני אדם שיטהרו עצמם בשעה שיזדקקו עם 
נשותיהן, כי כפי המחשבה יהיה העובר. וזה שאמרו 
לעולם יקדש אדם את עצמו בשעת תשמיש. וכן היה 
בענין המקלות כשהיו הצאן מתחממות והמקלות 
לעיניהם היו עובריהם מצטיירים בצורת המקלות 

הצאן. ומזה המעשה יש ללמוד זה הענין המצטיירות בלב 
בלי ספק. ועל כן נכתב בתורה זה הענין, שאם הבהמה 
שאין לה דעת להכיר הדבר ותועלתו או הזיקו ולהתבונן 
בו ואינה עושה אלא מכח הטבע אף על פי כן מחשבתה 
ורעיונה אל הצורות המצטיירות בלבה באותה שעה יש 

א בעל חכמה לה כח להתלבש באותו מעשה, האדם שהו
ויודע לצייר במחשבתו על מה שירצה הן טוב והן רע 
ויודע לכוין לאותו ציור, אין ספק בזה שהוא צריך לטהר 
עצמו באותה שעה. ועל זה ועל כיוצא בזה אמר שלמה 

 .ומותר האדם מן הבהמה אין

  

 ד( )לב, עד הגל הזה

נעצו חרב בגל גם  נים מבעלי  התוס': כתב הדעת זק
לעדות ולכך בלעם לקה בשניהם דאמרי' הוא לבן הוא בעור 
הוא כושן רשעתים שכן דרך המכזבים והמשקרים 
באמונתם להיות לוקים ע"י העדים ובלעם נלקה בגל 
כדכתיב ותלחץ רגל בלעם אל הקיר ואותו קיר הגל היה 

חרב. וכן מצינו ובחרב דכתי' ואת בלעם בן בעור הרגו ב
בבחור שקדש בחורה ונשבע לה שלא ישא אחרת עליה 
ומסר לה בעדות חולדה ובור לימים נשא אחרת וילדה לו 
שני בנים האחד גררה חולדה והאחד נפל בבור נמצא שלקה 

 .בעדיו ויש סמך לזה מדכתיב יד העדים תהיה בו בראשונה

עד הגל : (סימן יג ,מדרש תנחומא )ורשאומקור דברים ב
הזה זש"ה ותלחץ רגל בלעם אל הקיר )במדבר כב(, הגל 

יר לפי שעבר בלעם את השבועה שנשבע ליעקב הוא הק
שנאמר אם לא תעבור את הגל הזה ואת המצבה הזאת 
לרעה, ובלעם זה לבן שנאמר ארמי אובד אבי )דברים כו(, 
ועל שבקש לכלות ישראל נקרא ארמי שנאמר ולכה זועמה 
ישראל לכך נפרע הקיר ממנו לפי שהוא העד על השבועה 

 .אשונה )דברים יז(כדכתיב יד העדים תהיה בו בר

הגל הזה עד ביני ובינך. שמעתי תב: עה"ת כרא"ש וה
שהכניסו חרב שלופה בגל אצל המצבה ואמרו מי שיעבור 

ה את הברי' הזה איש על רעהו ידקר בחרב ויכשל במצב
ואחז"ל בלעם זה לבן ומבני בניו היה ולפיכך אמר הכתוב 
ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר כלו' אל האבנים בשביל 
שהיה עובר הברית והיה הולך לנגד זרע יעקב ברך ה' ואח"כ 
נהרג בחרב כדכתיב ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב פירש 
בחרב המבוררת ששמו תוך הגל וזה שאמר הכתוב יד 

 .בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה העדים תהיה
 וע"ע בהדר זקנים. ועי' בס' אילת השחר מה שהעיר. 
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