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  יעקב תיקן תפילת ערבית

ביקש יעקב לישב בשלוה

  ויפגע במקום

ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא   .ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל ָחָרָנה
  ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּואֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם  חַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיּקַ 

לא הזכיר הכתוב באיזה מקום אלא במקום הנזכר במקום אחר

שנ' בו וירא את המקום מרחוק  
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ה 

  . בדבשת ופגע) יא יט שם, (ביריחו ופגע) ז טז יהושע( כמו - ויפגע

 ולמדנו, בי תפגע ואל) טז ז ירמיה( כמו תפלה לשון פירשו ורבותינו
   .3ערבית תפלת שתקן

 כמו, הארץ לו שקפצה ללמדך ,ויתפלל כתב ולא הכתוב ושנה
  .)ב צא חולין( הנשה גיד בפרק שמפורש

כשהארץ קופצת
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  בס"ד
  יעקב תפילת - להאיר את הלילה 

  לפרשת וישלח
  הרב מרדכי ֵאלון שליט"א

  נערך על ידי תלמידים
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לקפוץ ולקפץ

Wase

to jump

  ונתקמצה לונתקצרה 

אין קיצורי דרך בקדושה

 היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הארץ -ואבא היום "
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בעוד שאקיף שורות של בתים הללו אכנס דרך הבית הזה ואקצר את 
הדרך ממבוי למבוי ובית הכנסת בין שניהן

קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו רמז לו שתהא נוחה ליכבש 
לבניו

הלכות מלאכים

 
ם, ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמיְ  ָמה, ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ַוַּיֲח

ִהים   ֱא

 שליווהו מלאכים, יורדים כך ואחר תחלה עולים - ויורדים עולים) יב(
 לארץ חוצה מלאכי וירדו, לרקיע ועלו לארץ חוצה יוצאים אין בארץ

ללותו.

יו, ַוְיָבֶר ֶאְתֶהם, ַוֵּיֶל ַוָּיָׁשב ָלָבן ַוַּיְׁשֵּכם ָלָבן ַּבֹּבֶקר ַוְיַנֵּׁשק ְלָבָניו ְוִלְבנֹותָ 
ִהים ַוִּיְפְּגעּו בוֹ  ,ְוַיֲעֹקב ָהַל ְלַדְרּכוֹ   .ִלְמֹקמוֹ  ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב   .ַמְלֲאֵכי ֱא
ִהים ַמֲחֵנה" :ָרָאם ַּכֲאֶׁשר    "ַמֲחָנִים" ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ,"ֶזה ֱא

  ללוותו לארץ  מלאכים של ארץ ישראל 
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האבא של הלילה

  סדר עדיפויות של 'שורד'

ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי ֵוא 'ְוִהֵּנה ה   ֵהי ִיְצָחקִנָּצב ָעָליו ַוֹּיאַמר ֲאִני ה ֱא

, ְוָהָיה ַזְרֲע ַּכֲעַפר  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליָה ְל ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶע
ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ְוִנְבֲרכּו ְב ָּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה 

  ּוְבַזְרֶע

ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ ּוְׁשַמְרִּתי ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל ַוֲהִׁשֹבִתי ֶאל ָהֲאָדָמה ַהֹּזאת 
א ֶאֱעָזְב   ִּכי 

ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחי ִמְתַנֵחם ְל ְלָהְרֶג

  ואנכי לא ידעתי?!

  ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָנתֹו ַוֹּיאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ְיהָוה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה 
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דווקא

  לראיית לילה אמצעים

ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ִמן ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב ַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוֹּתאֶמר ֵאַלי ָּתבֹוא ִּכי 
  ָׂשֹכר ְׂשַכְרִּתי ְּבדּוָדֵאי ְּבִני ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה 

ה
  הקב"ה סייע 

  ויפגע במקום... ויפגעו בו מלאכים

"מלאכים ממש - "וישלח יעקב

כזאת
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  לבית אביך הנכסוף נכספת

  שלחני, ה'משמר' נגמר!
ַוָּיָקם    ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ְוֶאת ְׁשֵּתי ִׁשְפֹחָתיו ְוֶאת ַאַחד

ַוִּיָּקֵחם ַוַּיֲעִבֵרם ֶאת ַהָּנַחל ַוַּיֲעֵבר ֶאת   .ָעָׂשר ְיָלָדיו ַוַּיֲעֹבר ֵאת ַמֲעַבר ַיֹּבק
ַוַּיְרא ִּכי   .ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר  .ֲאֶׁשר לוֹ 

ַוֹּיאֶמר   .א ָיֹכל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶר ַיֲעֹקב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמוֹ 
א ֲאַׁשֵּלֲח ִּכי    .ִאם ֵּבַרְכָּתִניַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוֹּיאֶמר 

א ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמ ִּכי   .ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַמה ְּׁשֶמ ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר 
ִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל ַוִּיְׁשַאל ַיֲעֹקב   .ִאם ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱא

  .ַאל ִלְׁשִמי ַוְיָבֶר ֹאתֹו ָׁשםַוֹּיאֶמר ַהִּגיָדה ָּנא ְׁשֶמ ַוֹּיאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁש 
ִהים ָּפִנים ֶאל ָּפִנים  ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֵׁשם ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל ִּכי ָרִאיִתי ֱא

  ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי

לו
ואותן שעות שמיהרה לשקוע בשבילו כשיצא מבאר ו... ויזרח לו לצרכ

   שבע מיהרה לזרוח בשבילו

פניאל

פנואל
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  להפך את המקום

האדם
המקום

עם

  מראות הלילה

ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוָּיֹבא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיַּסע 

                                                           12
13 14

  ֵהי ָאִביו ִיְצָחק-ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלא

יצחק

ִהים  ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני ְּבַמְרֹאת ַהַּלְיָלה ַוֹּיאֶמר ַוֹּיאֶמר ֱא

מראות הלילה
ישראל

יעקב יעקב

ואנכיאנכי

  ההיגיון ש(אין)בחלום
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נ

  אתערותא דלעילא –החלום 

שאתה 

מאד 
מאד

ָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָברוְ 
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  תפילת ערבית רשות

נו, שלנו במדרגתנו

  הכוח מהלילה להתפלל ביום

ְוֶאֱהֶמה ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה ָוֹבֶקר ֶעֶרב

אני 
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  ל!!א- ַּפנו

פני
פנו

ֵהי ִיְׂשָרֵאל-ַוַּיֶּצב ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל אֱ 

  אל.... ליעקב קראו ה"שהקב

פנו אלי
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  יעקב וישראל ייקרא שמך

  אנכי ארד עמך

ה ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל ַגם ָע
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