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    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
  ) י'כחבראשית ( "הנוילך חרויצא יעקב מבאר שבע "
ויל� ארצה : "ואילו בהמש� נאמר,  לחר�כלומר שהל�" הנויל� חר" מעיר שהכתוב אומר על יעקב """"מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה""""ה

למצא ש� אביו ואחי אמו  שבתחילה פנה יעקב ללכת לחר� אל משפחת """"מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה""""מסביר ה, אלא". בני קד�
ושמרתי� בכל אשר "ש� יתבר� ו השהבטיח ללאחר אבל . יעזרוהו ויסעדוהומקלט מפני עשו אחיו וציפה מה� ש

 שהל� לכל "ויל� ארצה בני קד�"רק , היתה תקותו על משפחתו ואחי אמושוב לא השקי� על חר� בפרט ולא . "תל�
 .וקי� יהיה עמל�בכל מקו� ישמרהו הש� ואמתו� הבנה ובטחו� שמקו� שיזמי� לפניו 

 

 )  כג'כחבראשית ( "עשר אעשרנו לךוכל אשר תתן לי "

אלא שידוע שמצות '? ש להקודהוא כי עני� מעשר , הלא ידוער ביחס למעש" ל�ל�ל�ל�"המלה מדוע מוסי� יעקב את 
כמו , עשירותה חיהיא מבטסגולה שעוד יש בה , לעצמהכשהמצוה שחו" מקיו� , מצות בזה שארכל שונה ממעשר 
ובחנוני נא : "מרווהנביא א, ).תענית ט(" רעשר בשביל שתתע&" ) כב'ידדברי� ( "עשר תעשר" : על הפסוק בגמראשאמרו
" צר א� לא אפתח לכ� את ארובות השמי� והריקותי לכ� ברכה עד בלי דיהביאו את כל המעשר אל בית האו, בזאת

 לא יש בזה ג�א, הבטחהלגלות לנו את ה רק ינהא, "רעשר בשביל שתתע&"כונת הלשו� ש,  לומראפשר ו)י' מלאכי ג(
ל מנת האומר סלע זו לצדקה ע: "ל"חזכעי� מה שאמרו , עשירותלזכות הקיו� מצוה זו את עת � בולכולאד� רשות 

 עקבי לבא.  שנתינת צדקה על מנת לקבל תמורה אינה פוגמת בזכות הצדקה):ב י"ב(" שיחיה בנו הרי זה צדיק גמור
לח� לאכול "שהיה מסתפק ב, וכמו שאמרו מקוד�, אבינו לא רצה לזכות בזכות מצות מעשר את קני� העשירות

לש� מצות� ,  לשמ�� "ל�ל�ל�ל�עשר אעשרנו "הלשו� נת ווזוהי כו. המצוה מפני מצותה לבדאת וקיי� , "ובבגד ללבוש
 )תוספת ברכה(                . ולא למע� השגת טובתי על ידה, דלב

 

 )ט' בראשית כט("  רועה היאכי"
מרות לו, רועה אחר זולתהואי� צא� לב� מדנו שרחל היתה הרועה היחידה של ל באה ל" רועה היאכי"הדגשת התורה 

אחיות וכול� שהיו שבע בשונה מבנות יתרו . ה בעבודה זו של רעיית הצא�לא עזרה היא ל, לאה, שהיתה לה אחות
,  ראשית,  מתר" שני תירוצי�����""""הרמבהרמבהרמבהרמב? צרי� להבי� מדועו. ) טז'שמות ב( "נהיותדלותבאנה : "אמרנ שפיכרעו את הצא� 

 הה מזיקתהי, רועההנדרשת בתפקיד , ויתכ� ששהיה ממושכת בשמש "רכותועיני לאה "משו� שנאמר בתורה אולי 
  אביהלהלאיש וחשש להינשא ראויה וגדולה היתה כבר שלאה שיתכ� שלב� נהג כ� משו� א תירו" נוס� הו, לה

 ,יתרו, ודבר זה יתרו לא חשש מכיו� שהיה,  להששא חלכ� לועדיי� רחל היתה קטנה אילו ו, שמא יפגעו בה הרועי�
יותר היה לב� צנוע הסבר אחר הוא שאולי , בנותיוולפגוע בגשת ליראו לכ� ידע שהרועי� נכבד במקומו וכה� האר" ו

 . ביותרוצנועהכשרה שהיתה משפחת אברה� בא מכי יתרו מ
 

 ) א' לבבראשית ( "וישב לבן למקומו ויעקב הלך לדרכו"
ביתו  שגר עמו בוש כיעקבדאיש קנמצא במחיצת מי ש מפסוק זה ואומר ש""""מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה""""לימוד מוסר עצו� לומד ה

 עד שילמד ממדותיו ומעשיו )כ' משלי יג(" הול� את חכמי� יחכ� "קיי� בוויתתבש� ממעשיו וחכמתו שי ראוי הלא
" וישב לב� למקומו"מיד " לדרכוהל� יעקב  "אשראלא כ,  אצל לב�לא כ� היה, שישפיעו עליו ג� לאחר הצדיק עוזב

 "רכוד לעקב הל�וי"מצד שני .  ואוהב ממו�רמאישהיה ות דעות ובמדצבו הרע בלמהיינו , למקומו הראשו�שב לב� 
ויפגעו בו : "כתוב דמיו.  יותרולותדגגבוהות ומעלות  לאאשו� מו הרהול� ממקו  חכ� האמיתידתלמיהיק ודשהצ

 . "לוקי�� אמלאכי
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: אלה בטלפון להש) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 )טו' בראשית כט(" חנם ועבדתניהכי אחי אתה "
אעבד� שבע "מיד לו עונה  ויעקב ," משכרת�הגידה לי מה", לב� שואל את יעקב מה בקשתו כתמורה על עבודתו

לו היה ,  שני� להשתעבד בה�עשל שבארו� זמ� על יעקב מדוע הזכיר  לתמוה בזה ויש".  ברחל בת� הקטנהשני�
מר כי די לו לוהזמ� ואת מעיט להתמקח ולהליעקב ואפילו הכי צרי� היה " תעבדני שבע שני�"להציע לב� לתת ל

יתכ� לפרש כי ? "שבע שני�"א� כ� מדוע הפריז יעקב וקבע דווקא , סביר� שהוא זמ� שלש שנישנתיי� או בעבודת 
רחל באותה העת כי , אויה להריו� שהוא הגיל בו ר12גיע לגיל תרחל שהוא שיעקב המתי�  "אעבד� שבע שני�"טע� 

: זו היא הכוונה במה שאמר עודו. עדיי� לאיש ה להינשאהיתה בת חמש שני� כשבאה ע� הצא� ולא היתה ראוי
 באורו מצד אאל, שרחל קטנה מלאהלכל הוא  ידוע כישאי� לומר שכוונתו שרחל קטנה מלאה , "הקטנההקטנההקטנההקטנהברחל בת� "

 )רבינו בחיי(             .אות�אעבוד בה�  אמתי� לה שבע שני� ושו� כ�ה עכשיו ומת יכול לשאיאינעדיי� ושהיא קטנה 
 

 )  לא'כטבראשית ( "יפתח את רחמהואה לאה וכי שנ' ירא הו"

אלא , "אה לאהוכי שנ' ירא הו" ,יתה לאה לזה ששנואה ה"יפתח את רחמהו", ות פתיחת הרח�כשייצרי� להבי� מה 
ות בכי על כ� היו הא: "עקרות, שרה רבקה ורחל, אפשר להבי� זאת על פי הגמרא שמסבירה לנו מדוע היו האמהות

סביר שלאה שנואה ה "כאשר ראה הקב, ולכ�, ).יבמות סד(" צה שיתפללו האבותה ר"ות עקורי� מפני שהקבהוהאמ
 )תוספת ברכה(. את רחמה' הולכ� פתח , עקרהיה ותר שתהימזה  � כ�א, לא יתפלל יעקב עליהמאוד שא� תהיה עקרה 

 

 )ב' בראשית ל(" ים אנכיקל- אהתחת"
ואלו , שלשה מפתחות לא נמסרו ביד שליח: "ל"חזשאמרו , אלא? "י� אנכיקל� אהתחת": מה התכוו� יעקב באומרו

התחת " אמר כ�ועל  )תענית(" של תחית המתי�מפתח  מפתח של גשמי� ו,דהיינו יולדת, ה� מפתח של חיה
 )רבנו בחיי(    ? וכי במקומו אני או שלוחו אני שאת� ל� מה שמנע ממ�. "י� אנכיקל�א
 

  )כ' בראשית לא( "ו כי בורח הואויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד ל "
מסביר , אלא? לברוח ממנו וכי משהו צפה מיעקב שיגלה ללב� שכוונתו "על בלי הגיד לו כי ברח הוא"ה הכוונה מ
על כל ריב קט� " על בלי"בכ� ש" גנב את לב לב�"שלב� לא חשש שיעקב יברח משו� שיעקב " אלשי� הקדושאלשי� הקדושאלשי� הקדושאלשי� הקדוש"ה

 זה חזר �ומכיו� שאיו. לב� בבריחהעל  �מאייאבינו היה יעקב כלומר  ,"רח הואהגיד לו כי ב"ביניה� ובכל הזדמנות 
  .והודות לכ� נתאפשרה ליעקב הבריחה, הרי שלב� כבר הורגל בדבר וחדל מלחשוש מדבר בריחתו של יעקב, ונשנה

 

  ) כג'לאבראשית (" עדל אתו בהר הגקים וידבמישבעת ריו דרך חו וירדף אמיו עח את אחויק"
לא קפצה לו ומדוע , שהיה במצב של סכנה ולב� רד� אחריו,  מדוע לא נעשה נס ליעקבהקדוש" �אור החיי"ה מקשה

וביו� אחד בלבד , כשיצא להביא את רבקה ליצחק, דר�קפצה לו הרה� שאפילו לאליעזר עבד אבשהרי ראינו ? דר�ה
להצילו מהרוד� בכדי נס עשה  שג� ליעקב ֶיראוי היהמ� הא� כ� , )סנהדרי� צה(עשה את כל הדר� מכנע� לאר� נהרי� 

וראוי יעקב , ה לגרו� לנס ולהקפי" את יעקב ובניו ישירות לאר" כנע�"יכול היה הקב, אכ�? משיגולב� לא היה כ� ו
ה "שהרי הקב, לברוחהוא צרי� ליעקב לפחד ולא שאי� , ואולי ג� אותנו, ה ללמד את יעקב"רצה הקב, אלא, לכ�
אומר , יותר מזה?  לרעהדבר אליו אפילו דיבורהיה לל ויכא� האת יעקב שהדביק לב� לו לאחר וראינו שאפי, עימו

 ינוא, כביכול, ה"שהקבו "ח זה היה מראה א� היה מתרחש הנס ויעקב היה מתחמק מלב�, הקדוש" אור החיי�"ה
  .לכ� לא קפצה הדר� ליעקב. יכול להצילו מיד לב�

 

  )לב' בראשית לא( " ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם... יך לא יחיהקלו-עם אשר תמצא את א"
חשב עקב שי, אלא, " לא יחיה�יקלו�ע� אשר תמצא את א"? מדוע פסק יעקב מיתה על גניבה זו? וכי די� גנב למיתה

" ולא ידע יעקב כי רחל גנבת�"סיי� הכתוב לכ� . שב� נח נהרג א� על גזלוהדי� הוא , אחד מעבדיו גנב התרפי�ש
  )רבי חיי� מבריסק(            . הגזל  שאינו נהרג על , ישראלדי� דינה כש
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