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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )כ' בראשית כח("  לחם לאכול ובגד ללבושלי ונתן"

� מותרות ישהצדיקי� אינ� מבק', הצדיקי� מאת ה ת שלופייניא אומר שבקשתו של יעקב היא הבקשה הרבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי
מוסי� . יה� בלעדותחיל לאד� לו פשראי שאדברי� , "בושלח� לאכול ובגד לל",  בלבדי� ההכרחיי�הדבראלא את 

ועל ",  מהומות רבותאד� למתאחר המותרות גורלרו� ולרדו� אד� ה זו של הנטיי על דר� המוסר ואומר שרבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי
, "'ה המותרות וייטיב לבו ביראת הו לו שיהיה שמח בחלקו ושיסתפק במעט ושלא יתאוראוי 'כ  כל איש ירא את ה

טוב : "עוד מוסי� שלמה המל� ו)משלי טו( " מאוצר רב ומהומה בו,'טוב מעט ביראת ה: "ל�ר שלמה המשאמכפי 
מרובה אשר היותר מנעימה בחברה א� לבני אד� מעט עדי� ר כלומ. " משור אבוס ושנאה בו, ירק ואהבה ש�ארוחת

  .  בחברת שונאי�והמטעמי�
  

  )יד' בראשית כט("  עצמי ובשרי אתהאךויאמר לו לבן "
אז יש סיכוי ש, או שה� בעלי ממו  רב, שאצל לב  ישנ� שני מצבי� שבה� הוא מארח אנשי�" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

שבא כעת שלב  רואה את יעקב . או בגלל קרבה משפחתית, כפי שהיה ע� אליעזר עבד אברה�ולקבל מה� מתנות 
לכ  , לבדב בשררבת שאר יק,  משפחתיתהוא מבי  שעשירות אי  כא  אלא רק קרבה, וללא שו� מטע בידי� ריקות 

" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה. אני נאל� לארח אות� משו� שאתה שאר בשרי בלבד, " עצמי ובשרי אתה)רק (א�"אומר לב  ליעקב 
ולקח ממנו את הבכורה ואת ברכות רימה את עשו הוא אי� מביא הסבר נוס� לפסוק ואומר שיעקב מספר ללב  

  .  כמוני כמו�כי� אלי  אות לכ  ראוי לקרב,רמאי כמוניאני רואה שאתה "  אתהא� עצמי ובשרי: "אומר לו לב , יצחק
  

  )כח' בראשית כט( " זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשהויעש יעקב כן וימלא שבוע"
וידוע  ,לשאת שתי אחיותאסור התורה  לפי הלא, רחל ולאה, חיותאאת שתי היעקב אבינו נשא כיצד ,     """"הרמבהרמבהרמבהרמבשואל 
יומא (" ואפילו ערובי תבשילי  ועירובי תחומי , קיימו את כל התורה כולהש" הקדושי� אבותעל הל "אמרו חזמה ש

זה היה דווקא כאשר התורה כל שאבותינו קיימו את ל "זאת בכ� שאומרי� שמה שאמרו חזשמתרצי� ומביא ? )כח
ש� לא קבלו עליה� לקיי�  ,בחוצה לאר�היו האבות באר� ישראל אלא שהו א � כאשר לבאר� ישראל אחיו האבות 
כדי שלא יהיה מצב שיעקב , וב  מדוע מתה רחל בדר� בטר� יגיע יעקב לאר� ישראלמלפי תרו� זה ו, את התורה

  .באר� ישראלאבינו נשוי לשתי אחיות 
  

  ) הל' בראשית כט(" 'הפעם אודה את ה"
מדוע דווקא בב  , אלה הנדרשת היאוהש, "' אודה את ההפע�הפע�הפע�הפע�": רק לאחר שלאה יולדת את הב  הרביעי היא אומרת

? לאחר לידת כל אחד משלשת בניה הראשוני�' מדוע לא מודה לאה לה', הרביעי מרגישה לאה צור� להודות לה
 ראיה שמיעה ששלושת בניה הראשוני� של לאה נקראו על ש� שלושת החושי�דר� הדרש במבאר " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
%שוש יולוי מורה על מ, "'כי שמע ה" %שמעו  מורה על שמיעה , "' הראהראהראהראהכי  "% על ראיה הראוב  מור. שושימו
, לא על מראה נאה, שו� ברכהל "על ידי חז נתקנה אועל השימוש בשלושה חושי� אלו ל". עתה ילוה אלי אישי"

תהלי� (" ה% יכל הנשמה תהלל": ל ברכה ולמדו זאת בגמרא מהפסוק"תקנו חזריח הרגשת ה רק על .ולא על קול נעי�

" 'והריחו ביראת ה: "כתובשמורה על חוש הריח כולכ  רק ביהודה . )ברכות מג( "דבר שהנשמה נהנית" שהכוונה ל)'וקנ
  . הודיהנאמרה  )ג' ישעיהו יא(
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )אי-י' חכבראשית (" מקוםבויפגע מבאר שבע וילך חרנה  בויצא יעק"
ואי  עמידה אלא ואי  עמידה אלא ואי  עמידה אלא ואי  עמידה אלא     ))))כזכזכזכז' ' ' ' בראשית יטבראשית יטבראשית יטבראשית יט((((" " " " שר עמד ש�שר עמד ש�שר עמד ש�שר עמד ש�וישכ� אברה� בבוקר אל המקו� אוישכ� אברה� בבוקר אל המקו� אוישכ� אברה� בבוקר אל המקו� אוישכ� אברה� בבוקר אל המקו� א""""אברה� תק  תפלת שחרית שנאמר אברה� תק  תפלת שחרית שנאמר אברה� תק  תפלת שחרית שנאמר אברה� תק  תפלת שחרית שנאמר """"    

ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות """": : : : יצחק תק  תפלת מנחה שנאמריצחק תק  תפלת מנחה שנאמריצחק תק  תפלת מנחה שנאמריצחק תק  תפלת מנחה שנאמר. . . . ))))לללל' ' ' ' תהלי� קותהלי� קותהלי� קותהלי� קו((((    """"ויעמוד פנחס ויפללויעמוד פנחס ויפללויעמוד פנחס ויפללויעמוד פנחס ויפלל"""": : : : שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר, , , , תפלהתפלהתפלהתפלה
. . . . ))))אאאא' ' ' ' תהלי� קבתהלי� קבתהלי� קבתהלי� קב((((    """"ישפו� שיחוישפו� שיחוישפו� שיחוישפו� שיחו' ' ' ' תפלה לעני כי יעטו� ולפני התפלה לעני כי יעטו� ולפני התפלה לעני כי יעטו� ולפני התפלה לעני כי יעטו� ולפני ה: ": ": ": "ואי  שיחה אלא תפלה שנאמרואי  שיחה אלא תפלה שנאמרואי  שיחה אלא תפלה שנאמרואי  שיחה אלא תפלה שנאמר) ) ) ) סגסגסגסג' ' ' ' בראשית כדבראשית כדבראשית כדבראשית כד((((     """"ערבערבערבערב

ואתה אל תתפלל בעד הע� הזה ואתה אל תתפלל בעד הע� הזה ואתה אל תתפלל בעד הע� הזה ואתה אל תתפלל בעד הע� הזה """": : : : יעה אלא תפלה שנאמריעה אלא תפלה שנאמריעה אלא תפלה שנאמריעה אלא תפלה שנאמרפגפגפגפגואי  ואי  ואי  ואי  " " " " ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�ויפגע במקו�    """": : : : תפלת ערבית שנאמרתפלת ערבית שנאמרתפלת ערבית שנאמרתפלת ערבית שנאמריעקב תק  יעקב תק  יעקב תק  יעקב תק  
            ))))ברכות כוברכות כוברכות כוברכות כו ( ( ( ())))טזטזטזטז' ' ' ' ירמיה זירמיה זירמיה זירמיה ז((((    """"ע ביע ביע ביע ביפגפגפגפג� רנה ותפלה ואל ת� רנה ותפלה ואל ת� רנה ותפלה ואל ת� רנה ותפלה ואל תעדעדעדעדואל תשא בואל תשא בואל תשא בואל תשא ב

תק  תפילת מנחה  יצחק ,בקר תק  תפילת שחרית שמתקיימת באברה�: לפי הגמרא תקנו האבות את התפילות
אומר שבתפילות האבות רמוז " מנורת המאורמנורת המאורמנורת המאורמנורת המאור"ה. ערבתק  תפילת ערבית המתקיימת ביעקב ו צהריי�שמתקיימת ב

גלות ,  הגלות הראשונהד היא כנג, שזמנה בבוקר,אברה�על ידי  נהתקנתפילת שחרית ש . עתידארע לבני� בימה ש 
סיונות ינ עשרה  בדעמאברה� בזכות ש ש)'בראשית טו(" ע כי גר יהיה זרע�דוע תדויאמר לאבר� י: "מצרי� שנאמר

,  הגלות האמצעיתד היא כנג,זמנה בצהרי�ש ,יצחקנה על ידי תקנתפילת מנחה ש . במצרי�ניסי�  עשרה נעשו לבניו
יעקב נה על ידי תקנתפילת ערבית ש  .רועי� מועטי� כמו שעברו על יצחקי שנתנסו בא,גלות בבלחורב  בית ראשו  ו

  .האור הגדול  שיגיע דנגד הגלות האחרונה עכ, זמנה כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר
  

   ) יב'חכבראשית (" מימהשה  סולם מוצב ארצה וראשו מגיעוהנה" 
        ))))טטטט""""בעהבעהבעהבעה((((    ))))136136136136" (" (" (" (ממו ממו ממו ממו  " " " "אאאאמטרימטרימטרימטרייייי בג בג בג בג""""ול�ול�ול�ול�סססס""""    

, "לשמי�"עד אמצעותו בלהתעלות נית  , בושנית  לעלות ולרדת הממו  הוא סול� לומד מכא  ש" בעל ש� טובבעל ש� טובבעל ש� טובבעל ש� טוב"ה
  . ומשתמשי� בכיצד הכל תלוי ". ארצה", ו לרדת בגללו עד תחתית האדמהא, שהלהשתמש בו לדברי� שבקדו

  

  )יג' בראשית כח(" נצב עליו'  הוהנה"
האבות ה� מרכבה "לנו על מה שאומר המדרש שרמז ובזה בא הכתוב ל, על יעקב, "נצב עליו"' הפסוק מדגיש שה

כי , על אברה� ויצחקאשר נצב עליו יותר מה "קבזה אומר שה, ת במרכבהרביעיהרגל ההוא יעקב היות שו, "לשכינה
  )אור החיי�(                              . הוא עיקר העמדת הכסא

  

  ) יג'בראשית כח(" לקי אברהם אביך-א  'האני "
 ," אבי�יצחקיצחקיצחקיצחקלקי %א: "אמרולא  " אבי�אברה�אברה�אברה�אברה�לקי %א' אני ה: "ה ליעקב הוא מזדהה לפניו"מדוע כאשר נגלה הקב

 באותה היהיעקב  שובובובובטשטשטשטשרבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדימתר� ? הלוא יצחק היה אביו ואברה� היה זקנו, ווכי אברה� היה אבי
 ,� לא נאסר לצאת לחו� לאר�הולאברוהיות שעל יצחק נאסר לצאת מ  האר� לחוצה לאר�  ,דרכו לחו� לאר�ב השע

   .  ולא יצחקהזהרוחני לעניי  ביו אאברה� היה לכ  
  

   )בכ' בראשית כח(" לך וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו"
שכל תלמיד : "הלכה ולמעשה רבי משה פיינשטיי רבי משה פיינשטיי רבי משה פיינשטיי רבי משה פיינשטיי לומד מזה , " אשר תת  ליכלכלכלכל"ה מעשר מ"יעקב אבינו מבטיח לקב 

והבאתי . א� שמתבטל מתורת עצמו, � אחרי�ג, מחויב ללמד מקצת זמ ,  א� שצרי� לעצמו והוא גדול מאוד�חכ
וא� שבזמ  הזה היה .  שהוצר� ללמוד עמו ארבע מאות פעמי�,ראיה מהא דרבי פרידא שלימד לתלמיד קשה הבנה

".  הבא�הנה חי ארבע מאות שנה וכל דורו הביא בשכר זה לעול. והיה לו שכר גדול,  למד לעצמו�יותר טוב א
 עשירית הזמ  שיש לו % כ  שיעור מעשר �שהוא ג לי תברסמו: " שיעור לדבר ואומררבי משה פיינשטיי רבי משה פיינשטיי רבי משה פיינשטיי רבי משה פיינשטיי מוסי� ו 

    . "י� עד חומשסואולי יכול להו. הללמוד תור
  

 )  ט'טבראשית כ( "יאהכי רעה ורחל באה עם הצאן אשר לאביה "

מדוע רחל , ועוד? "רחל באה ע� הצא "פני כ  שלהלא נאמר " יאהעה וכי ר: "מה באה התורה לחדש לנו באומרה
בא " יאהכי רעה "שו  מבאר שהל" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה? בכירהההיתה הרועה את הצא  ולא אחותה לאה שהיתה 

ה בנילנשי� עבור שני בנותיו שתי לתת את תכנ  לב  ללמדנו שרחל היתה הרועה הקבועה של צא  לב  וזאת משו� ש
דע  לב  הבי  וי,כ�היות ו.  הקט עקבילמיועדת הצעירה ורחל , בכורמיועדת לעשו הורה כהבכאשר לאה ,  רבקהשל

 על הלהיות צופי, את לאה להיות יותר בביתוחינ� דל י  גכול,  לביתומתגורר תמיד מחו�ה, שדהשל שעשו הוא איש 
 . צא הת  רועההיא תהיש  גידל את רחל כל, הוא איש ת� יושב בית לב  ש ידע,יעקבילו בנוגע לוא, עניני הבית

  

  ) יט'כטבראשית (״ ךוב תיתי אותה לט״ויאמר לבן 
ח וננעי� וכאד� כא  לב  מצטייר בעיניו , הגותו של לב שמי שעוקב אחר תשובותיו והתנ ,"אזני� לתורהאזני� לתורהאזני� לתורהאזני� לתורהה(אומר 

כיצד זה מסתדר ע� , הוא מקבל ואינו מתמקח, "� ברחלשבע שניאעבד� "מר ויעקב א, כחו מתוינוא� פע� אש
  ותכוהמילא לא שהיות ובאמת לב  היה רמאי שב" אזני� לתורהאזני� לתורהאזני� לתורהאזני� לתורה"מתר� ה? הדימוי של לב  הרמאי שאנו מכירי�

מסכי� לכל מה שיעקב הוא ולכ  .  או להתמקחהתווכחלכ  לא הרגיש שו� צור� ל,  החוזהואשו� הסכ� לקיי� 
  .  בסופו של דבר ארבע עשרה שנהעבודיעקב יממילא לב  מסכי� כי הלוא , "שבע שני�: "מרואיעקב  .אומר

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי  ח תפילי  ח תפילי  ח תפילי  """"גמגמגמגמ
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