
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )י' בראשית כח("  יעקב מבאר שבעויצא"

רבינו רבינו רבינו רבינו מסביר , זאתהכתוב מציי� שיעקב יצא מבאר שבע א� אינו מזכיר מתי הל� יעקב לבאר שבע ולש� מה עשה 
לחר� לכת  לא�ה ה"הקבאתה למד שהל� לש� ליטול רשות ממבאר שבע יצא הכתוב שיעקב תו� שהזכיר  שמבחייבחייבחייבחיי

אל "ה "ליטול רשות וש� הבטיחו הקבג� הוא לבאר שבע ומשו� כבוד אביו שעלה , כאשר צוו עליו אביו ואמו
א� ית� לי רשות , כ� אני הריני הול� לבאר שבעכש� שהל� אבא לבאר שבע " :אמר יעקבשדרש כמובא במ. "תירא

"ויצא יעקב מחברו�"היה הכתוב לומר צרי� ה רשות "כי לולא שרצה ליטול מהקב, "הריני יוצא וא� לאו איני יוצא
  . הברכותאת  אברה� ויצחק וש� נטל וכי ש� גר

  

  )כא' בראשית כח(" יםקל- לי לא'  הוהיה"
?לוקי��ה את בקשתו של יעקב יהיה לו לא"ורק א� יקיי� הקב? י�קל�א כה"לא רואה יעקב את הקבעד עתה וכי 

' שיתיחד אליו ש� השכוונת יעקב בתפילתו היא שהוא יגיע לדרגה שיהיה ראוי , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה
ה זו, " יעקביקל�א"כ� ג� יקרא  "י יצחקקל�א"ו "י אברה�קל�א"ונקרא על אבותיו לקי� �אתיחד ה שש�י� כקל�לא

ויקרא : "ראינו שהתקבלה בקשות שנאמרו, יעקב בזהביקש ודבר גדול ,  ביחוד"לי"כלומר  "י�קל�לי לא"מה שאמר 
: מצבה שנאמראב� הזאת מנדרו אשר נדר לעשות קיי� יעקב את  ואחרי כ� .) כ'לגבראשית ( "י ישראלקל� אל�אלו 
  " ויצב ש� מזבח"
  

  ) א'כטראשית ב( "וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם" 
מה , "וישא יעקב רגליו", שהיתה בנשיאת רגליי�אבינו אופ� הליכתו של יעקב לש� מה חש הכתוב צור� לפרט את 

בא לרמז לנו הכתוב ש יקיקיקיק''''רבי יצחק זאב הלוי סאלאוויצרבי יצחק זאב הלוי סאלאוויצרבי יצחק זאב הלוי סאלאוויצרבי יצחק זאב הלוי סאלאוויצמתר$ ? "ויל� חרנה": ה כשאמרהליכהתחילת ברט יפשלא 
ורק מכא� , יתה בנשיאת רגלי� כי א� בקפיצת הדר�מבאר שבע עד הר המוריה לא הה של יעקב הליכהתחילת ש
שלא קפצה הדר� ליעקב בהליכתו וטע� הדבר , הדר�עוד לא קפצה לו כי רגליו את צרי� לישא יעקב יל� היה או

הדר� לא היה היתה קופצת לו וא� , מצוהבהליכה זו היה ו, ציווי הוריולחר� הוא משו� שבהליכה זו קיי� יעקב את 
  . צדיקהשלא יטרח א� זאת כדי להר המוריה היתה בקפיצת הדר� ו של יעקב ביאתמנ� א, המצוה אתיכול לקיי� 

  

  ) יג' בראשית כט(" ל ביתואויביאהו   ויחבק וינשק לו ...ע לבןוויהי כשמ "
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""וה� בפיווה� בפיווה� בפיווה� בפיו, , , ,  שמא מרגליות הביא שמא מרגליות הביא שמא מרגליות הביא שמא מרגליות הביא::::אמראמראמראמר    """"
יעקב נפרד מלב� ר שאכ. פר בסו% הפרשהוסמה שממי "המובאי� בפירוש רשל "לדברי חזמוצא ראיה " חפ$ חיי�חפ$ חיי�חפ$ חיי�חפ$ חיי�"ה

לב� שמא הוא חשב של יעקב בבואו ומסביר ש. יעקבנאמר שלב� נשק את אבל לא ". וינשק לבניו ולבנותיו ":נאמר
   .  את יעקבשקילא נלכ� שאי� בזה ממש לב� ידע , � כעתא , לכ� נישק אותומרגליות בפיומחביא 

  

   )כג- כב'כטבראשית (" ויקח את לאה בתו משתה ויהי בערב ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש "
כול� כדי ש, רק שתיהגיש לאורחי החתונה דברי מאכל אלא  שלב� לא ה"ב� יהוידע" בספרו רבינו יוס% חיי�רבינו יוס% חיי�רבינו יוס% חיי�רבינו יוס% חיי�דייק מ 

מדוע א� אתה מעוניי� לדעת ו" ויעש משתה" : הכתובולכ� אומר, מרמה את יעקבלב� ישתכרו ולא ישימו לב למה ש
לב� התכוו�  כיו� שכלומר, "ויהי בערב ויקח את לאה בתו": הכתוב ואומרממשי� ? לא אכילהלרק משתה עשה 

  . ישימו לב למעשיו ויספרו ליעקבה� , לא יהיו שכורי�האורחי� להכניס את לאה במקו� רחל וחשש שא� 
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 ) ד י'כטבראשית ( "ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה"

בדר� מליצה ואומר שנית� לפרש את דבריו , "עצמי ובשרי",  את הדברי� שאומר לב� ליעקב"תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מסביר ה
 מזריע , אביו.ה ואביו ואמו" הקב: יש באד��תנו רבנ� שלשה שותפי: "אלו של לב� ליעקב על פי מה שמובא בגמרא

נו עור ובשר ושערות  מזרעת אוד� שממ, אמו.הלוב� שממנו עצמות וגידי� וצפרני� ומוח שבראשו ולוב� שבעי�
 היהוכא� . מכח הא�באד� באה ויצירת הבשר , ח האבכבאה מבאד�  יצירת העצמות , כלומר.)נדה לא(" ושחור שבעי�

 אברה�של אח שהוא נחור של  נכד ההילב� כי , ג� מצד האב, משני הצדדי�יעקב קשור ע� לב� בקרבת משפחה 
" עצמי" בלשו� כוונהוזהו ה. אמו של יעקב, רבקה של  אחההי� כי לבמצד הא� היתה לו קרבה  וג� ,סבו של יעקב

  . ה כפולהרביקדהיינו . קרבה מצד הא�" בשרי"קרבה מצד האב ו
 

  )כז' בראשית כט("  גם את זאת לךונתנהמלא שבוע זאת "
 "ונשרפה"וכמו , ) ז'יאבראשית ( "נרדה ונבלה ש�"וכמו " ונת�" לשו� יייי""""רשרשרשרשומבאר , לשו� רבי�ב" ונתנה ל�"לב� אומר 

מר וא שכא� מדבר לב� אל יעקב בערמה ו����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר$ ? א� לא ברור מדוע שידבר היחיד בלשו� רבי�, )ג' בראשית יא(
לתת , לעשות כ� אותי לא יניחודהיינו אי� דר� המקו� לעשות זאת וג� אנשי המקו� , "לא יעשה כ� במקומנו"ליעקב 

כלומר את תמלא את , " ונתנה ל�מלא שבוע זאת"אבל , עשות זאתנו לאצלכי נבלה הוא , הקטנה לפני הגדולה
לנו נסכי� בדבר ונעשה ל� כבוד ושכלאחר , את רחל,  ג� את זאת,"אני וכל אנשי המקו�" ,נת� ל�, השבוע הזה

  .  ללאה בראשונהעשינוומשתה כאשר 
  

    )ב' בראשית ל(" ים אנכיקל- אהתחת"
אומר לרחל  יעקב ".היה ל� להתפלל עלי"ת ליעקב מרושרחל א לאחר מסביר את תשובת יעקב לרחל" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

אלא שהוא כלל , ותה שהיא בטוחה שא� יעקב יתפלל עליה תפילתו תתקבל משמע"הבה לי בני�"שדרישתה ממנו 
 תפלתו תתקבלמכי כל מי ש, מנע מהתפילה להתקבל כי אולי יגרו� החטא שי,ותפלתאת יקבל ה "שהקבבטוח אינו 

 אבל בזמ� שאי� תפלתו ,י�קל�אהוצ$ בינו לבי� שח ממש ואי� שו� דבר "י�קל�תחת א"עומד הוא  לוכאידומה 
 'איכה ג(" סכות בענ� ל� מעבור תפלה: "כתובשו י� כמקל�אה וחוצ$ בינו לבי� מבדיל דומה כאלו יש מס� ,נשמעת

  ) ב'ישעיה נט(" יכ�קל�ביניכ� לבי� אעונותיכ� היו מבדילי� : "רמז לעוונות של האד� כמאמר הנביאענ� הוא ה ו)מד
 שיש ב� איזו ' ודאי יודע ה�כ�  ולא ממני אממ�ממ�ממ�ממ� שמנע כי מאחר " פרי בט�ממ�ממ�ממ�ממ�אשר מנע : "יעקב לרחל אמר �ולכ
 נתנה רחל אל לבה לפשפש מיד .� יסכ� בלי ספק מעבור תפלהו ואותו עו,� אשר גר� למנוע ממ� פרי בט�ועו

� ו וחשבה שעו"באחותהותקנא רחל " מדת הקנאה שהיתה בה שנאמר �אי  מצאה כ� גר� לה ולאו עוהבמעשיה איז
 נתנה אל לבה לשוב בתשובה להטות אל קצה האחרו� בדבר �כל  ע,יעקבשל  וזה גר� לה שלא הועילה תפלת

אמרה שבזכות שאכניס צרתי ו , לא נתקנאה אפילו בשפחתה�כר  והוא שמתחלה נתקנאה באחותה ואח, בושחטאה
  .  ואבנה ג� אנכי ממנהילבית

  

   )ג- ב'לבבראשית ( "לקים זה-ה אנכאשר ראם מח... לקים- אעו בו מלאכיגויפ"
, רוי� בא לקראת חבדאכי כאשר , שאינו דומה ראיית אד� את חבירו לראיית אד� את המלא�" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה

 ואילו ראיית האד� .מגיע אליוא  הורשכא בו "פוגע"הוא ואחר כ� מתקרב אה את חבירו  הוא רומרחוקדר� היא שה
נמצא  �אמלכשהורק , אי� האד� רואה אותו כלל, "פוגע בו"ו, את המלא� אינה כ� אלא לפני שהמלא� מגיע אליו

ל את הכתוב אצל "וכ� פירשו חז,  את המלא�ואהרהוא ואז , של האד� גדלההשגתו כלומר ו  אותאצלו הוא רואה
 יהווז. יכ% לא ראתה אותו תבר עמהלדמהמלא� ק יפסהשכיו� ש, )יג' בראשית טז(" לו� ראיתי אחרי רואי ההג�: "הגר

מרחוק יעקב בכל זה לא ראה אות� ,  יעקבמאר$ ישראל לקראתלאכי� באו פי שהמל ע% שא, כוונת הכתוב שלפנינו
כאשר "כ� אמר ול. אייתורככה דזה שאז היה צרי� לה� אז השיג אות� וששבאו אצלו ממדהיינו  ,רק כאשר פגעו בו

   ".לקי� זה�מחנה א"� הפגיעה דלא קוואחרי הפגיעה " רא�
  

   )יא' חכבראשית ("  שםלןויפגע במקום וי"
 כי יש אנשי� שאי� רגל� דורכת על מפת� בית הכנסת לא בימות החול ולא בשבתות קקקקססססלרבי יהושע מברילרבי יהושע מברילרבי יהושע מברילרבי יהושע מברייפרו ס

זהו כנראה מה : הוא השיב על כ� בהלצה . ללאלא רק ביו� השנה לפטירת הוריה� באי� ה� להתפ, וימי� טובי�
היינו התפילות בבתי הכנסת מתוקנות וקיימות בזכות� של האבות שכ� , "תפילות אבות תיקנו�: "ל"שאמרו חז

ה� לא היו פוקדי� את בית הכנסת , חייבי� לבוא לבית הכנסת להתפלל ולומר קדיש שא� לא כ�, כשמת אחד ההורי�
 ) מאוצרנו היש�(                              . כל ימי חייה�

  

  

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
  

  

�052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש":  ":  ":  ":  יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ���3268315326831532683153268315        
�052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) כולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערבית" (" (" (" (ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ���3268315326831532683153268315        

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""ומדרשת ומדרשת ומדרשת ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""בקשות בקשות בקשות בקשות חברת החברת החברת החברת ה
�052052052052: : : :  לפרטי� לפרטי� לפרטי� לפרטי�טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    ה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמו""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע���3268315326831532683153268315        

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ת והאר


