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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 
   ) י' בראשית כח("  יעקב מבאר שבע וילך חרנהויצא"
 מגיד שיציאת צדיק מ� המקו� עושה  מגיד שיציאת צדיק מ� המקו� עושה  מגיד שיציאת צדיק מ� המקו� עושה  מגיד שיציאת צדיק מ� המקו� עושה אלאאלאאלאאלא    ???? ולמה הזכיר יציאתו ולמה הזכיר יציאתו ולמה הזכיר יציאתו ולמה הזכיר יציאתו''''ויל� יעקב חרנהויל� יעקב חרנהויל� יעקב חרנהויל� יעקב חרנה''''לא היה צרי� לכתוב אלא לא היה צרי� לכתוב אלא לא היה צרי� לכתוב אלא לא היה צרי� לכתוב אלא , , , , ויצאויצאויצאויצא""""

        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( הדרה הדרה הדרה הדרהפנהפנהפנהפנה הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה יצא מש� פנה הודה פנה זיוה  הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה יצא מש� פנה הודה פנה זיוה  הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה יצא מש� פנה הודה פנה זיוה  הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה יצא מש� פנה הודה פנה זיוה בעירבעירבעירבעיררוש� שבזמ� שהצדיק רוש� שבזמ� שהצדיק רוש� שבזמ� שהצדיק רוש� שבזמ� שהצדיק 
כדי ללמדנו , "ויצא יעקב",  מה המיוחד ביציאתו של יעקב מהמקו� עד שהכתוב מזכיר זאת,שואלי� המפרשי�

אחר הלכו למקו� יצאו מספר פעמי� ממקומ� ויצחק ג� אברה� והלוא ג� , "שיציאת צדיק מ� המקו� עושה רוש�"
, � עשתה רוש�שאכ� ג� יציאת אברה� ויצחק ממקומ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר  ה? לשו� יציאהבאצל� ג� לא נכתב מדוע 

א� ביציאת יעקב , היות שבעצ� יציאת� מהמקו� נותר המקו� ללא צדיק כמות�, וזה פשוט וברור שכ� יהיה
, מהמקו� היינו טועי� לחשוב שיציאה זו לא תעשה רוש� מכיו� שבכל זאת נותרו במקו� הזה הצדיקי� יצחק ורבקה

  . בא הכתוב ללמדנו שג� היציאה הזו של יעקב עשתה רוש�
  

   )י' בראשית כח("  מבאר שבע יעקבויצא"
הלוא הוזכר כבר בסופה של , מדוע חוזר הכתוב ומזכיר שיעקב יצא מביתו והל� לחר�, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה

ומתר  שהיות שרצה הכתוב  ?)ז' בראשית כח(" פדנה אר� ויל� אל אביו ואל אמו יעקב ישמעו: "הפרשה הקודמת
, "יעקבויצא " :מרהכתוב ואחזר , הגיעו למחוז חפצוטר�  ,"קו�מפגע בוי", עקב בדר�קרה לי אשרלנו את להודיע 

 היה קוד� הגיעו לחר� ולא היה "במקו� פגעוי: "הרי מה שנאמר" ויל� חרנה: "� עדיי� צרי� להבי� מדוע נאמרא
היא התורה כוונת  אכ�? "לחר�"אמר נ ולא "חרנה"שאלה נוספת היא מדוע נאמר  ?המאוחראת להקדי� הכתוב צרי� 

כלומר יעקב רק יצא מבאר שבע  "ויצא יעקב"תחילה ,  מבית אביוכל מה שעבר על יעקב מעת צאתואת לסדר לתאר ו
חרנה הוא שהל� ש ופירושש "ויל� חרנה" הכוונה וזולחר� אלא חר� באה לקראתו  ללכת ברגליו הוצר�לא א� הוא 

  . פני יעקבאת ממקומו להקביל 
  

  )יט' בראשית כט(" ה עמדיבויאמר לבן טוב תתי אותה לך מתתי אותה לאיש אחר ש"
,יעקבאלא ש. את אשר בכוונתו לעשותליעקב אבינו בדבריו שלב� ברמאותו רמז טוע� " פני דודפני דודפני דודפני דוד" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

 נשא גר� הדבר שבסופו של דבר הואו,  כוונתושל לב� ואתרשעותו את גודל   לא הבי�"איש ת� יושב אהלי�"שהיה 
זה שיעקב נשא שתי , "יושב אוהל"ולא " יושב אוהלי�"זה מסביר מדוע נקרא יעקב . (רחל ולאה,  בנותיושתיאת 

"אהלי�" לו וכלומר מצד שהיה ת� הי, "ויעקב איש ת�"נשי� ולכ� נאל  לגור באוהלי� שוני� הוא מסיבת תמותו 
י� רב"יושב אהלי�"הוכרח להיות  א� מסיבת תמותו, ורמאי לא היה לב� יכול לו י א� היה פקחכ, לומר נשי� רבותכ

שתי בני� לרבקה ושתי "אומרי� לפי המדרש היו הבריות  ?דעתו לרמותובשלב�  רמז לו ואי� .)ורחל שנשא לאה
רחל ולכ� , ת הקטנה לקט�היא לתת א דר� אר " :רמז לו לב�מה שוזה , "לגדול והקטנה לקט�הגדולה  ,בנות ללב�
אתה ש אמנ� עתה. לאהא� אינה של� כי רחל , א� כ� ,הבכורהאת שמכר אחר הקט� עתה לעשו שהוא מיועדת 

והכוונה היא  ,ארא אחרסטהמ איש היינוד "לאיש אח$ר טוב תתי אותה ל� מתתי אותה",  רחלמבקש לשאת את 
וזה. הגדולה אי� אומר ואי� דברי� שהיא של� אבל על. ל�אני מוכ� לתת זאת שהיא של עשו את  ג�לומר כ, עשול

ומה , ל� כלומר הבכירה כבר היתה, "לפני הבכירהלתת הצעירה  לא יעשה כ� במקומנו"אחר כ� ב� שאמר למה 
  ."מלא שבוע זאת"ולכ� , הגדולה שעסקנו על רחל היה דבר נוס% על
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםיעלון מוקדש לענשמת אדם ה' נר ה
 ה"ג     תנצב"אדר תשע' ע כב"ל נלב"ד    יצחק בר שרה לוי ז"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

  ) יג'בראשית כח(" י יצחקקלו-י אברהם אביך ואקלו-א' אני ה"
אברה�  יקלו&א: "מרקצר ולולהיה הכתוב יכול הלוא  "י יצחקקלו&י אברה� אבי� ואקלו&א" :מארי� הכתובמדוע 

י קלו&א, י אברה�קלו&א" ":שמונה עשרה"בתפילת אומרי� ותה שאלה נשאלת בנוגע למה שאנו א ?"ויצחק אבי�
 "י יצחקקלו&א"ג� , "י אברה�קלו&א"ג� מזכירי� מפרטי� ואנו ש בעל ש� טובבעל ש� טובבעל ש� טובבעל ש� טובהבעל הבעל הבעל הבעל מתר   ?"י יעקבקלו&יצחק וא

חקר ומצא , יגעמהאבות כל אחד אלא  ,אבותיה�ה של חקירהשהאבות לא הסתמכו על , נו ללמד"י יעקבקלו&א"ג� ו
  .על ידי חקירה עצמיתלא על ידי חיקוי אלא ות קלו& האכל אחד הגיע להכרת .והגיע לאחדות הבורא ומציאותו

  

  )יד' בראשית כח( " זרעך כעפר הארץ ופרצתוהיה"
כלומר , )כג' ישעיה נא(" י כאר  גו� וכחו  לעוברי�מתשיו"אחר שיהיה זרע� כעפר האר  כעני� ש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

 "ימה וקדמה וצפונה ונגבה" אז תפרו  באר  אשר אתה שוכב עליה בכל צד השפלותבתכלית בני ישראל יהיו ש
  . שפלות ישראלרבהעתידה תהיה אחר ' תשועת הלומר כ
  

  )יז' שית כחברא(" להים וזה שער השמים-בית א נורא המקום הזה אין זה כי אם מה"
 בנו דשהמקית ב ליעקב את הראהה "שהקבל "זעל כ� חואמרו .  פעמי�שלוש" זה"בפסוק שלפנינו מוזכרת המילה 

כתוב רק שני א� לפי זה רמוזי� ב. "וזה שער השמי�"ובנוי , "זהאי� "חרב , "מה נורא המקו� הזה"בנוי . וחרב ובנוי
 "זה"ה מלשהמקדשי� ממה שידוע ה תלשלשרמז בפסוק  וצא מרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי?  מה ע� בית המקדש השלישימקדשי�

הראשו� ית המקדש על במרמז , " המקו� הזהנוראמה  ".)'שמות טו(" לי ואנוהו&זה א: "שנאמר לשכינה כמו תרמזמ
על הבית מרמז , "וזה שער השמי�". שני שלא שרתה בו שכינההבית העל מרמז , "אי� זה". ששרתה בו שכינה

 "שמי�"כא� הכתוב הזכיר שומה . שתחזור העבודה והשכינה לירושלי� כימי קד�ו בימינוהרה  שיבנה במשלישיה
 "מקו�" שהזכיר בה� הראשוני�הבתי�  כמו ,יהיה מעשה שמי� לא בני� אד�הוא לומר לנו שהבית השלישי 

ישכו� ", לקובחהיה  דשהמקית שב,  על כ� בברכתו של בנימי�רמז ואומר שג� משה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי% . "בית"ו
זה בית שני שלא שרתה בו , "חופ% עליו כל היו�". "'ידיד ה" בית ראשו� ששרתה בו שכינה שנקראת זה "לבטח עליו

  . עתיד שתשרה בו שכינהל שלישי ביתזה , )'דברי� לג(" ובי� כתפיו שכ�". שכינה
  

  )כא' בראשית כח(" יםקל- לי לא'  הוהיה"
א� : כאומר, נדרטוע� שיש בדברי יעקב הוא א אל, ה"התנה תנאי� ע� הקב שאומר שיעקב י"רשחולק על  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

י� וש� קל& האב� הזאת שתהיה לי לבית אבמקו�הש� המיוחד באר  הנבחרת את אעבוד אזי  ,אשוב אל בית אבי
   לארבחוצהכל הדר : "ל"חזשאמרו וזה מזכיר את מה סוד הזה ויש בעני�  ואומר ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמוסי% . אוציא את המעשר

   :)כתובות קי(" דומה כמי שאי� לו אלוה
  

 )  ז'טבראשית כ( "השקו הצאן ולכו ורעו"

א� כ� מדוע מגרש יעקב את , בענינ�ויאמר לה� מה לעשות בא לשעה ייע  לאחרי� שאד� זר ש, מוסיאי� זה מ� הנ
של יעקב היתה  שכוונתו יתכ�ש" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מתר  ה? "השקו הצא� ולכו ורעו" :ואומר לה�, הרועי� לשדה

כאשר רצה יוס% שנאמר אצל וכמו , תו את רחלורכהעת בש� די שלא יעמדו  כ,לסלק את הרועי� מסביבות הבאר
 . מוסי� הנרעבר בזה על ד הסיבה שיעקב וז, ) א'מהבראשית ( "הוציאו כל איש מעלי" :אמרוהתודע אל אחיו ל
  

  )  לה'כטבראשית ( "'הם אודה את עהפ"
מבאר ? מדוע לא הודתה קוד�, הלוא יהודה הוא הב� הרביעי שלה' צאה לאה לנכו� להודות את המדוע רק הפע� מ

מרמז על " ראוב�: "שאומר ששמות בניה של לאה מרמזי� על החושי� שיש לאד�רש דעל פי המ" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
 לומר שלאה לא לפי זה אפשר, "מישוש"מרמז על חוש ה" לוי"ו" שמיעה"מרמז על חוש ה" שמעו�", "ראיה"חוש ה

 לא על מראה נאה ולא על ,אי� שו� ברכה, "משוש"ו "שמיעה" "ראיה"משו� שעל שלושה חושי� אלו ' הודתה לה
דבר שהנשמה הו המ )'תהלי� קנו( "ה& יכל הנשמה תהלל: "מברכי� ודבר זה נלמד מהפסוק הריח חושקול נעי� רק על 

 רק , על ראיה ושמעו� על שמיעה ולוי על משוש אי� ברכהמזלכ� בראוב� שמר. ממנו הוי אומר זהו הריחנהנית 
 . דיה הוה כתוב)ג' ישעיהו יא( "'הוהריחו ביראת "כתוב עליו ה שדביהו
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה
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