
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )י' כחבראשית (" ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"

בפע� . רת לנו העובדה שיעקב יוצא מבאר שבע לכיוו� חר�הקדוש מציי� שזו הפע� השלישית שנאמ" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"ה
יעקב אל אביו  וישמע: "ה נאמרשניבפע� ה, )ה' בראשית כח(" את יעקב ויל� פדנה אר� וישלח יצחק: "הראשונה נאמר
מדוע ". ויל� חרנה ויצא יעקב מבאר שבע: "נאמרשלישית וכעת בפע�  ,)ז' בראשית כח(" ה אר�דנואל אמו ויל� פ

ומתר  על פי המדרש שאומר שיעקב לא הל� ישירות לחר� אחרי שיצא מבאר שבע ? ה הזו על אותה העובדההחזר
וההסבר לכ� הוא . אלא הוא נטמ� בבית מדרש� של ש� ועבר במש� ארבע עשרה שנה ורק אחר כ� ש� פניו לחר�

יהרוג אותו והסכנה תהיה רק ידע שכל זמ� שהוא בסביבות יצחק אביו עשו לא , שברח מפני זעמו של עשו, שיעקב
מקו� , שהיה באר  ישראלעבר של ש� ומדרש אחרי שהוא יתרחק מבית אביו לכ� התחכ� יעקב ופנה אל בית ה

ר� וכל הזמ� הזה היה טמו� מפני עשו חלמש� נסע אחרי כ� רק ו ארבע עשרה שנהבמש� ש�  התחבאו, מגורי אביו
" ויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנה: "נית� להבי� את כוונת הכתוב וכעת .כ� שעשו לא ידע מתי יצא יעקב את האר 

אל בית המדרש מבאר שבע יצא יעקב  ,"ויצא יעקב מבאר שבע", בראשונה, של יעקב שתי נסיעותכי בעצ� היו כא� 
  . מבית המדרש שבו הוא נטמ� מפני עשו והל� לחר� יצא, "ויל� חרנה" ,ובפע� השניה, של ש� ועבר

  

    )ח' בראשית כט(" רבן נחו לבן"
" רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי"מתר  ? "לב� ב� בתואל": לומריותר היה נכו� , "ב� נחור לב�", מדוע מייחס הכתוב את לב� לנחור

: ראינו ג� שאברה� אומר על שרהו. ולכ� יחס הכתוב את לב� לסבו נחור ולא לאביו בתואל בני בני� הרי ה� כבני�ש
תרו  נוס$ ליחוס לב� אל . חרהר� בנו של ת בתשרה היתה כי , בת ב� אבי: רושושפי, )יב' בראשית כ(" אחותי בת אבי"

כ� ייחס אליו הכתוב את לב� בעוד איש הש� והמעלה ולמפורס� מאוד והיה היה  ,אברה�ו של אחי ,שנחורנחור הוא 
  ". ב� נחור"לומר הכתוב ועל כ� הוצר�  .היה אד� גרוע בתואל אביוש

  

  )יב' שית כטברא(" לאביה ותגדותרץ "
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (לפי שאמה מתה לא היה לה להגיד אלא לולפי שאמה מתה לא היה לה להגיד אלא לולפי שאמה מתה לא היה לה להגיד אלא לולפי שאמה מתה לא היה לה להגיד אלא לו, , , , לאביהלאביהלאביהלאביה    ותגדותגדותגדותגד""""

ולא אומרת זאת לאמה כפי שנאמר על רבקה , נשאלת השאלה מדוע אומרת רחל לאביה שיעקב בנה של רבקה הגיע
של רחל  הסיבה היא שאמא, לפי המדרש, י"לטענת רש? )כח' בראשית כד(" האלהלבית אמה כדברי�  ותגדותר  הנער "

חולק ואומר שאי� זה מחייב שהאמא מתה אלא הסיבה היא שרחל בישרה לאביה  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב. מתה ולכ� אמרה לאביה
ואילו רבקה פנתה לאמה  ,ותעשלא יכלה ולא צריכה ל אמדבר שהא, ואות אליו ויכבדעל ביאת קרובו על מנת שיצא 

   .כמנהג הנערות, שאליעזר נת� לה �התכשיטיכדי להראות לה את 
  

   )כ 'לבראשית ( "לקים זבד טוב-י אנזבד"
על "ל "זחרשו דוכמו ש. "מלכות"ו "כהונה", "תורה"שאליו התכונה לאה הוא " זבד טוב"מבאר שה "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

שיי� כתר מלכות . "לוי"שיי� לשבט כי כתר כהונה . בתי כהונה ומלכותשהכוונה  )כא' שמות א( "ויעש לה� בתי�
א� . )לג' דברי הימי� א יב(" עי בינה לעיתי�דומבני יששכר יו" וכמו שנאמר, "יששכר"שיי� לרה כתר תוו" הדיהו"לשבט 

 "הפע� יזבלני אישי"ת זבולו� דולכ� אמרה בלי, אינו יכול ללמודכלכלית ו אות מחזיקשהיה יששכר בלא זבולו� 
 . "טוב דלקי� זב%ני אדוזב"
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  )יא' שית כחברא(" א השמשבויפגע במקום וילן שם כי  " 

זה דבר ו. להיות נעזר מתו� החוש�כדי תפילת ערבית את יעקב אבינו תיק� מגור ש" ממממ""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי"אומר בעל ה
  . על ידי תפילה הכל את כל הדורות ג� בחוש� נוכל להשיג בעל ופ

  

  )יא' בראשית כח(" מאבני המקום וישם מראשותיו ויקח"
וש� אות�  המקו�קח מאבני ולהוא י� קל%זה יהיה בית אהו� מקיעקב שהאחר שנודע לש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

 )טו 'תהלי� קב( "רצו עבדי� את אבניה כי: "כתובשו בת הקודש שעליה� כמיחאת להראות  כדי  לראשוכשומרי� סביב 
עלי יניח  תמרוכל אחד א, ביניה�והיו האבני� מריבות "שבטי� הב "כנגד י אבני�ב "קח יולומובא במדרש שיעקב 

ה "שהקב, � שאמר"פי הרמבעל  ,עתידמה שיקרה ב לערמז דבר זה מ "אחת לאב�ראשו עד שנעשו את צדיק ה
מקו� המקודש את המריבה בי� השבטי� כי כל שבט ירצה  היהתמל� כדי שלא הוהיכל המקדש מקו� את העלי� 
� אי כ: "עוד נאמרו )ה 'דברי� יב(" שבטיכ�מכל  לוקיכ�%א' אשר יבחר ה" :נאמרכפי שהשלו� בכ� ישמר ההוא ו

את  גבהאלא שבשעה שקנה דוד את הגור� מארונה היבוסי  ?כיצד )יד' דברי� יב(באחד שבטי�  'במקו� אשר יבחר ה
 העתידזה אות ומופת על היה אב� אחת לסו$ בזו שהיתה בי� האבני� ונעשו להמריבה כלומר ה .הכס$ מכל השבטי�

סו$ בבית המקדש ולדהיינו כל שבט יאמר עלי יניח צדיקו של עול� ראשו ה כי %ב שבטי י"שככה תהיה מריבה בי� י
  . הזהב מכול�את שגבה זה שדוד י ל ידלאב� אחת עכול� נעשו 

  

  )כא' בראשית כח( "יםקל-לי לא' ה והיהאל בית אבי  בשלום ושבתי"
לי ' ה והיה" ,האד�מ� החלאי� המעבירי� את א� אשוב בשלו�  "בשלו� ושבתי"שיעקב אומר " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

  ל יהיה לי %שהא מעתהכלומר הנני מקבל עלי , ו בכל כחיאות דוא� לא אעב ,יהיה לדיי�' כלומר ה, "י�קל%לא
  . י� ויתנהג עמי במדת הדי�קל%לא

  

  )ו' בראשית כט( "ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן"

מתר  ? כפי השאלה" שלו� לו"מדוע לא אמרו , בלבד" שלו�"וני� לו וה� ע" השלו� לו"יעקב שואל את הרועי� 
 ?של� בגופו ובממונולב� א� ה. א: יכולות להיות שתי מובני�" השלו� לו"הקדוש שלשאלת יעקב " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
התשובה  ופירושש "שלו�"ואמרו הרועי� תחכמו הולזה ? כלומר הא� יש שלו� ביניכ�, א� ה� שלמי� עמוה. ב

והנה רחל "למה שהוסיפו ואמרו  טע�הקדוש ואומר שה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ממשי� ה". שלו�"היא ה שאתה שואל מ לכל
הנה "אמרו לכ� בשאלות היא כי ה� לא רצו שיעקב יארי� את� , שעל כ� לא שאל אות� יעקב" בתו באה ע� הצא�

ראות שיש שלו� ביניה� או שרוצי� ה� להוכיח ולה, את כל השאלות שאתה רוצה תשאלאותה ו "רחל בתו באה
בנותיו וא$ על פי כ� היו את שבע יתרו שהיה שולח אצל מה שלא היה , שולח בת קטנה ע� הצא�והראיה שלב� 

  . �מגרשי� אות הרועי�
  

  )כ 'כטבראשית ( "ויהיו בעיניו כימים אחרים באהבתו אותה"

"  תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מתר  ה. הו� לשניחשב לה� כל יאליו נפש�  תרגולדבר שע, �ווא הפהלכאורה טבע האנשי� 
 יותראפילו י� שבע שני� וישיעבוד אותו פעמחשב שא� היה לב� מבקש ממנו  יעקב, אחרתת הכתוב היא ונוכש

את מחשב ה יעקב יהשבע שני�  "רק"ב� שיעבוד אצלו ציע להועתה כש, ברצו�זאת נענה לו ומקבל יעקב  היה, מכ�
 . ימי� אחדי�רק לב� שיעבוד כאלו ביקש השני� אות� 

  

   )א' בראשית ל(" אם אין מתה אנכיונים בה לי בה"

י תש" ורסאיבהדבר את תלתה , ראתה רחל שנמנע ממנה פרי בט�שכאשר פרש מ "חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�"ב אאאא""""חידחידחידחידרבינו הרבינו הרבינו הרבינו ה 
שהרי לפי האמת " ותקנא רחל באחותה"אמר לכ� נ. דהיינו משו� שיעקב נשא את שתי האחיות רחל ולאה "אחיות

. ורהסאהאשה ההיא רחל מותרת והאשה תהפכו היוצרות ולאה היא הו$ סלבלקידושי לאה אלא ש חל קדמוקידושי ר
ני רואה אוכעת , אותיאת כשנשכדי� שאתה נוהג  מכתי עלי�סאני  ,כלומר, "�הבה לי בני: "רחל ליעקב תמרואוכ� 

ועל  . ור בנישואינוסכי לא היה כל איואז אדע  �התפלל שנזכה לבני� עלי� ללכ, ור בנישואי� שליסאיצד שיש אולי 
, "אנכי �יקל%ויאמר התחת א. "י אחיותתור בלקיחת שסשעשה אי ה בובכ� שחשד, "ויחר א$ יעקב ברחל"נאמר כ� 

   .כשנשאתי שתי אחיותאלא ודאי על פי הדיבור נהגתי ? הבוראשל ור סאעבור על צווי ואייש מצב שוכי , כלומר
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