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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  (בראשית כט' ו) "ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום"

אור אור אור אור "? והם עונים לו באופן סתמי, "שלום", ולא יותר. שואל ה"שלום לויעקב שואל את הרועים על לבן דודו "ה
ומתרץ שהרועים הבינו  מדוע אין הרועים משיבים ליעקב כלשון השאלה ואומרים "שלום לו"? ," הקדושהחייםהחייםהחייםהחיים

אם הם . הב ?שלם בגופו ובממונוהוא אם ה .א: תיומשמעו תילהיות ששלשאלתו של יעקב "השלום לו" יכולות 
ר כוונתם לענות בחיוב שאכ "שלוםלו "התחכמו ואמרו כן הם ול כלומר האם יש ביניהם יחסי שלום? שלמים עמו,

  נחנו בשלום עמו. על שתי השאלות גם שלבן שלם בגופו וממונו וגם שא
  

  (בראשית כט' י)אמו"  אחי בת לבן את רחל כאשר ראה יעקב ויהי"
כל לנו שע ילהודשביטוי זה בא  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר  ",אחי אמואת הביטוי "פעמים מזכיר בפרשה מספר הכתוב 

אלא  ,דודולבן של  ולכבודזאת על רחל בת לבן, לא עשה  חמל, ומה שבןצאן ללהשקות את יעקב ות של ההשתדל
 לבןשמו של את זכיר הכתוב מבכל פעם שלכן היה אחי אמו. ון בלל שגלאמו, ב ה שלדולכבכל זאת עשה יעקב 

אחי "שהיה  גללצאנו של לבן כי אם באת לא השקה הבהיר לנו שיעקב "אחי אמו" לגם שהוא זכיר הוא מהרשע 
 רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיילבן אחיה. מוסיף  הזאת לבא אלהעצה את שנתנה לו וו אות האהבשזכר בלבו את אמו יעקב , ו"אמו

הסבר נוסף ואומר שמי שראה את המאמץ שעשה יעקב בגלילת האבן מעל פי הבאר ואת תוספת הכוח הניכרת 
זה גופנית והה ותאוה ינמשך אחרבמעשה זה יכול לבוא ולחשוב שכל זאת עשה יעקב משום שראה את רחל והוא 

"אחי אמו" לילת האבן, בא הכתוב ומדגיש מספר פעמים את הביטוי ח הנדרשת לגומה שנתן לו את תוספת הכ
שאר בני ם של טבעפי ה שום התעוררות כו אותתיה לו בראית, ולא היח לא היתה בגלל רחלושתוספת הכלהורות 

  ובגלל שלבן היה אחיה של אמו. אהבת אמו, היה משום  הכל אאל ,אדםה
  

   לא) (בראשית כט'עקרה"  חלרחמה ור ' כי שנואה לאה ויפתח את הוירא "
 ,ה": לפי ההסבר הראשון, יעקב אכן שנא את לאהאושנמספק שני הסברים על הכתוב שלאה היתה " הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ן

אמנם נכון שלאה לא יכולה ו, אות הסכימה לרמותוהסיבה לכך היא משום שלאה שיתפה פעולה עם לבן אביה ו
שבאמת יעקב  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןבהסבר השני טוען . היא לאהשב אך בכל זאת יכולה היתה לרמוז ליעק הלאביהיתה להתנגד 

שתי נשים כאשר יש כשנאה, כי  הגותו עם לאההתנ השלעומת אהבתו לרחל נראתאלא  ,לא שנא את לאה כלל
   . "השנואנקראת " הינשההרי שביחס אליה האישה  ,מאד ה"אהובמהן היא "אחת הו

  

    (בראשית ל' כה)שלחני"  אל לבן יעקב ויאמר כאשר ילדה רחל את יוסף יהי"ו
שיעקב , מדוע לא עשה זאת קודם? ומתרץ אחר שנולד יוסףרק ל "שלחני" מדוע בקש לבן מיעקב "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרשואל ה"

כמבואר במדרש, וכאשר נולד יוסף, שהיה הבן האחד עשר,  ,שבטים או לאשנים עשר יצאו ממנו  אםמסופק היה 
 תדברמ 'שרוח הין הבבלשון רבים,  "בנים"ולא בקשה בלשון יחיד  "לי בן אחר 'יוסף השמע את רחל אומרת "ו

טוח כעת הוא בכי  "שלחני נאלכן פנה יעקב ללבן ובקש " ,ולא יותרשנים עשר שבטים יצאו מיעקב מגרונה, ואכן 
 כיוןומ ,גם לא היתה מעוברת עדייןורחל  ,הבן השנים עשר ,שהרי עדיין לא נולד בנימין ואות גולהריוכל  עשו לאש
מאומה מאחר שלא יצאו  ולא יעשה לו שעעכשיו כי ודאי  "שלחני נא"אמר לכן לא יוכל לו עשו היה בטוח שיעקב ש

  .שבטיםשנים עשר הכל  עדיין וממנ
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  (בראשית כח' י)" וילך חרנה"
        ))))רש״ירש״ירש״ירש״י" (" (" (" (יצא ללכת לחרןיצא ללכת לחרןיצא ללכת לחרןיצא ללכת לחרן""""

הדין הוא , כי היה לו ממון, ורןלח ללכת תכףת יעקב נוכובתחילה היתה ש רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"מבאר 
בא אליפז ולקח  ,שלפי המדרש ,לא, א)קדושין(חר כך ילמד תורה, אזי תחילה ישא אשה ואפרנסה שאם יש לאדם 

אשה,  תשאלללמוד תורה ואחר כך הוא קודם  צריךוכעת  ,משתנה הדיןוין לו ממון אכעת הכל, אם כן מיעקב את 
 יצא"שאמר רש״י מה ה זשנה ואחר כך נשא אשה. וארבע עשרה הלך ונטמן במדרשו של שם ועבר כך הוא  ומשום

  ללמוד תורה. השתהה ונשאר לחרן, ומשום מעשה שהיה כת ישירות דעתו ללבבתחילה היה ש, "ללכת לחרן
  

   (בראשית כח' יא)א השמש, ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא" בוילן שם כי "
ה רומז לבית ראשון ששקע ",כי בא השמששהפסוק שלפנינו מרמז על שלוש בתי המקדש: " "אברבנאלאברבנאלאברבנאלאברבנאלמבאר ה"

שחסרו בבית משום ולא כל אבני המקום,  "מאבני המקום" ,רומז לבית שני", ויקח מאבני המקום" שמש בחורבנו.
  . תיתימנוחה ונחלה אמ השלישי שבו תהי ביתרומז ל "וישכב במקום ההוא". שני חמשה דברים

  

   (בראשית כח' יב)" והנה סלם מוצב ארצה"
היה  לםוס. ומה שההתפילה שהיא עולה למעלהש"סלם" מרמז על לומר הכתוב צה ורש "נעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךמבואר ב"

וראשו מגיע "סתכל בשפלותו. על האדם לה "מוצב ארצההתפילה צריכה להיות " התחלתלומר ש, "מוצב ארצה"
והנה מלאכי הכתוב: "על על ידי ופדבר זה ל. ו-אהרוממות סוף התפילה צריך האדם לראות את בדהיינו , "השמימה

, בורים הקדושים שעולים למעלה לעולמות העליונים נקראים מלאכיםילומר התפילות והדכ, "םקים עוליול-א
  . קדושהוסיפו לו יובורים עצמם ירדו בו, דהיינו בקרבו ילומר אותם הדכ, "ויורדים בו"

  

  (בראשית כח' יד)ונגבה"  וצפנה וקדמה ימה ופרצת והיה זרעך כעפר הארץ"
" עד לא עשה ארץ וחוצות"על פסוק  ).(תענית יז״ל כוונת הכתוב על פי מה שאמרו ח" הקדוש את האלשיךהאלשיךהאלשיךהאלשיךמבאר ה"

לפי זה אומר , פני תבלכל  לעהארץ תפשטה הואחר כך  ,בלבד ארץ ישראל תאקב"ה לה ברא היתחשב, (משלי ח' כו)
 תפשטעתידים להולכן הם דמים לקדושת הארץ הם נקדושים  םתהיובגלל זרעך, שגם עם יהיה  ךכהקב"ה לאברהם ש

חוצה צא מהארץ לימאברהם שהקב״ה בקש לכן צפונה ונגבה", ופרצת ימה וקדמה וזהו שאמר "כל העולם,  לע
  . העולם מעתה בכלכבר  החזיקכדי ל ,בניו הנולדים שםשם שיהיו מקום לארץ 

  

   (בראשית כח' טז)" אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי"
מתרץ על פי דברי חז"ל ו "?ואנכי לא ידעתימה היתה כוונת יעקב כשאמר " התורה"התורה"התורה"התורה"רבי העשיל ב"חנוכת רבי העשיל ב"חנוכת רבי העשיל ב"חנוכת רבי העשיל ב"חנוכת שואל 

 , לילההבחלום הוא רואה זאת  ,ביוםהאדם מה שמהרהר של האדם, ושחלומות הולכים אחר הרהור לבו בגמרא 
ם המחט, וזאת משום ששום אדם לא מהרהר על כך מעולשל שנכנס בקוף פיל הרי לא שמענו על אדם שחלם על ש

אמר נספק. ושמא שום בלי ות ודאולומר בוכ "יש ה' במקום הזהאכן מה שאומר יעקב הוא ש"דבר זה אינו מצוי. וכי 
היינו שמעולם לא ידעתי ", דואנכי לא ידעתי",בא יעקב ואומר ,כך לעיום ממה שחשב בשזהו רק חלום והרהורי הלב 

  . כלוםעל כך יום שהרי לא ידעתי הלב שבהורי אחר הרתכן לומר שזהו חלום שבא י אלשיש ה' במקום הזה. לכן 
  

  (בראשית כט' יב) "אחי אביה הוא כילרחל  יעקב "ויגד
, אך מדוע נשק אותהר שאלא חטא כ" מבאר שיעקב מודיע לרבקה שהוא "אחי אביה" בכדי שתדע שהוא ספורנוספורנוספורנוספורנוה"

את רבקה אף על פי בפני רחל זכיר וכי רחל מכירה את רבקה? אלא יעקב מ, "בן רבקה הוא וכימוסיף יעקב ואומר "
  . לאביהאמר זאת לרחל כדי שתא לא מוכרת שהי

  

  ל) 'כטבראשית ( "ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה"
על לא שה רחל, אתהותו של יעקב בבית לבן היית לשעיקרשהסיבה ה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"באר, מ

לאה גם שם לכך רחל היא הגורשצא יו, האשו ללתהיה גרם שגם לאה נ ,לבןבבית יעקב שבעבורה היה  ,ידי רחל
על שגרמה לכך ותה בעצמה, ועוד אהבה יתירה ה שאהב אאהבהיו משולבות הרחל יעקב ל היתה אשתו. ובאהבת

כלומר נוספה לו אהבה , "' את רחלגםגםגםגםויאהב 'הכתוב "שאמר מה  לאה תהיה גם כן לאשתו. וזהמו צדקת כאישה ש
  . על ידי לאה שהיתה אשתודהיינו , "מלאה", לרחל

  

  ל)' טבראשית כ(אה״ למחל את רגם ״ויאהב 
בפניו אותה מוסיפה ומשבחת  לרחל, היתה של יעקבאהבתו גודל אה את ור לאהשלאחר ש״ פתח אליהופתח אליהופתח אליהופתח אליהו״מבואר ב

  בזכות לאה.  מלאה״-הו שנאמר ״ויאהב גם את רחלז ,י להרבות את אהבתו לרחלדכ
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