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 א

  חלום יעקבפרשת 

  כב-בראשית כח, י

  ה -פסקאות: א 

 

  [א]

  ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָה:י) ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב כח, (

  ארצה בני קדם"ולהלן "וישא רגליו כו'  ,מדוע כאן כתוב "וילך חרנה"

בטה מולא היה לו שום  ,שהיה גר ,1פירוש .וילך חרה(כח, י) 

אשר  ,רק לילך חרה למשפחת אביו ואחי אמו ,פרטית תכליתית

 (פסוק טו) אבל כשהבטיחו השם יתברך ,המה יעזרוהו ויסעדוהו

                                                 
", יש ְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל ָחָרָנהַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמ "בראשית כח, י) [א] על הפסוק ( 1

לדקדק: א. מדוע כתיב וילך חרנה, די לכתוב ויצא יעקב מבאר שבע לחרן, 

ומהו "וילך חרנה". ב. מהו שינוי לשון הכתוב, דכאן כתוב וילך חרנה, 

". ג. מהו לשון ֶקֶדם ְבֵני"א) ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ַרְגָליו ַוֵּיֶל ַאְרָצה , כטולהלן כתוב (

  "וישא רגליו".

, דלפני שה' הבטיחו שישמור עליו, היה בארץ כנען גר, ללא משפחה, נראהו

לכן לא היה לו מבט פרטי תכליתי לעצמו, אלא היה זקוק לסיוע של בני 

משפחתו, לכן כונתו היתה ללכת רק לבני משפחתו לחרן שיעזרו לו, לפיכך 

מדקדק הכתוב, שלא היה די ליעקב שיצא מבאר שבע לקיים מצוות אביו, 

כלית הליכתו היתה "ללכת לחרן" שיעזרוהו משפחתו שם, לכן דקדק אלא ת

  הכתוב "וילך חרנה" שהיתה לו התכלית ההליכה לחרן. 

ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ ּוְׁשַמְרִּתי ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל ולאחר שהבטיח לו ה' (פסוק טו) "

א ֶאֱעָזְב  ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ַוֲהִׁשֹבִתי ֶאל ָהֲאָדָמה ַהֹּזאת ִּכי 

", לא היתה כונתו ללכת בפרט לחרן לבני משפחתו שיעזרוהו, ִּדַּבְרִּתי ָל

לכן לאחר ההבטחה כתוב  אלא כונתו היתה ללכת לכל מקום שיזמין לו ה'.

  ". ְבֵני ֶקֶדם"ַוֵּיֶל ַאְרָצה 

יכות לחרן, כן כתוב "וישא רגליו", שבתחלה הלך לחרן בדרכים המולול

אבל עכשיו שאמר לו ה' "בכל אשר תלך", לא הלך בדרכים של חרן דוקא, 

אלא לכל אשר יקחוהו רגליו, שהכל שוה שה' עמו, ולהיכן שיזמין לו ה' 

  יגיע. וזהו "והבן", שיש שינוי בכיוון ההליכה של יעקב.

 ,תמצית דבריו: לפי שה' הבטיחו שישמור עליו בכל אשר ילך 2

לכן כתוב  ,שיעזרוהו בי משפחתו ,ו היתה לחרןמטרת הליכת

ה ולא הי ,שוב לא השקיף על חרן בפרט ,ושמרתיך בכל אשר תלך

 ,(פסוק כט) תקותו על משפחתו ואחי אמו רק וילך ארצה בי קדם

כי בכל  ,הכל בהשקפה חדא ,שהלך לכל מקום שיזמין לפיו

  .2והבן ,ואלקים יהיה עמדו ,מקום ישמרהו השם

  

  [ב]

ָעָליו ַוּיֹאַמר ֲאִי ה' ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך יג) ְוִהֵּנה ה' ִָּצב כח, (

  ֵואֹלֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶָּנה ּוְלַזְרֶעָך:

  מדוע באברהם כתיב אביך ולא ביצחק

על פי מה  ,3יתכן .אי ה' אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק(כח, יג) 

 ,ולאחר שהבטיחו שישמור עליו בכל אשר ילך ,"וילך חרה"

אלא ארצה בי  ,לאו דוקא לחרן ,"וישא רגליו" לכל אשר ילך

  קדם.

  

 [ב]

ֵהי "בראשית כח, יג) [ב] ( 3 ַאְבָרָהם ְוִהֵּנה ה' ִנָּצב ָעָליו ַוֹּיאַמר ֲאִני ה' ֱא

", יש  ְל ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליהָ  ָאִביָך ֵואֹלֵהי ִיְצָחק

שהיה אביו  -לדקדק: א. מדוע אמר לו ה' שאברהם הוא אביך, וביצחק 

ַוֹּיאֶמר ) "י ,לבוע כשחזר יעקב אמר (לא כתיב אביך. ב. מד -ממש ולא זקנו  

ֵהי  ֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵוא ". הנה אמר כאן על אביו אבי. ָאִבי ִיְצָחקַיֲעֹקב ֱא

, דיצחק לא היה אביו המיוחד ליעקב, כי היה גם אביו של עשיו, נראהו

שעשיו היה מתייחס לאביו יצחק כמו יעקב, אבל לגבי אברהם היה רק יעקב 

יו, ובן בנו הוא כבנו לכן כתוב "אברהם אביך", אבל עשיו לא מתייחס אל

  היה מתייחס אל אברהם, לכן היה אברהם מיוחד ליעקב.

", ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל ָזַרע) "יב ,בראשית כאוהטעם בזה, דה' אמר לאברהם (

) שהנודר מזרע אברהם אסור בישראל ומותר א, נדרים לאואמרו חז"ל (

בים, שאף על פי שבני ישמעאל הם זרע אברהם, מכל מקום, בעובדי כוככ

כיון שאמר ה' לאברהם שביצחק יקרא לך זרע, הוציא את בני ישמעאל מזרע 

אברהם. ואף על פי שבני עשיו הם בני יצחק, מכל מקום גם בהם מותר, 

דדרשו חז"ל (שם) "ביצחק" יקרא לך זרע, ולא כל יצחק, דהיינו רק מקצת 
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 ב

דזרע אברהם לא  ,'ויים סימן אורח ח ט בשיות"שהביא המהרי

(כא,  משום דביצחק יקרא לך זרע ,מיקרי עשו וזרע יצחק מיקרי

[וכבר  .(דרים לא, א) ולא כל יצחק ,ביצחק ,אמר לאברהם ,יב)

) דמאגדה דשבת פרק הבוה פיסקא לחהבאתי לעיל פרשת וירא (

 ,מוכח דעשו איו זרע יצחק ,ק הללו זרעו של יצחק"ץ ח"א) ז ,(קד

 ,משום שביו של עשו הם מכותית ,ט"אך לשיטת הרי ,עיין שם

ולכך מדויק שפיר אלקי אברהם  .ק]"ודו ,שולד כמותה אתי שפיר

ולכן  ,מפי שהוא אבי עשו גם כן ,וביצחק לא הזכיר אביך ,אביך

או משום  .כו'י משום דביצחק "ועיין רש ,מסיים אשר דברתי לך

 ר עש על זה במכירת יוסףאש ,שיצא מארץ ישראל ואיו מכבדו

 (לב, י) ולכך בוישלח ,לא הזכיר אביך ועשו מכבדו ,(מגילה יז, א)

                                                 

יעקב הוא זרע אברהם, ולא עשיו, לכן הנודר מזרע אברהם מיצחק דהיינו 

  מותר בבני עשיו, כי אינם זרע אברהם.

וכיון שנתבאר שבני עשיו אינם בני אברהם, לכאורה גם אינם בני יצחק, 

אבל המהרי"ט בשניות, היינו שו"ת חלק ב סימן ו, כתב שעשיו נקרא זרע 

א לאברהם נאמר שביצחק יצחק ואינו נקרא זרע אברהם, והטעם בזה, דדוק

לכן עשיו  ,אבל ליצחק עצמו לא נאמר זאת ,יקרא לך זרע ולא כל יצחק

  .מתייחס ליצחק אבל אינו מתייחס לאברהם

דבשבת (קד, א) איתא  ,ובאמת לכאורה יש להקשות על דברי המהרי"ט

 .מבואר שבני עשיו אינם זרעו של יצחק ,"הללו זרעו של יצחק -ז"ץ ח"ק "

אבל זרעו  ,דדוקא עשיו עצמו הוא מזרע יצחק ,ויש לישב שיטת המהרי"ט

כיון שעשיו נשא כותית וולדה  ,של עשיו דהייינו בניו אינם מזרע יצחק

זרעו אינו מתייחס  ,אף על פי שעשיו עצמו מתייחס ליצחק ,לכן ,כמותה

י דהר ,צריכים עיון וודבריא. ה. [ .כך נראה ליישב שיטת המהרי"ט ,ליצחק

ועקידת יצחק לזרע יעקב השנה " שהמהרי"ט איירי בנוסח התפלה שברא

אין צורך לומר  ,ואם זרע עשיו אינו מתייחס ליצחק ,"היום ברחמים תזכור

אלא שמע מינא  ,וידבלאו הכי זרע עשיו אינו מתייחס אחר ,לזרע יעקב

  .דלמהרי"ט זרע עשיו מתייחס ליצחק, וצ"ע]

 ,דעשיו מזרע יצחק ולא מזרע אברהם ,טמכל מקום מבואר בשיטת המהרי"

ובזה מבואר  ,אם כן יעקב היה מתייחס לבדו לאברהם ולא לבדו ליצחק

כי אברהם הוא אביו המיוחד  ,"אלוקי אברהם אביך" מדוע ה' אמר ליעקב

לו ובני בנים כבנים, ולא יצחק, כי יצחק היה גם אביו של עשיו, אבל אברהם 

ֵהי ָאִבי ִיְצָחק" אמר היה אבי אביו בלבד. אבל כשחזר ", כיון שבא לבקש ֵוא

מה', ביקש גם בזכות יצחק אביו, אפילו שאינו מיוחד לו, מה שאין כן כשה' 

משום שחזר לארץ ישראל ללכת  ,אבי יצחקכו' קאמר יעקב אלקי 

 ,עיין שם ,מתרץ באופן אחר(ויצא ק, א) והזוהר הקדוש  .אל אביו

  .4ק"ודו

  

  [ג]

ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך ַוֲהִׁשֹבִתיָך ֶאל (טו) ְוִהֵּנה ָאִֹכי ִעָּמְך  

ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי 

  ָלְך:

  ולא כתוב 'לארץ הזאת' ,הזאת" אדמהדוע כתוב "להמ

ז שישוב כשהוא לרמ ,אדמה ולא ארץ 5אמר .אל האדמה הזאת

דיבר אליו, רצה לומר לו כי הברכות של אברהם יבואו עליו בלבד, כי רק 

א ֶאֱעָזְב ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיהוא זרע של אברהם, ולכן אמר בפסוק טו " ִתי ִּכי 

לצרכך ועליך, מה שהבטחתי  -דברתי לך "רש"י ". ופֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָל

לאברהם על זרעו, לך הבטחתיו ולא לעשו, שלא אמרתי לו כי יצחק יקרא 

  ומיושב הכל בסייעתא דשמיא. ."לך זרע, אלא כי ביצחק, ולא כל יצחק

לא אמר לו עוד יש ליישב מדוע אמר לו "אלוקי אברהם אביך" ועל יצחק 

אביו, מפני שעזב את אביו ולא כבדו, לא אמר לו ה' כי יצחק הוא אביו, 

והרי נענש על זה במכירת יוסף (מגילה יז, א), שמע מינא שלא עשה כהוגן, 

וכיון שעשיו כן כבדו לכן לא אמר לו יצחק אביך. אבל כשחזר מחרן אמר 

ֵהי ָאִבי ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֱא" )בראשית לב, יאבי, כדכתיב ( ֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵוא

  .בדרך סוד ובזוהר (ויצא קנ, א) מתרץ באופן אחר כי חזר לכבדו. ",ִיְצָחק

 ,שאמר ה' ליעקב "אלוקי אברהם אביך"תמצית דבריו: הטעם  4

, ק לא אמר אביך, כיון שעשיו לא היה מתייחס לאברהםחועל יצ

 ,ס לאברהםלפיכך היה רק יעקב בלבד מתייח ,אלעמוכן לא יש

 ,דבי בים כבים של יעקב, אביו המיוחדאברהם לכן היה קרא 

לכן לא היה יצחק אביו בלבד  ,עשיו כן היה מתייחס ליצחקאבל 

לכן לא קרא  ,כיון שעזבו ולא כיבדו כעשיו ,עוד יש לומר .של יעקב

   לו אביו.

  

 [ג]

ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ ּוְׁשַמְרִּתי ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל ַוֲהִׁשֹבִתי "בראשית כח, טו) [ג] ( 5

א ֶאֱעָזְב ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּד  ָהֲאָדָמהֶאל  ". ַּבְרִּתי ָלַהֹּזאת ִּכי 
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 ג

  .6להאדמה הזאת מת ממצרים

  

  [ד]

(טז) ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום  -יז) -(כח, טז

(יז) ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין  ַהֶּזה ְוָאִֹכי לֹא ָיָדְעִּתי:

  ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱאֹלִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים:

  ואנכי לא ידעתי ביאור אכן יש ה' במקום הזה

מבואר  7העין .אכן יש ה' במקום הזה ואכי לא ידעתי(כח, טז) 

וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל  (שמות ו, ב) עם הפסוק

לכן בכל  .י ומדרש"ועיין רש ,ושמי ה' לא ודעתי להם י-ד-ש

רק אחרי  ,י-ד-שאי אל  (יז, א) רק ,הספר לא תמצא אי ה'

 ,יציאת מצרים שכבר תקיימה הגזירה של ועבדום ועו אותם

                                                 

דארץ משמעו מקום ישוב, ואדמה הוא לשון עפר, כדכתיב ויש לדקדק, 

", ועוד הרבה ַעת ַאֶּפי ֹּתאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְב ֶאל ָהֲאָדָמהְּבזֵ "יט) , בראשית ג(

  כתוב לשון אדמה. אם כן  מאוד במקרא,

, ולא יקבר ישיבו לאחר מותו אל האדמה הזאתליעקב, ש ה' , שרמזנראהו

במצרים, כי ידע שיהיה גר במצרים וימות שם, כמו שאמר ה' לאברהם 

ַוִּיְׂשאּו ֹאתֹו ָבָניו " )נ, יגהיה כדכתיב להלן (וכן  בברית בין הבתרים (טו, יג),

ַאְרָצה ְּכַנַען ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ִּבְמָעַרת ְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת ַהָּׂשֶדה 

  ".ֹרן ַהִחִּתי ַעל ְּפֵני ַמְמֵראַלֲאֻחַּזת ֶקֶבר ֵמֵאת ֶעפְ 

ולא כתוב אל הארץ,  תמצית דבריו: הטעם שכתוב "אל האדמה" 6

  שעתיד להקבר בארץ ישראל ולא במצרים. שרמז ליעקב,

  

 [ד]

ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום (טז) ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָנתֹו " –יז) -(כח, טז[ד]  7

(יז) ַוִּייָרא ַוֹּיאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי  ַהֶּזה ְוָאִֹכי לֹא ָיָדְעִּתי:

ִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים ייתור לשון ". ע"כ. יש לדקדק מה הוא ִאם ֵּבית ֱא

ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָנתֹו ַוִּייָרא ַוֹּיאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום דדי היה רק לומר " ,הכתוב

א ָיָדְעִּתיאריכות הלשון "כו'" ו ַהֶּזה " ַוֹּיאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ְוָאֹנִכי 

, דיש שתי בחינות בהתגלות ה' על הברואים: א. במדת נראהצריכה ביאור. ו

י לו בעולם, והיא התגלות -ד-י שהיא בחינה יותר קטנה מלשון ש-ד-ש

אי (טו, ז) וזה שאמר בפרשת לך לך  ,התחיל להיראות בשם הויה

ומיד אמר במה אדע וגזר השעבוד  ,ה' אשר הוצאתיך וכו'

[עיין  י-ד-שופסק עבור זה ההתגלות בשם ה' רק בשם  ,הקשה

עיין  ,ע וגזר השעבודדרים לב א שבזה חטא בשאלת במה אד

והורהו על דרכי  ,י-ד-שלכן לא מסר אברהם ליצחק רק שם  ,שם]

אי  (בראשית כו, כד) וכן ביצחק כתוב .י-ד-שהשם בהוראת שם 

ויתן לך  (בראשית כז, כח) וכן ,ולא כתוב הויה ,אלקי אברהם

אבל יעקב במחזה אמר אליו אי  ,יברך אותך י-ד-שאלקים ואל 

עיין שם]  ,ה' אלקי וכו' [דבמחזה שתא דרגי וכו' בזוהר הקדוש

ואכי לא ידעתי  ,וזה שאמר וייקץ יעקב וכו' ויאמר אכן יש ה'

לא כדרך הטבע, בהשגחת ה' בדרך הטבע, ויש בחינה גבוהה של הנהגה ש

  והיא של הויה. 

ואברהם אבינו זכה בתחילה להשגת הבורא בבחינה גבוהה של הויה, ולכן 

ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה' ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמאּור ַּכשדים ָלֶתת "ז) , בראשית טוכתיב (

", אלא שנענש אחרי כן כששאל במה אדע כו' ְל ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְלִרְׁשָּתּה

נגזר עליו השיעבוד של בניו במצרים, ואז נסתלקה ממנו הבחינה הגבוהה ו

מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו ) "א ,לבשל הויה, כמבואר בנדרים (

ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו כו' בניו למצרים מאתים ועשר שנים 

ולכן בכל ספר  ". ע"כ.של הקדוש ברוך הוא שנא' במה אדע כי אירשנה

י, עד שיצאו ממצרים -ד-בראשית בכל האבות לא כתיב שם הויה, רק שם ש

) ג-ב, שמות ווזכה לה משה רבינו ע"ה, וזה פירוש הפסוק בפרשת וארא (

ִהים ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה': ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל  ַוְיַדֵּבר ֱא

א נֹוַדְעִּתי ָלֶהםי ּוְׁשִמי ה-ד-ַיֲעֹקב ְּבֵאל ש ". ולכן לא לימד אברהם את יצחק ' 

עבדות ה' בבחינה גדולה זו כיון שנסתלקה ממנו, וכן יצחק לא למדה 

ליעקב, אבל במחזה של יעקב זכה לגילוי בחינה זו, כי היה בדרגה גבוהה 

מאוד במחזה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש (ויצא קמט, א) שנבואה היא 

מעולם של נקבה, והיא גבוהה בשש דרגות יותר  מעולם של זכר וחלום

מנבואה [אע"פ שזכר גדול מנקבה, אבל הנקבה יותר ראוית להיות מקבל 

מזכר, כך נראה לבאר], לפיכך בחלום זכה להתגלות שם הויה. ולפי זה 

מבואר שאמר יעקב שני דברים: א. אכן יש בחינה של התגלות שם הויה 

 התגלה לו שהמקום הוא מקום המקדש.שלא זכה להכירה ולא ידעה. ב. ש
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וזה  ,ולא הורו לי דרכי השם בזה השם הורא ,מידה זו מאבותי

  .8ק"ודו ,ביאור כון

  

  [ה]

ץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום (טז) ַוִּייקַ  - )יח –כח, טז (

ַהֶּזה ְוָאִֹכי לֹא ָיָדְעִּתי: (יז) ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין 

ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱאֹלִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים: (יח) ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעֹקב ַּבֹּבֶקר 

ֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה ַמֵּצָבה ַוִּיֹצק ֶׁשֶמן ַוִּיַּקח ֶאת הָ 

  ַעל רֹאָׁשּה:

  מדוע יעקב בנה מצבה ולא מזבח, ומדוע כתוב ויקץ כו' וישכם

, מזבח בה 9לא. כו' מראשותיו שם אשר האבן את ויקח) יחכח, (

                                                 
תמצית דבריו: מה שאמר יעקב "אכן יש ה' במקום הזה ואכי  8

שעבודת ה' בבחיה של שם הוי"ה לא  ,התכון לומר ,לא ידעתי"

 ,רהם כשאמר במה אדע כו'בה מאקכי היא סתל ,התגלתה לו

  .ורק עכשיו בחלום זכה יעקב לגילוי זה

  

 ]ה[

(טז) ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָנתֹו ַוֹּיאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום " –יח)  –(כח, טז  [ה] 9

א ָיָדְעִּתי: (יז) ַוִּייָרא ַוֹּיאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם  ַהֶּזה ְוָאֹנִכי 

ִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים: (יח) ַוַּיְׁש  ֵּכם ַיֲעֹקב ַּבֹּבֶקר ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ֵּבית ֱא

: א. " ע"כ. יש לדקדקָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה ַמֵּצָבה ַוִּיֹצק ֶׁשֶמן ַעל ֹראָׁשּה

מדוע לא בנה יעקב מזבח אבנים, ובנה דוקא מצבה. ב. בפסוק טז כתוב 

בבוקר, ולא כתוב  ויקץ משנתו כו', ומדוע כתוב אחרי כן בפסוק יח וישכם

מיד לאחר הכתוב וזה שער השמים, ויקח את האבן, ומדוע חוזר הפסוק 

ואומר וישכם כו'. ג. בספרי (שופטים קמ"ו) איתא שמצבה היתה אהובה 

  לה' בימי האבות, וצריך טעם מדוע.

, דהנה שני סוגי מזבחות יש, מזבח אבנים ומצבה [מזבח עשוי נראהו

כבר פירשו רבותינו כאן "רמב"ן וכן כתב המאבנים, ומצבה מאבן אחת. 

(ירושלמי ע"ז ד ד) ההפרש שבין המצבה למזבח, שהמצבה אבן אחת 

"], וחשש יעקב, שאם יעשה מזבח יקריבו עליו והמזבח אבנים הרבה

 מצבה אבל. הארץ יושבי זרה לעבודה עליו יקריבו פן חושש כי

 בספרי שאמרו כמו, ועלי להקריב בדי גילוליםהעו דרך היה לא

 שהיתה )כב, טז דברים( שא אשר(דברים, שופטים, קמ"ו) 

(דברים טז, כב. ד"ה  שופטים י"רש  ועיין. האבות בימי אהובה

 המקדש בית בוים דאין, בלילה אותה הקים ולא. אשר שא)

  .10(במדבר ט, טו) הקים וביום (שבועות טו, ב) שאמרו כמו ,בלילה

  

  

העובדי גילולים עבודה זרה, אבל לא היה דרכם להקריב על גבי מצבה, לכן 

) כב ,דברים טזבשופטים (י רש"היתה מצבה אהובה לה' בימי האבות, כפ

 מצבת אבן אחת, להקריב עליה אפילו לשמים: -ולא תקים לך מצבה וז"ל "

מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות, ואת זו שנא כי חק היתה  -אשר שנא 

עכשיו שנאה, מאחר  ,לכנענים. ואף על פי שהיתה אהובה לו בימי האבות

  " עכ"ל.שעשאוה אלו חק לעבודה זרה

ושב כל הדקדוקים, דלכן לא בנה מזבח. והא דכתיב וישכם כו', כיון ובזה מי

שמצבה אהובה למקום, דאין עובדי גילולים מקריבים עליה, לכן קדושתה 

כעין בית המקדש שמיוחד לעבודת ה', ואף על פי שלא באו למנוחה ונחלה, 

(שבועות טו, מכל מקום כעין בית המקדש, ואין בונים בית המקדש בלילה 

, לפיכך כשקץ משנתו לא בנה הקים (במדבר ט, טו) וביוםמדכתיב  ,ב)

המצבה, והמתין לבוקר. [ועיין להלן מו, ו [ט], שכתב דבית אל דינו 

  כירושלים]

והטעם מצבה ולא מזבח, הטעם שבה יעקב תמצית דבריו:  10

שלא היה דרכם של עו"ג כיון  -שכתוב ויקץ כו' וישכם כו' 

המתין לבוקר, דאין בוים בהמ"ק להקריב על מצבה. ולכן 

  בלילה.

 


