
מדוע דוקא רבי יצחק אמר את החידוש שנתחברו 
 אבני המקום

איתא בגמ'  ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו )כח יא(
חולין )צא:( אמר ר' יצחק, מלמד שנתקבצו כל האבנים למקום 
אחד וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו, תנא וכולן 

 נבלעו כאחד.
ר' יצחק אמר מימרא זו שנתחברו  ונראה ליתן טעם מדוע דוקא

 כל האבנים לאבן אחת. 
דהנה בתוס' כתב שלפי פשוטו י"ל שלקח אבן אחד מאבני 
המקום עיי"ש, ולדבריו יקשה דא"כ שהכונה כפשוטו מדוע כתיב 
ויקח מאבני בלשון רבים ולא כתיב ויקח אבן, ונראה לפרש שאכן 

מאי דאיתא אפשר ליתן טעם אחר מדוע כתוב מאבני, והוא ע"פ 
בפרקי דר"א )פרק ל"ה( והובא בילקוט )רמז קיט( שאת האבן 
ששם יעקב למראשותיו לקח למזבח, משום שאבן זו באה מהר 
המוריה שעליה נעקד יצחק, והקשו על כך המפרשים שאדרבה 
בקרא משמע להדיא שהאבן היתה מבית אל ולא שהגיעה לשם 

עיי"ש, ומעתה מהר המוריה, שהרי נאמר בפירוש מאבני המקום 
י"ל כפשוטו שלא נתחברו האבנים, ומה שכתוב מאבני המקום 

 הוא ללמד שהאבן היתה מבית אל ולא מהר המוריה. 
אלא שבלאו הכי קשה לפרש שאבן זו היתה המזבח שעליה נעקד 
יצחק, שהרי קיי"ל בגמ' ע"ז )נב:( שאבני המזבח אסורים בהנאה, 

י לא יכל יעקב לישון וא"כ אם היתה זו אבן מאבני העקידה הר
עליה שאסורה בהנאה, אמנם קושיא זו יש ליישב ע"פ שיטת 

ד( שסובר שרק אברהם אבינו -היפה תואר )בבראשית רבה סד
שמר את כל התורה כולה אך לא יצחק ויעקב, ולפי"ז שפיר לומר 
שכך סובר אף הפרקי דר"א שיעקב לא שמר את כל התורה, וא"כ 

ואפ"ה יעקב נהנה ממנה ע"י שישן אכן היתה זו אבן של מזבח 
עליה שהרי לא שמר את התורה, ואחר שיש לקיים תירוץ זה הרי 
דשוב אפשר לפרש כפשוטו שלא התחברו האבנים, ומה 
שהדגישה התורה אבני המקום היינו לאפוקי מהפירוש שהאבן 

 הגיעה מהר המוריה. 
אלא שנראה להוכיח שאף יצחק ויעקב שמרו את כל התורה, 

בגמ' יבמות )סד.( מי שנשא אשה עשר שנים ולא ילדה  דאיתא
יוציאה ויתן כתובה, ולמדה הגמ' דין זה מאברהם, ומקשה הגמ' 
על כך מיצחק שנולד לו יעקב עשרים שנה אחר שנישא, שנישא 
בגיל ארבעים ויעקב נולד כשהיה בן שישים, מתרץ ר' יצחק 

הא שאני יצחק שעקר היה. וקשה כיצד הגמ' מקשה מיצחק ו
יצחק לא שמר כל התורה, אלא ע"כ שאף יצחק ויעקב שמרו את 

 כל התורה כולה ודלא כדברי היפה תואר. 
ועפי"ז נראה לפרש היטב מדוע דוקא ר' יצחק אמר שהתחברו כל 
האבנים, שהרי ר' יצחק הוא זה שמתרץ שמיצחק אין להוכיח 
משום שעקר היה, ע"כ שס"ל שאף יצחק ויעקב שמרו את כל 

דאל"כ היה לו לתרץ שאין להוכיח מיצחק שלא שמר את  התורה,
התורה, אלא ע"כ שסובר ר' יצחק שיצחק שמר את כל התורה, 
וא"כ לפי שיטתו אין לומר שמה שאמרה התורה מאבני המקום 
היינו לרבותא שלא היתה האבן מהר המוריה, דלזה אי"צ לימוד 

זבח שהרי לא יכל יעקב לישון על אבן זו מפני שהיתה אבן מ
שאסורה בהנאה, וא"כ הוכרח ר' יצחק לפרש שהטעם שכתוב 

מאבני המקום הוא כדי לחדש שהתחברו האבנים. משא"כ מי 
שחולק על ר' יצחק וסובר שיצחק לא קיים את כל התורה, הוא 
יכול לפרש שפיר שהרבותא היתה שלא היתה האבן מהר 
 המוריה, שאכן בעי לזה דרשה בקרא דבלא דרשה אפשר להעמיד

 שישן יעקב על אבן זו שהרי לא שמר את כל התורה. 
 שערי אשר –חוט המשולש בשערים 

כיצד מוכח שאין חייב אדם לטפל בקרוביו יותר 
 מחודש ימים

ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חודש ימים 
איתא במדרש רבה )ע יד( מכאן שאין אדם צריך לטפל  )כט יד(

עם קרוביו יותר משלושים יום ע"כ. ובפשיטות ההוכחה היא מכך 
שישב עמו חודש ימים בחינם, וקשה מה ההוכחה, הרי שמא אכן 
 אפשר יותר מחודש ואפ"ה אמר לבן ליעקב שישב עמו רק חודש.

פסוק ונראה לפרש ובהקדם שבספר מטה אהרן כתב לפרש את ה
כג(, עפי"ד -"זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי" )בראשית ב

המדרש )ויק"ר סו"פ י"ד( ששאל אנטונינוס לרבי איזה נברא 
תחילה עצמות או בשר, אמר לו בשר, דאל"כ אמו אינה יכולה 
לחיות. כלומר שהטעם שנברא קודם הבשר ולא העצמות מפני 

. ועולה מזה שאם היו נבראים תחילה העצמות האמא היתה מתה
שאם לא כן היו נבראים העצמות תחילה, ולפי"ז כשהקב"ה ברא 
את אדם הראשון שהיה כולו יצירה של הקב"ה שלא ע"י הריון 
אשה, יכל הקב"ה לברוא תחילה את העצמות ואח"כ את הבשר, 
וכך גם אצל חוה, וזהו שאמר אדם "זאת הפעם עצם מעצמי ובשר 

נבראו העצמות קודם מבשרי", ר"ל שזאת הפעם היחידה ש
 הבשר.

והנה אפשר לפרש זאת בעוד אופן, שהנה קיי"ל בגמ' נדה )לא.( 
שג' שותפים באדם, הקב"ה אביו ואמו, מאביו העצמות, מאמו 
הבשר, והקב"ה נופח באפו נשמת אדם. והנה בחוה שהקב"ה עשה 
את כולה הרי שאף הבשר ועצמות מהקב"ה, ולזה אמר אדם "זאת 

ובשר מבשרי", ר"ל שזו הפעם היחידה שאף הפעם עצם מעצמי 
 הבשר והעצמות ממני.

והנה יעקב היה קרוב של לבן הן מצד אביו והן מצד אמו, מצד 
אביו זהו יצחק שהיה קרוב ללבן, שהרי אבי אביו אברהם היה 
אחי נחור, ונחור היה אבי מלכה שהיתה אמו של בתואל אבי לבן 

של יעקב(, ומצד אמו  )כלומר סב אביו של לבן היה אח של סבו
רבקה היה קרוב של לבן שהיה אחי אמו, ועפי"ז יל"פ את הפסוק 
שכך אמר לו לבן, "אך עצמי ובשרי אתה", שעצמי היינו האב 
שממנו העצמות, ובשרי היינו האם שממנה הבשר, ונתכוון לומר 

 לו שהוא קרובו גם מצד אביו וגם מצד אמו.
דוע אמר לו שישב עמו והשתא אם אכן היה קרובו ב' פעמים מ

רק חודש ימים, הרי צריך היה לומר לו שישב עמו יותר שהרי 
קרובו הוא ב' פעמים, אלא ע"כ שאין מחוייב לטפל בקרוביו יותר 
מחודש, ודקדק המדרש "קרוביו" לשון רבים, כלומר אפילו 
שקרוב אליו ב' פעמים אי"צ אלא חודש, דאל"כ היה נותן לו לבן 

 חודש.להיות עמו יותר מ
 עדות ביהוסף )פר' ראה
 אות שנח(
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מדוע חשש יעקב שלבן ידחה את מועד נישואיו 
 בעוד שנה ומה ענה לו

יש להבין מה  ויאמר יעקב אל לבן כו' כי מלאו ימי )כט כא(
 הטענה שטען לו כי מלאו ימי. 

ונראה ע"פ הא דאיתא בגמ' כתובות )נז.( נותנים לבתולה י"ב 
' לומדת זאת מקרא הנאמר אצל רבקה "תשב הנערה חודש, והגמ

אתנו ימים או עשור", והנה חשב לבן שמאחר וקבע ליעקב 
שיקבל את רחל אחר שיעבוד שבע שנים וכעת נגמרו השבע 
שנים, הרי שמרגע זה נותנים י"ב חודש, ולזה רצה לעכב את 

 יעקב בעוד שנה. 
מן מראש, ברם טעה לבן, מפני שזה נכון רק היכא שלא קבעו ז

אבל כאן שקבעו זמן מראש לסוף ז' שנים הרי אין נותנים עוד י"ב 
 חודש. 

ולפי"ז שפיר שזו היתה כונת יעקב שרצה את רחל ואמר לו "כי 
 מלאו ימי", כלומר שאל לך לעכבני כעת עוד י"ב חודש. 

 מלא העומר

מה היתה טענת יעקב שלא הרויח לבן ברמאותו ומה 
 ענה לו לבן

ן מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ויאמר אל לב
ולמה רמיתני ויאמר לבן לא יעשה כן במקומינו לתת 

יש להקשות מה היא שאלת  הצעירה לפני הבכירה )כט כו(
יעקב למה רמיתני, והלא לבן רמאי הוא ובודאי שירמה אותו, וכן 

קשה מה תשובת לבן לא יעשה כן לתת הצעירה לפני הבכירה, 
עמו יעקב בפירוש שיתן לו את הצעירה, ואם  והלא על כך התנה

אכן לא יעשה כן במקומינו היה לו לומר זאת בתחילת השבע 
 שנים ולא בסופם.

ונראה לפרש שמה ששאל יעקב את לבן למה רמיתני לא היה 
כוונתו כפשוטו מדוע שיקרת, אלא נתכוון לשאול אותו מה עזרה 

)נז.( בן נח שייחד לך רמאותך, והוא ע"פ מה דאיתא בגמ' סנהדרין 
שפחה לעבדו ובא עליה נהרג, ופרש"י הטעם משום גזל, וה"ה 
ישראל שיחד שפחה לעבד ישראל ובא עליה ב"נ חייב מיתה 
משום גזל, ובגמ' )נח( דנה מאימתי כשבא עליה חייב מיתה, 
ופרש"י שהגמ' דנה מאימתי נקראת השפחה מיוחדת לעבד וב"נ 

, ומסיקה הגמ' שהזמן הוא שבא עליה עובר בגזל וחייב מיתה
ממתי שנקראת רבותא דפלוני, ופרש"י ממתי שמורגל בפני 

 האנשים לקרוא לה שפחתו של פלוני. 
ועפי"ז י"ל שכך היתה טענתו של יעקב, מאחר שעבדתי שבע 
שנים בשביל רחל הרי שנקראת היא בפי כל רבותא דיעקב, וא"כ 

, שב"נ שיבוא למה רמיתני הרי כעת אינך יכול ליתנה לאיש אחר
עליה יתחייב מיתה משום גזל, נמצא שלא הרווחת כלום 
ברמאותך, ועל כך השיבו לבן שהטעם שאסורה משום שנתייחד 
עליה שמו של פלוני שנקראת רבותא דפלניא, וזה לא שייך כאן 
מאחר ולא יעשה כן במקומינו לתת הצעירה לפני הבכירה, הרי 

תא דיעקב, ומאחר שבפי אנשי המקום רחל אינה נקראת רבו
שלא נתייחד שמך עליה הרי שעדיין לא נאסרה לאחרים ואכן 

 הרווחתי ברמאותי. 
 אשל אברהם

 הטעם שלא רצה לבן שיעקב יעבדנו בחינם

ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חינם הגידה לי 
קשה מי אמר לו ללבן שיעקב עבדו  מה משכרתיך )כט כו(

שיעקב עבדו בחינם מדוע אכן אומר  בחינם, ועו"ק דגם אם נימא
לבן שאינו רוצה שיעבדו בחינם אלא רוצה לשלם לו שכרו, 

דמשום שונא מתנות יחיה ליכא למימר, שהרי לבן אהב אפי' את 
 הגזל ומכ"ש שלא ישנא את המתנות.

ונראה ליישב שאכן לבן הרמאי אמר זאת כדי להפחית שכרו של 
לוחין ושותפין ה"ג וכן יעקב וכדלהלן, שכתב הרמב"ם )פ"ו מש

ג( שכל שלא התנה הרועה עם בעה"ב את סך השכר -פ"ח הל' ב
שינתן לו על עבודתו, הרי הוא נותן שליש ברווח בחלק הפיקדון, 
ובסייחים ועגלים שני שליש עיי"ש, משא"כ אם מסכם עימו, 

 משלם הבעה"ב לרועה כמה שסיכמו ואפילו שזה פחות מכך.
בחושבו שיעקב איש תם וממילא לא והנה לבן בתחילה נתחכם 

סיכם עמו שכרו, שחשב שיעקב לא יקפיד על כך, ובגמר עבודתו 
רצה או שלא לשלם לו כלל או שאם יעקב ידרוש שכרו ישלם לו 
מיעוט שבמיעוט, ברם אחר שיעקב אמר אחיו אני ברמאות, החל 
לבן חושש שאינו איש תם ובכונה מעלים עינו מלסכם משכורתו 

יוכל לגבות שליש ברווח הפיקדון ושני שליש בעגלים  וכך לבסוף
וסייחים, לזה נתעורר לבן לומר שבודאי אינך עובדני בחינם אלא 
הגידה לי מה משכרתך, שכך יסכם עמו סכום פחות מהסכום 

 המחוייב היכא שלא סיכם עמו.
 אור החיים

 נדה וע"ז דין אחד להם

ל לקום ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדוני כי לא אוכ
יש לפרש דבריה ע"פ מאי  מפניך כי דרך נשים לי )לא לה(

דאיתא בגמ' מס' שבת מנין לע"ז שמטמא כו', מה נדה מטמא 
במשא כך ע"ז מטמא במשא כו', הרי נשמע מכך שע"ז ונדה דין 

 אחד להם.
והנה רחל גנבה התרפים מאביה כדי להצילו מהיותו עובד ע"ז, 

ת לשקר לאביה בכך שתאמר וכדי שלא תהיה צדקת כרחל נכשל
לו שאינה יכולה לקום מפניו משום כך רמזה לו שטומאת נדה 
עליה, ולזה אמרה לו כי דרך נשים לי שרצתה לומר לו שיש 
תחתיה טומאה כמו דרך נשים, שע"ז ונדה דין אחד להם, הרי 

 שהיא לא שיקרה לו, והוא סבר כפשוטו שדרך נשים הוא לה.
 חנוכת התורה

 רצתה רחל את האות ה' בשמהמדוע כ"כ 

ותאמר אל יעקב הבה לי בנים כו' ויאמר התחת אלוקים 
אנכי כו' ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי 

יש להקשות מדוע אמרה לו רחל "הבה", היה לה  ג(-ואבנה )ל א
לומר "הב" לי בנים, שבדקדוק הדיבור כשהזכר מדבר אל הנקבה 

 מדברת אל הזכר אומרת לשון הב.אומר לשון הבה וכשהנקבה 
ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא בחז"ל שכל האמהות שיש ה' 
בשמם ילדו, שאצל לאה ורבקה יש ה' בשמם, ואצל שרה שלא 
היה ה' שקראו לה שרי היתה עקרה, ולקח הקב"ה את הי' 
שבשמה וחילקה ה' לשרה וה' לאברהם )או שנתנה ליהושע(, 

ין ה' לא תלד לעולם, ולכן וכאן חששה רחל שמאחר ובשמה א
ה'", שרצתה שיוסיף -אמרה ליעקב "הבה" שנתכוונה לומר "הב

את האות ה' לשמה ועי"ז תזכה לפרי בטן כמו אצל שרה, ולכן 
אמרה דוקא "הבה" ולא הב, וא"כ כך פירוש המקרא "הב ה'" 

 ועי"ז יהיה "לי בנים".
ועפי"ז יש לפרש את מה שהשיב לה יעקב "התחת אלוקים 

כי", שאמר לה שאצל רבקה ולאה מעיקרא יש ה' בשמם, ואצל אנ
שרה הקב"ה הוסיף, אך אני וכי תחת אלוקים אנכי להוסיף אות 

 לשמך.
ועפי"ז יש לפרש אף מה שאמרה לו רחל שיקח את בלהה, שהרי 
לבלהה יש ב' ה' בשמה, ואמרה רחל שע"י שיקחנה יעקב תחתיה 

כנגד שנתתיה לך, יחשב כאילו נתנה לה בלהה ה' אחת משמה 
 ובזה יחון אותי הקב"ה כאילו יש את האות ה' בשמי.

 לשד השמן


