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 [יג]

ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסֹּכָתה ַוִּיֶבן לוֹ ָּבִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסֹּכת ַעל יח)  – לג, יז(

ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ  ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקוֹם ֻסּכוֹת:

ְזֵּבַח ַוַּיֶּצב ָׁשם ִמ ) לג, כ( ְּכַנַען ְּבֹבאוֹ ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ָהִעיר:

ֵהי ִיְׂשָרֵאל:   ַוִּיְקָרא לוֹ ֵאל ֱא

  מדוע כתוב שבנה בית בסוכות, ולמה לא בנה מזבח רק בשכם

 נתרפא לא עדיין שבסוכות, 1פירוש כו'. שלם יעקב ויבא) יחלג, (

, דידן בבמה אפילו להקריב ופסול מום בעל והיה, מצלעתו

 ,מזבח ולא בית לו בנה לכן ),א, ז(ט דזבחים שני פרק ריש כמבואר

                                                 
ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסֹּכָתה [יג] תוכן דבריו, דיש לדקדק: א. בהא דכתיב (פסוק יז) " 1

" מאי קא משמע לן דבנה בית, ומפרשי התורה נתקשו גם במה ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית

שפירש רש"י, ואין כאן המקום להאריך בזה ב. מדוע לא בנה מזבח רק 

  כאשר בא לשכם.

פי המבואר בזבחים (טז, א) דבעל מום פסול ומבאר המשך חכמה על 

ויבא יעקב שלם ואמר להקריב אפילו בבמה. ועוד אמרו בשבת (לג, ב) "

". ע"כ. ולפי זה יתבאר הכל רב: שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו

א ָיֹכל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע) "לב, כוהיטב, דהנה לעיל כתוב (  ַוַּיְרא ִּכי 

", ובעל מום פסול להקריב בבמה, לכן לא היה ַּכף ֶיֶר ַיֲעֹקב ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמוֹ 

יכול לבנות במה להקריב קרבנות, אבל בנה לו בית, [נראה דהכונה הוא בית 

לתפלה ולתורה, דתפלה במקום קרבנות], אבל לא היה יכול לבנות מזבח, 

בזה מיושב כל אבל כאשר בא לשכם ונרפא מצלעתו, בנה לו מזבח. ו

 הדקדוקים היטב.
עוד היה צולע ופסול להקריב  ,תמצית דבריו: כשבא לסוכות 2

שהם במקום  ,לכן בנה בית תפלה ותורה בלבד ,אפילו בבמה

  בנה מזבח. ,אבל כשבא לשכם ונרפא מצלעתו ,קרבנותה

  

 ]יד[

, ז) [מה (בראשית פרשה יאבראשית רבה [יד] תוכן דבריו, דהנה ז"ל  3

שכתב המשך חכמה פסיקתא, לא מצאתיה שם. ואולי, מדרש רבה גם נקרא 

אברהם שאין כתוב בו  ,ר' יוחנן בשם ר' יוסי בר חלפתא אמרפסיקתא] "

) קום התהלך בארץ , יזשנאמר (יג ,ירש את העולם במדה ,שמירת שבת

 בנה, מצלעתו שנרפא, (שבת לג, ב) בגופו שלם שבא לשכם אבל

 .2ק"ודו), כ פסוק( קרבנות והקריב מזבח

 

 ]יד[

ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ְּבֹבאוֹ ִמַּפַּדן (לג, יח) 

  ֲאָרם ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ָהִעיר:

  פני העיר" מה הפירוש "ויחן את

 בראשית(בראשית רבה)  3קתאיפס. העיר פני את ויחן) לג, יח(

) , יחשנאמר (לגלארכה ולרחבה וגו', אבל יעקב שכתוב בו שמירת שבת, 

ויחן את פני העיר, נכנס עם דמדומי חמה, וקבע תחומין מבעוד 

) והיה זרעך כעפר הארץ , ידשנאמר (כח ,, ירש את העולם שלא במדהיום

  " ע"כ.וגו'

ודברי המדרש, ממש מדרש פליאה: א. איך מוכיח מויחן פני העיר, ששמר 

עה, והרי קביעת שבת ב. מהו הפירוש שנכנס עם דמדומי חמה, דהיא השקי

תחומין צריך להיות לפני השקיעה. ג. סותר עצמו ואומר שקבע תחומין 

מבעוד יום, ונכנס בדמדומי חמה. ד.מה ענין זה, למה שנכנס בדמדומי חמה. 

ה. איך היה מותר להכנס בדמדומי חמה לתוך העיר, והרי קנה שביתה מחוץ 

  לעיר.

ת בדיני תחומין. דהנה וכדי להבין זאת, מקדים המשך חכמה כמה יסודו

מבואר בעירובין (ס, ב), דמי ששבת מבעוד יום חוץ לעיר, דיש לו אלפים 

אמה לכל רוח, אם כלה אלפיים אמה שלו באמצע העיר, אינו יכול ללכת 

דאם   ,(שם, ד"ה אין)אלא עד היכן שכלה אלפיים אמה שלו. ומבואר בתוס' 

ובו אלפיים אמה לכל רוח, הניח עירוב תחומין מחוץ לעיר ללכת ממקום עיר

ונכנס לתוך העיר מבעוד יום במרחק של תוך אלפיים אלה שלו, והיה בתוך 

מחיצות העיר בשעה שחל השביתה של שבת, יכול להלך את כל העיר, ולא 

רק עד מהמקום שכלה אלפיים אמה שלו, כיון שלן בעיר, נעשה כל העיר 

לאחר שחל השבת, אינו  כד' אמות שלו, אבל אם לא לן בעיר, ונכנס לעיר

  הולך אלא עד שכלה אלפיים אמה שלו.

ואפילו נכנס בטעות ליותר מאלפיים אמה שלו בתוך העיר, אינו הולך אלא 

בד' אמות, כיון שיצא מתחומו, כמו שאמרו חכמים בעיורבין (מב, ב), שאם 

יצא מהתחום שאין לו אלא ד' אמות, אפילו אם נמצא במקום שיש לו 

וסהר, אבל אם שהה באויר מחיצות בזמן השביתה, דהיינו מחיצות כדיר 
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 יעקב אבל, 'כו שבת שמירת בו כתוב שלא אברהם ז ,יא פרשה

 עם נכנס ,העיר פני את ויחן שנאמר, שבת שמירת בו שכתוב

 מדתו וכלתה, שהמודד, פירוש כו'. תחומין וקבע חמה דמדומי

 ),(עירובין ס, ב מדתו שכלתה מקום עד רק לו אין, העיר תוך

, כולה מהלך ,בה דבלן ,פירשו )(שם, ד"ה אין בתוספות אמנם

 סימן אורח חיים א"רמ פסק וכך. אמות 'כד נחשב לזה דהעיר

 באויר יום מבעוד בה בשבת דדוקא, העוזר האבן ופירש ,א, ח"ת

 לתחום חוץ ביצא וסהר לדיר ספינה בין דחלקו וכמו, מחיצות

 .ב, נא בדף תוספות מדברי כן שמוכרח שם יעוין, (עירובין מב, ב)

 ולא, העיר פני רק חנה ולא, העיר תוך מידתו שלמה יעקב ,ולזה

 הואיל, בה דלן גב על דאף משום, העיר תוך אף לתחום חוץ הלך

 דמדומי עם שנכנס ,וזה, יום מבעוד מחיצות באויר שבת ולא

  .4ק"ודו ,חמה

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

שהיה בספינה, וקנה שביתה במקום אחד, והספינה יצאה מאלפיים אמה 

שלו בשבת, יכול להלך את כל הספינה, כיון ששבת במחיצות הספינה, כמו 

כן אם היה במחיצות העיר בשעה שחלה השביתה, אפילו שהניח עיורב חוץ 

עיר כד' אמות שלו, כיון ששבת במחיצותיה. וכך לעיר, יש לו את כל ה

  מבואר באבן העוזר [אלא שלא מצאתי זאת שם].

ועל פי זה יתבאר הכל היטב. דהמדרש בא לדקדק, מהו הלשון "פני העיר", 

ומבאר, דפני העיר משמעו שלא הלך בכל העיר, אלא רק במקצת, בפניה 

ל העיר. ובא המדרש בלבד, ובא הכתוב ללמד שלא היה מותר להכנס לתוך כ

לבאר מדוע, ומפרש, שיעקב ראה שעוד מעט תהיה השקיעה, וקבע לו 

תחומין סמוך לעיר מבעוד יום, כדי שתהיה שביתתו במקום קרוב לעיר, 

ויהיה יכול להלך משם אלפיים אמה לכל רוח, ויוכל להכנס לעיר ללון בה 

הלך אלפים  בשבת, ולא ללון חוץ לעיר. ולאחר שקבע תחומין מבעוד יום,

אמה, וכלו אמותיו באמצע העיר, לכן לא היה יכול ללכת לכל העיר, אלא 

רק אל פני העיר בלבד. אבל אם היה נכנס מבעוד יום לעיר, אפילו שקבע 

תחומין מחוץ לעיר, היה יכול להלך בכל העיר, כי שבת במחיצותיה. לכן 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ו לאחר דקדק המדרש לומר שנכנס למחיצות העיר בדמדומי חמה, דהיינ

השקיעה, ולא היה בשעת השביתה במחיצות העיר, לכן לא היה יכול להלך, 

רק בפני העיר. ובזה מיושב היטב כל הדקדוקים שדקדקנו על המדרש 

 בס"ד.
תמצית דבריו: לשון "ויחן פני העיר", בא ללמד, שלא היה מותר  4

להלך בכל העיר רק בפניה, כי כלתה מדת אלפיים אמה של יעקב 

העיר, כיון שקנה שביתה מחוץ לעיר, ולאחר מכן נכנס באמצע 

בשבת לתוך העיר, לכן היה יכול רק לחון פניה ולא את כל העיר. 

אבל אם היה נכנס למחיצות העיר מבעוד יום, אפילו אם קנה 

שביתה מחוץ לעיר, מותר להלך בכל העיר, כי שבת במחיצותיה, 

  וכולה כד' אמות.

  

 ]טו[
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 ]המשך - [טו

 יעקב אבינו היה הראשון שהבדיל בין ישראל לאומות העולם

 והמדבר, 6מהצומח במזון די שלהחי כמו דבאמת. 5בזה והציור

 אולם ,ותמצ בשבע לו די ,נכר מבני המשכלת נפש כן, מהחי ניזון

 כל לו אין אם ,ממעלה'  חלק ,גבוה ממקום מקורו, הישראלי נפש

 מעון המה ישראל עם כי. בחיותו אינו אז, ובפרטה בכללה התורה

 באלפי אלא שורה השכינה ואין, השפל בעולם לאלקות ומכון

 המה רבוא ס"ש (עקרים א, כ) שאמרו מה סוד וזה ,ישראל רבבות

                                                 
[טו] תוכן דבריו, דהנה, על המדרש המובא לעיל [בתוכן דבריו בפיסקא  5

יד] יש לדקדק: א. מה הוא שאמרו חז"ל שבאברהם לא כתוב שמירת שבת, 

והרי אמרו ביומא (כו, ב) דאברהם אבינו קיים אפילו עירוב תבשילין. ב. 

מדוע דוקא בגלל תחומין זכה יעקב לנחלה בלא מיצרים. [ויש עוד הרבה 

  יהות שיתבארו על פי דבריו כמבואר להלן]. תמ

ומבאר המשך חכמה, דכונת חז"ל, שיעקב היה הראשון מהאבות  

הקדושים, שהבדיל בין ישראל לעמים, שאף על פי שכל אומות העולם 

מצווים בשבע מצוות בני נח, וכולם חייבים להאמין בה' ולהודות לו כו', 

מכל מקום, ישראל הם עם ייחודי מכל האומות, שעל ידם שורה השכינה 

ספיק להם שבע מצוות אלא תרי"ג מצוות, והבדלה זאת בעולם, ולכן לא מ

עשה יעקב אבינו, אבל אברהם אבינו השפיע על כולם יחד להאמין בה' ולא 

ה שהיו -הבדיל בין זרעו לשאר האומות, כיון שהיה יחיד, ולא היו לו שבטי י

ראויים להנחיל להם בלבד את המדרגות הגדולות של ישראל, שהרי אפילו 

נים, היו לו ישמעאל, וכן ליצחק היה את עשיו, אבל יעקב כשנולדו לו ב

ה, שמטתו שלמה, לכן הבדילם בין האומות, -אבינו היחיד שזכה לשבטי י

כי ראה, שהיחוד של חלק מיוחד באומות, אינו יכול להיות כולל את כל 

  האומות.

וזה סוד כונת חז"ל שאמרו שיעקב עשה עירוב תחומין, דהיינו שתיחם בין 

לשאר האומות, ולכן נתנה תורה כשהיו שישים ריבוא, כדי שתנתן  ישראל

התורה לכל סוגי הנפשות, אבל רק להם בלבד ולא לכל האומות, ומידה 

כנגד מידה, שתיחם יעקב את בניו והבדילם מכל האומות, זכה כנגד זה 

לנחלה בלא מצרים, כשם שעשה נחלה מיוחדת לישראל, זכה לנחלה 

לה בלא מצרים, וזה כונת חז"ל שבאברהם לא כתוב מיוחדת מה', שהיא נח

שמירת שבת, היינו דאברהם לא תיחם בין בניו לשאר האומות, זה תוכן 

דבריו, ועל פי זה מאיר עינינו בכמה וכמה ענינים נפלאים, כמבואר בהערות 

 הבאות.

 ודיעותיו שיטתו להפיץ חפש אברהם 7ולכן. הפרצופים כללות

 ראה כך ואחר ,יחידי הוא כי חשב באשר, עולם באי לכל באלקות

 לברית עולם באי כל להכניס אשל נטע ולכן, ממנו יצא ישמעאל כי

 אלפים שני ,)א, ט(ת גילולים עבוד בריש ואמרו ,)ב, י סוטה(

 זה היה וגם. לאורייתא דשעבידו ,בחרן עשו אשר מוהנפש תורה

 לפלפל והחרטומים החכמה מקום ,למצרים שהלך בכוונה

 שמיטתו ראה, יעקב כן לא .ובתורה באחדות לשיטותיו ולקרבם

 שהבטיחו וכמו, לשכינה ומרכבה מעון שיהיו די ובזרעו, שלמה

 נפרדים יהיו בניו כי ,להיפוך ראה, עליו צבנ 'שה וראה ,(כח, יד)

, בטעותו הניחו חותנו ללבן 8ואף. בתחום מוגבלים, אחרים מעמים

מבאר, מה נשתנו ישראל מאומות העולם שהוכרחו לקבל תרי"ג מצוות,  6

ולם די להם בשבע מצוות בני נח, ומבאר, דהמצוות הם ושאר אומות הע

מזון לנשמה, וכשם שהמדבר אינו יכול ליזון רק מהצומח, אלא צריך גם 

לאכול מן החי, כיון שנפשו היא בבחינה גדולה יותר, ולא די לו במזון מן 

הצומח, כמו כן יש לכל אדם נשמה הזקוקה למזון רוחני, ושאר האומות 

ך, די להם בשבע מצוות בני נח לתת מזון לנשמתם, שנשמתם ממקום נמו

ה ממעל, לא די להם בשבע -אבל ישראל שנשמתם ממקור גבוה, חלק אלו

מצוות בני נח, וצריכים מזון לנשמתם את כל התורה, והטעם שברא ה' את 

ישראל ממקור עליון, כי הם מעון ומכון להשראת השכינה בעולם, והבדלה 

שראל לאומות העולם, כי ידע שזרעו חוצב ממקור זו עשה יעקב אבינו בין י

 עליון חלק אלוה ממעל, ואינם יכולים להתערב בין הגויים.
על פי דרכו מתיישב, מדוע אברהם עשה אשל וקירב את כולם תחת כנפי  7

השכינה על ידי האשל, כדאיתא בסוטה (י, ב), ולא מצאנו זאת ביעקב, 

אמונה בשוה, מה שאין כן יעקב והטעם, כי אברהם הפיץ לכל העולם את ה

הבדיל בין ישראל לאומות העולם. ובזה מבואר מדוע אברהם ירד למצרים 

בגלל הרעב, ואיתא בפרקי דרבי אליעזר (כז), דבשאר הארצות לא היה רעב, 

והיה יכול ללכת לארץ אחרת, אלא שראה בזה השגחה של ה' שילך להפיץ 

  ה.את האמונה בה' במצרים, שהיה מקור הכפיר

על פי דרכו מיושב, מדוע כעס יעקב על רחל שגנבה ללבן את התרפים,  8

והרי לטובה נתכונה, להבדילו מעבודת גילולים, כדאיתא במדרש רבה 

(ויצא עד, ה), אלא שיעקב לא ראה להפיץ אמונת ה' בעולם, אלא בבניו 

ובזרעו בלבד שהם מקור להשראת השכינה. ובזה מיושב עוד, מדוע יעקב 

לבניו שיגורו בארץ גושן, ואברהם עשה להפך, שהלך למצרים, והרי ציוה 

אלא  ,היו השבטים יכולים לגור במצרים ולהפיץ את האמונה בה' במצרים

להבדיל  ,כי זה היה החינוך של יעקב ,דבכונה הבדילם ,שלמבואר אתי שפיר

 ,כינהשהלחנך אותם כי רק הם מקור להשראת ו ,את בניו וזרעו מהאומות



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

(מדרש  ת גילוליםמעבוד להבדילו התרפים שגנבה רחל על וכעס

 נפרדים גושן בארץ יושבים היו במצרים כן ,רבה ויצא עד, ה)

 ושלמה דוד בימי גרים מקבלין אין, באומה לדורות וכן. מהעמים

 מליצתם וזה. לגדולתם למקנא או כהכרח שזה, (יבמות עו, א)

 ,אורחים להכניס תבשילין עירובי קיים שאברהם (יומא כח, ב)

 ימנע שמא, ןתחומי קבע לא אבל, השכינה כנפי תחת גרים ולקבל

 להגביל תחומין, קבע, יעקב כן לא. דיעותיו לשמוע מלבוא אחד

 איפקוד לא עדיין במרה 9ולכן. לעמים ישראל עם בין ולתחום

 היו ולא, במחלוקת נוסעים שהיו משום, (שבת פז, ב) אתחומין

 די תהא האלקית הארה כי עד, לאלקות משכן להיות ראויים

 בסיני אבל. תחומין מצות ניתן לא ולכן, השפל לעולם להאיר

 םראוי והיו), ב, יט שמות( ישראל שויחן, תחומין על איפקוד

 דברים( אמר 10שלכן. ליעקב כמו, תחומין ניתן ואז, תורהה לקבל

 הנביא שאמר 11וזה. יעקב עין בדד בטח ישראל וישכון) כח, לג

 כמו, תחומין על זה רגליך משבת תשיב אם) יג, נח וישעיה(

), ב, נב עירובין( שהוציאוהו מי סוףכרונם לברכה ז כתבוש

 שקבע יעקב זה ,(ישעיהו נח, יד) אביך יעקב נחלת והאכלתיך

                                                 

ולכן לא מקבלים גרים  ,ואין זה שייך לכל האומות ,לק אלוה ממעלוהם ח

שמחשש קל שמא אינם מתגירים לשם  ,בימי דוד ושלמה (יבמות עו, א)

וישראל  ,כי לא כל הרוצה ליטול את ה' יטול ,כבר דוחים אותם ,שמים

  ואינם צריכים שיצטרפו אליהם גרים. ,מובדלים מהאומות

דהנה אמרו חז"ל (שבת פז, ב) שבמרה  ,גדולה על פי זה מיושב עוד תמיה 9

שעל  ,ואף על פי כן מבואר בגמרא ,נצטוו על השבת לפני קבלת התורה

מדוע דוקא על התחומין לא נצטוו  ,והוא פלא ,התחומין לא נצטוו במרה

  .מתן תורהבמרה עד 

דהנה נתבאר שתחומין הוא ההבדלה בין  .ולפי המבואר יתיישב היטב

 שאז הם ראויים ,וזה יתכן כשישראל הם באחדות ,ישראל לאומות העולם

 ,אבל כשאינם באחדות ,ואז הם מובדלים מהאומות ,משכן לשכינה להיות

לכן לא היו ראויים להיות מובדלים  ,אינם ראוים להיות משכן לשכינה

עד שבאו  ,יאיר על העולם השפללגמרי מהאומות ולהיות משכן לאלוקות ש

וקבלו מצות  ,אז היו ראוים למשכן השכינה ,וחנו שם בלב אחד ,להר סיני

  .תחומין

ַוִּיְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד ) "דברים לג, כחעל פי דרכו מיישב הא דכתיב ( 10

מה ענין  ,לדקדקדיש  ,"ֵעין ַיֲעֹקב ֶאל ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש ַאף ָׁשָמיו ַיַעְרפּו ָטל

דיעקב הוא זה  ,אבל להמבואר אתי שפיר ,זה שישראל ישב בדד לעין יעקב

  .ונעשו בדד ,שהבדיל בין ישראל לאומות העולם

 בשכר )יד, כח( וקדמה ימה ופרצת ,גבול בלא דהלמ וזכה. תחומין

 .12היטב ק"ודו, גבול בלא לנחלה זכה ותחומין, גבול קבע שהוא

  

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

ִאם ָּתִׁשיב ִמַּׁשָּבת ) "יד-ישעיהו נח, יגהא דכתיב ( ,ועל פי דרכו מבואר עוד 11

ָּבת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכָּבד ְוִכַּבְדּתֹו ַרְגֶל ֲעׂשֹות ֲחָפֶצי ְּביֹום ָקְדִׁשי ְוָקָראָת ַלּׁשַ 

ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל ה' ְוִהְרַּכְבִּתי ַעל  צֹוא ֶחְפְצ ְוַדֵּבר ָּדָבר:ֵמֲעׂשֹות ְּדָרֶכי ִמְּמ 

ואמרו  ," ע"כבמותי ָּבֳמֵתי ָאֶרץ ְוַהֲאַכְלִּתי ַנֲחַלת ַיֲעֹקב ָאִבי ִּכי ִּפי ה' ִּדֵּבר

מדוע  ,ויש לדקדק .דתשיב כו' הוא מצות תחומין ),נב, ב(ובין חז"ל בעיר

אלא שכיון שהנביא בא לומר  ,מכל מצוות השבת כתיב דוקא מצות תחומין

שיעקב זכה על  ,וזה דוקא על ידי ההבדלה מהאומות ,שזוכה לנחלת יעקב

 מצות תחומין.
 ,תמצית דבריו: אברהם הפיץ את האמונה בה' לכל האומות 12

היה הראשון  ,ומטתו שלמה ,ה-שזכה לשבטי י יעקבאבל 

כי  ,הבדיל בין ישראל לאומות שהם מקום להשראת השכינהש

ולכן די לאומות העולם  ,דלא כאומות העולם ,הם חלק אלוה ממעל

ים מזון יכ, צרשמתםאבל ישראל לגודל נ ,בשבע מצוות בני נח

  את התורה. לנשמתם,

  

 


