
 

מדוע הוצרך יעקב להשימה מצבה ולא הקריב עליה 
 בעודה על הקרקע כשהייתה

ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה )כח 
הנה שיטת ר"ש בגמ' זבחים )קח( שבזמן היתר הבמות יכול  ח(

וא"כ קשה מדוע  ,להעלות קרבן אפילו על הסלע או על האבן
הרי אי"צ לבנות במה  ,לקח יעקב את האבן וישם אותה למצבה

לשם הקטרה ויכל יעקב להקטיר על הסלע אפי' כשהיתה מונחת 
 .במקומה כמו סלע ואבן

ונראה ליישב ע"פ דברי החזו"א )זבחים סי' כ )ב'( סק"ו( שכתב 
והאבן הזו ע"כ  ,שגם לר"ש צריך שהאבן תהיה גבוה י' טפחים

עשרה שהרי יעקב ישן על הקרקע ושם את  ההיתה גבוה שלא
לכן הוצרך יעקב  ,נמצא שהיתה האבן נמוכה ,האבן למראשותיו

לזקוף את האבן שגם לר"ש שאפשר להקריב על אבן או סלע 
 .צריך גובה עשרה טפחים

 טעמא דקרא

 הרי אסורין בהנאהבאבני מזבח יעקב כיצד נשתמש 

בילקוט )רמז קי"ט( לקח  איתא ח יא(ויקח מאבני המקום )כ
יעקב י"ב אבנים מאבני המזבח שנעקד עליו יצחק ושם אותם 

הרי אבני המזבח  ,וקשה כיצד השתמש בהם יעקב .מראשותיו
ואין לומר שבנה אברהם את המזבח  ,קודש הם ואסורים בהנאה

ילא אח"כ בטלה קדושתו לכן יכל יעקב מרק לפי שעה ומ
אותו המזבח שנח הקריב בו  שהרי מזבח זה הינו ,להשתמש בהם

נמצא שאינו לפי שעה  ,וא"כ לא בטלה קדושתו מנח לאברהם
 .והדרא קושיין

ואפשר לומר שמכיון שמה שהניחו יעקב סביב לראשו הוא להגן 
כדאיתא בש"ס  ,מיקרי שלא כדרך הנאתו ושרי ,עליו מחיות

פסחים )כו.( ומגילה )כו:( שנטלו לארון הקודש והניחו לפני החלון 
  .הרי ששלא כדרך הנאתן שרי ,שלא תכנס טומאה

ועוד י"ל שיעקב לקחן מפני פיקוח נפש שנתיירא מפני חיות 
 .אלא שזה דחוק דוכי ולא היו שם אבנים אחרות ,רעות

 זית רענן לבעל המג"א

 מדוע אמר יעקב כל אשר תתן "לי"

ויש להקשות  וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך )כח כב(
וכי , פשוט שיעשר רק מה שיתן לו' לשון לי מיותר שהרי לכאוד

 .יכול לעשר מה שהקב"ה לא נתן לו
רא ונראה לפרש בזה שהגמ' במס' כתובות )נ.( לומדת מק

, כתיב עשר אעשרנו לך עיי"שדהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש ד
ואיתא ברמ"א )חו"מ ריש סי' רמ"ט( שדוקא בחייו לא יבזבז יותר 

אבל לאחר מותו יכול לבזבז  ,א יצטרך לבריותמחומש כדי של
 .לצדקה כמה שירצה

 

 ,ונראה שזה מה שבא יעקב להשמיענו שאמר כל אשר תתן לי
דהיינו רק  ,והיינו בחיי עשר אעשרנו לך ,לצרכי ,דהיינו לי עצמי

עד חומש אבל ממה שאניח לאחר מותי שאי"ז לי אלא ליורשי 
 .אכן אתן יותר מחומש

 כי תשא שאילתות סוף פר'

 בפי' שאילת שלום אות ע'

 השכיר עצמו ליותר מג' שניםכיצד יעקב 

יש  אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה וגו' )כט יח(
הובאה ברמ"א )חו"מ סי' לפי השיטה בפוסקים אשר  להקשות

של"ג( שאסור לאדם להשכיר את עצמו ליותר מג' שנים מקרא 
וא"כ כיצד  ,עבדי הם ולא עבדים לעבדים ,דלי בני ישראל עבדים

 .יעקב השכיר את עצמו לשבע שנים
והנה שיטת הרמב"ם )ריש הל' עבדים( שאדם שאין לו מה לאכול 

ולפי"ז אתי שפיר שהרי ליעקב לא  ,מותר לו להשכיר עצמו לעבד
אלא  ,היה מה שיאכל לכן יכל להשכיר עצמו ליותר מג' שנים

פ"ה אסור קשה כיצד השכיר שלשיטת החולקים וסוברים שא
 .עצמו לשבע שנים

שאסור להשכיר את עצמו הוא דוקא היכא  הדיןויש לתרץ ד
אבל היכא שלא עשה  ,שמשכיר עצמו בגונא שאינו יכול לחזור בו

 ,ליכא להטעם דלי עבדי אתם כו', דקנין ויכול לחזור בו מותר
ואכן יעקב לא עשה קנין שיכל בכל רגע לחזור בו ולהפסיק 

 .בוד ולומר שאינו רוצה את רחללע
ברם עדיין יש להקשות דאיתא שם שאם היה דבר האבד אינו 

ולפי"ז  ,ואיתא שם שמשרת ועבד חשוב דבר האבד ,יכול לחזור בו
מסתבר שאם כאשר בא לשוכרו היו לו כמה פועלים לשכור 

אין , וכאשר רוצה אותו פועל לחזור בו ולבסוף שכר אחד מהם
הרי זה נמי חשיב דבר  ,ם אחרים לשכורלבעה"ב כעת פועלי

ולפי"ז ביעקב נמי יקשה שלא יוכל  ,האבד ואין יכול לחזור בו
  .לחזור בו שהרי זה דבר האבד שלא יהיה ללבן פועל אחר לשכור

ולפי קו' זו נבין היטב המקרא שלבן אמר ליעקב טוב תתי אותה 
וכתב הרמב"ן שאמר לו לבן זאת משום שהיה  ,לך מלאיש אחר

וקשה  ,שם אדם אחר שהיה מוכן לעבוד ברחל שבע שנים עיי"ש
הרי יעקב כבר אמר לו  ,למאי נפק"מ שהוצרך לומר זאת ליעקב

ואין לומר שאמר לו כך  ,שמסכים לעבוד בשבילה שבע שנים
שמדוע יחזור בו לאחר שאמר מפורש  ,מפני שחשש שיחזור בו

 .שיעבוד בעבורה שבע שנים
ידע שאסור לו ליעקב להשכיר עצמו  ברם לפי הנ"ל שפיר שלבן

והדרך היחידה שיכול הוא רק משום שיכול לחזור  ,לשבע שנים
ולזה אמר לו לבן שיש עוד פועל שמסכים לעבוד  ,בו באמצע

שכעת יש  תו בכך היתה לומר לו שמכיוןנוו, וכבעבורה ז' שנים
פועל שמסכים ואם אקח אותך ותחזור בך לאחר זמן תו לא אמצא 

 .פועל אחר ונמצא זה דבר האבד שאינך יכול לחזור בך באמצע
 אשל אברהם
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 כיצד נהג יעקב ע"פ התורה בקידושי לאה

נראה לפרש  ויאמר אל לבן מה זה עשית לי וגו' )כט כה(
עבודתו מקרא זה שחשב יעקב שרחל כבר נתקדשה לו בשני 

מילא כשנתן לו לבן את לאה הרי שהכשילו באחות מו ,בשבילה
שרצוני לקיים את כל  ,וזהו שאמר לו מה זה עשית לי ,אשתו

הלא ברחל עבדתי עמך  ,התורה כולה כמו שקיים אברהם אבינו
 .וכבר נתקדשה לי בשני עבודתי

וממילא כל זמן  ,ואע"פ שישנה לשכירות מתחילה ועד סוף
וא"כ עדיין לא נתקדשה  ,השכר המגיע לו כמלוהעבודתו חשיב 

שבינתיים חשיב השכר המגיע לו רק  ,לו רחל כשכר על עבודתו
מ"מ  ,וממילא ליכא לטענת יעקב שכבר נתקדשה לו ,כמלוה

שללבן הרי היה דין של בן  ,עדיין יש מקום לטענתו של יעקב
 הנה, ונח קודם מתן תורה ובב"נ הרי אין דין שצריך שוה פרוטה

הטעם שישנה לשכירות מתחילה ועד סוף הוא דאי ליכא  הרי
לשכירות אלא לבסוף הרי שבסוף העבודה דהיינו במכוש 

וממילא אינה מקודשת אם אינה לשכירות  ,ליכא שו"פ ,אחרון
 ,משא"כ אם ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ,אלא לבסוף

ולפי"ז מכיון  ,אינה מקודשת רק בסוף אלא כבר מתחילה
היה דין של ב"נ הרי שאפשר לומר שאינה לשכירות  שללבן

אלא לבסוף ואפי' שליכא שו"פ במכוש האחרון מקודשת 
נמצא לפי"ז שכבר נתקדשה רחל ליעקב  ,שאי"צ שו"פ בב"נ

וע"י שנתן לו לבן את לאה הרי שהכשילו בשתי  ,בשני עבודתו
 .אחיות

כוונתו היתה לומר  ,וכן מה שאמר יעקב ברחל בתך הקטנה
ן שבדוקא אמר כך כדי שלא יהיה זה קידושין שאין מסורין ללב

נמצא  ,וגם בזה לבן רימה את יעקב ,ולזה אמר מפורש ,לביאה
ב. שגרם  ,א. שגרם לו לישא אחות אשתו ,שני דברים

 .שקידושיו היו קידושין שלא מסורים לביאה
כונתו בזה היתה  ,ולזה השיב לו לבן לא יעשה כן במקומינו

הרמב"ן שרק בא"י קיימו האבות את התורה אבל  לומר לו כשי'
וזהו שאמר לו שבמקומינו דהיינו בחו"ל יכול הוא  ,לא בחו"ל

 .לישא שתי אחריות ואינו צריך קידושין מסורים לביאה
 מלא העומר

 

אומרו במקומנו לא במה נתכוון לבן לרמוז ליעקב 
 יעשה כן

לא יעשה כן במקומינו לתת הצעירה לפני הבכירה )כט 
כוונתו של לבן היתה לקנטר על יעקב ברומזו לו  כו(

ע"י קניית  ,שבמקומכם אכן נהוג להקדים הצעיר לפני הבכור
אך אצלינו לא יעשה כן להקדים הצעירה לפני  ,הבכורה
 .הבכירה

 בית הלוי

כיצד נשא יעקב ב' נשים וכיצד נשא עמרם אחות 
 אביו

קידושין )פב.( תנן בגמ' סוף  )כט ל( ויבא גם אל רחל וגו'
וידועה הקושיא שא"כ . קיים אברהם כל התורה קודם שניתנה

  .שמר את כל התורה וא"כ כיצד לקח ב' אחיותגם יעקב לכאו' 
ונראה שאי"ז קשה כלל שכל האיסור של לקיחת ב' אחיות הוא 

וקודם מתן תורה לא היה כלל ענין  ,רק ע"י חופה וקידושין
ומה שנאסרה אשת איש קודם מתן תורה הוא  ,חופה וקידושין

ולכן יכלו קודם מתן  ,משום יחוד בעלמא אבל בלא שום קנין
וכך  ,תורה להיפרד וללכת זה מזה כל זמן שירצו בלא גט וכדו'

מבואר להדיא בגמ' מס' סנהדרין )נה:( וברמב"ם )פ"ט ממלכים 
דם מת"ת היתה אישות רק ע"י יחוד אבל לא ווהיינו שק ,ה"ח(

 .ע"י חופה וקידושין
 

אלא שיש להקשות על כך דאיתא בגמ' פסחים )קיט:( שאמר 
יעקב איני מברך שנשאתי ב' אחיות בחייהן שעתידה התורה 

ת"ת לא ולפי מה שנתבאר תמוה שהרי קודם מ ,לאוסרן עלי
היה ליעקב את מציאות האיסור כלל ומדוע אמר יעקב שדבר 

שמע שאכן היה טענת יעקב נומ זה עתידה התורה לאסור,
ואכן ביוסף נמי . קודם מתן תורה תפיסה ע"י קידושיןשייך 

משמע הכי כמו שפירש רש"י עה"ת בפר' ויחי )מח ט( 
 .שהראה יוסף ליעקב שטר קידושין

דהא גם אם אכן היה תפיסת קידושין קודם  ,ברם אי"ז קושיא
שהוא  ,מתן תורה הרי בודאי שלבן לא קיבל קידושין בשבילם

שיעקב בודאי לא קידשם , נמצא שמר כל התורה בודאי לא
וא"כ צ"ל שמה שלא הסכים לברך הוא  ,ע"י תפיסת קידושין

אלא הטעם  ,אינו מדינא שמעיקר הדין לא עבר בכך איסור
שלא בירך משום שהחמיר על עצמו שעשה דבר שעתידה 

 .תורה לאסור שאכן זו טענתו המבוארת בגמ' שם
שהוא הרי  ,מרם אבי משהברם מה שכן יש להקשות הוא מע
והרי עמרם הינו אחד מד'  ,נשא את יוכבד שהיתה אחות אביו

 ,אנשים שמתו בעטיו של נחש שלא עבר שום עבירה מימיו
כיצד א"כ קיים כל התורה קודם שניתנה ווהרי מסתמא גם הוא 

 ,שבזה הרי ליכא למימר כדאמרי' ביעקב ,נשא אחות אביו
בב' אחיות אמרי' היסוד הנ"ל שלא היה ע"י חופה  שדוקא

משא"כ באחות אביו שאסור אפי' שלא היה חופה  ,וקידושין
ונראה לומר שהיכא שהיה צורך גדול  .וקידושין וכיצד נשאה

ובעמרם היה צורך גדול שידעו ברוה"ק  ,לא קיימו כל התורה
 .לדו משה אהרון ומריםוועמרם ויוכבד שרק ע"י שניהם י

 ת משה )ח"ז אבעה"ז ח"דאגרו
 סי' ט' אות א'(

 רחל לשון מתה אנוכי מדוע הזכירה

וצ"ב הלשון מתה  הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי )ל א(
ונראה לבאר ע"פ דברי הגמ' ברכות  .מדוע נקטה לשון זו ,אנכי

 ,באקרויי בנייהו לבי כנישתא ,יןי)יז.( הני נשי במאי קא זכ
 ,מבי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו, ובאתנויי גברייהו בי רבנן

והקשה בפנ"י שהרי נשים מחויבות במ"ע שאין הזמן גרמא 
  .ועיי"ש מה שתי' ,וא"כ שפיר במאי קא זכיין

ויש לתרץ ע"פ דברי הגמ' לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר 
לא עלתה בידו יגיד  ,לא עלתה בידו יעסוק בתורה ,הרע כו'

והקשו מדוע לא  ,ר לו יום המיתהלא עלתה בידו יזכי ,ק"ש
ויש לתרץ שתחילה עדיף  ,נימא מעיקרא יזכיר לו יום המיתה

לעסוק בתורה וק"ש שהם תשובה מאהבה ורק אם זה לא 
והנה נשים שאינם מחוייבות  .מועיל יעסוק בתשובה מיראה

אלא שלא טוב  ,בתורה וק"ש לא נשאר להם אלא יום המיתה
יצר הרע שעדיף תשובה שזו תהיה הדרך להתמודד עם ה

וזה ששואלת הגמ' נשים במאי קא זכיין לנצח יצר  ,מאהבה
שזכיתי הוא לשון נצחתי כמבואר ברע"ב )פ"ק דברכות(  ,הרע

אמר ראב"ע ולא זכיתי שתאמר יציא"מ בלילות ופי' הרע"ב 
וא"כ זו איפוא שאלת הגמ' במה מנצחות היצר  ,ולא נצחתי

ות בניהן ובעליהן לתורה ולזה אומרת הגמ' ע"י ששולח ,הרע
 .שעסוקות בתורה וק"שדבר גם בשבילם וק"ש נחשב ה

וא"כ היא חשובה  ,רק בעלבנים אלא לא היו לה  והנה רחל
, אלא שעוסקת בתורה וק"ש רק כששולחת את בעלה יעקב

נמצא שגם אם לא תדאג לו  ,עוד שלוש נשים שליעקב היו
וזהו  ,חולשולחו לתורה וק"ש הנשים האחרות ידאגו לשול

שאמרה הבה לי בנים שאותם אני אשלח לתורה וק"ש ויחשב 
ואם לא מתה אנכי דהיינו שאצטרך להזכיר לי  ,זה גם בשבילי

 .יום המיתה
 יפה לקץ 
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