
  

  

  

   

  

 ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו (כ"ח י"א) 

עי' בילקוט שהאבנים ששם יעקב סביב ראשו היו אבני המזבח שעקד בו אברהם את יצחק. וקשה איך נכשל  

יעקב בהנאה מן ההקדש. ובזית רענן למג"א תירץ שהיא הנאה שלא כדרך. אבל אין תירוץ המג"א מספיק לדעת  

שמעילה בהקדש אסורה גם שלא כדרך הנאה (ונחלקו עליו תוס' פסחים כ"ו א' גבי הנאה  תוס' בסנהדרין פ' א'  

  מצילו של היכל כאשר האריך בזה בספר שער המלך). 

וכיון  מעילה.  מידי  שיצאה  קל"ט  חולין  בגמ'  כתרנגולת שמרדה שאמרו  לתרץ שהוא  יש  הקושיה  דרך  ולפי 

של גבוה הם אינם תחת יד הקדש. ואמנם תרנגולת שמרדה  שעברו ימים רבים ולא ידוע לבני אדם שאבנים אלו  

היא קדושת בדק הבית, וצ"ע אם אמרו כן גם בקדושת הגוף עי' רשב"א שם וברש"י ד"ה במקדיש. ועי' חזו"א  

  בכורות י"ח י"ז בתחילת דבריו. (ועי' עוד בדין אבני היכל שנשרו שפקעה קדושתן אם הוא גם באבני מזבח). 

  יקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה (כ"ח י"ח) וישכם יעקב בבקר ו

וביאר הרמב"ם בפ"ו מהלכות     אסור להקים מצבה בשום מקום, וכדכתיב ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' וגו'

ע"ז ה"ו דמצבה הוא בנין גבוה של אבנים או של עפר שהיה מנהג העובדים עבודה זרה לבנות ולהתקבץ עליו  

  ן הרחיקנו הכתוב שלא נעשה כמוהו אנחנו. לעבודתם הרעה. ולכ

וכתב הרמב"ן דכבר פירשו רבותינו (ע"ז נ"ג ב') ההפרש שבין המצבה למזבח, שהמצבה אבן אחת והמזבח  

אבנים הרבה ונראה עוד שהמצבה תעשה לנסך עליה נסך יין וליצוק עליה שמן, לא לעולה ולא לזבח, והמזבח  

רץ נאסרה עליהם המצבה מפני ששמו אותה הכנענים להם לחק יותר  להעלות עליו עולות ושלמים, ובבאם לא

מן המזבחות, אף על פי שכתוב בהם את מזבחותם תתוצון, או שלא רצה לאסור הכל, והשאיר המזבח שראוי  

  לנסך ולקרבנות. 

והנה בשו"ע לא הועתק לאו זה דלא תקים, ועי' שו"ע יו"ד קע"ח ס"א דלא יבנה מקומות כבנין היכלות של  

עכו"ם כדי שיכנסו בהם רבים כמו שהם עושים, ע"ש. והחילוק בין הלאו דלא תקים מצבה לדין הנ"ל דלא לבנות  

מקומות וכו', דבנית כעין היכלות וכו' איסורו הוא לכל מטרה שהיא אם נעשה הבנין כעין בניני העכו"ם, ולאו 

צורת הבנין לשם כנסי' לתוכו, שאל"כ היו  דמצבה הוא רק למטרת עבודה אם עבודת ד' או להגדיל ע"ז, וכן אין  

אסורים כל בתי כנסת אלא אצלו וכמב' בלשון הרמב"ם. וערמב"ן עה"ת מש"כ בגדר לאו זה ולכאו' יש בזה  

ובמנ"ח,   תצ"ג  מצוה  בחינוך  ועי'  על   -פלוגתא,  עוברים  ג"כ  לכאו'  שהקימו  [ולאחר  נחלקו.  בצורתה  וכן 

ועי']. ויל"ע לענין אחרים מקימים לו, עי' בהשג' רמב"ן לסהמ"צ מל"ת    ההתאספות אצלה, מיהו ל"מ לאו על כך,

  סוף מ"ה. 

  ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה (כ"ח י"ח) 

יעקב יצק שמן נס על המצבה, ויש לבאר, דהנה כאשר יעקב הלך לבית לבן מובא ברש"י (פרק כ"ט פסוק י"א)  

אחריו במצוות עשיו אביו להורגו, ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו ולא הרגו.  שאליפז בן עשיו רדף  

שמן לא היה שמן זית, אלא  חשוב כמת.   אמר לו מה אעשה לציווי של אבא, אמר לו יעקב טול מה שבידי והעני

  שמן נס. 

לא היה לו שמן זית בשביל ולפי זה לא היה ליעקב באותה שעה שום רכוש, שאת הכל נטל אליפז, וכמובן שגם 

  ליצוק על המצבה שהעמיד לפני ה׳. והשמן שיצק על המצבה, מביא הרמב"ן (פסוק י"ז) מפרקי דרבי אליעזר 

  

 רבי דוב לנדו שליט"א מרבינו מרן גאון ישראל



 

  

שכתב שירד לו שמן מן השמים בשביל ליצוק על האבן. א"כ השמן הזה לא היה "שמן זית" אלא שמן נס, ושמן 

ק שיצק שמן על ראשה, ולא כתב שהשמן היה שמן זית.  נס אינו נחשב לשמן זית, ולכן כאשר התרגום כתב ר

  משום שבאמת השמן לא היה שמן זית, אלא שמן נס. 

ובוודאי  אבל בפרשת וישלח מדובר לאחר שיעקב חזר מבית לבן, ובאותה שעה הוא כבר היה מרובה בנכסים,  

שהי' לו שמן זית אמיתי בשביל ליצוק על האבן, ולכן הוסיף שם התרגום יונתן שהשמן שיצק היה שמן זית.  

ובאמת עיקר הדברים כבר מדוקדק במדרש, דהכא בפרשת ויצא (פרשה ס"ט אות ח׳) כתב המדרש, "ויצוק שמן  

אות ו׳) כתב המדרש, "יצוק עלי'    על ראשה, שופע לו מן השמים כמלא פי הפך". ובפרשת וישלח (פרשה פ"ב

שמן, כמלא פי הפך". ולא הוסיף שהשמן היה שופע לו מן השמים. ובפירוש מהרז"ו כתב, דהכא לא היה לו 

כלום עימו, לכן הוצרך שיושפע לו מן השמים שמן. אבל בפרשת וישלח שהיה בעיר במקום ישוב בעושר וכבוד  

לו שמן מן השמים, ולכן כתב רק שיצק שמן כמלא פי הפך, אבל  כבר היה לו שמן, ולא היה צריך לנס שיושפע

  הנס הזה שהיה שופע לו שמן מן השמים לא היה. 

  וידר יעקב נדר אם יהיה אלו עמדי ושמרני בדרך הזה (כ"ח כ"ב) 

דבר     בנדרים כ"א א' איתא דרבי טרפון סבירא לי' שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה, שצריך שתהי' הקבלה

  מפורש ומוחלט, ולא דבר מסופק. 

ודינא דרבי טרפון קשה מכל נדרים של יעקב אבינו ע"ה, ועוד יפתח חנה וידר ישראל, וצ"ב לחלק בין נדרי  

  ממון לנדרי איסור. 

  וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך (כ"ח כ"ב) 

, לכאו' אינו צריך ליתן  המוצא מציאה שדינה דהרי אלו שלו ואינו חייב להחזירה אלא משום לפנים משורת הדין

ממציאה זו מעשר כספים קודם שמחזירה, אע"פ שמעיקר הדין היא שלו ויש כאן רווח ממון שצריך ליתן ממנו  

מעשר, מ"מ יש לומר דאין זה "הישר והטוב" לעשר ולמעט מהחזרת האבדה לבעלים, ופשטא דמילתא לא משמע  

  הדין. כן שיהי' מחויב במעשר כשמחזיר האבידה לפנים משורת

  ותען רחל וגו' העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו (ל"א י"ד)

פירש רש"י כלום אנו מיחלות לירש מנכסי אבינו כלום בין הזכרים. משמע דאין בת יורשת עם הבן בבן נח  

  יעו"ש, (מיהו י"ל דלאו דינא קאמרו אלא מנהגא שנהגו כן שם, אע"פ שלא הי' כדת שנצטוו עליו בן נח). 

[ועיין רמב"ם ריש פ"ו מהל' נחלות אין אדם וכו' לפי שנאמר בפ' נחלות והיתה לבנ"י לחוקת משפט לומר וכו',  

ולפ"ז (אם ננקוט כפשטות דברים אלו) י"ל דבגוי לכאורה יהני תנאי לעקור הירושה, (ויל"ע במש"כ ברמב"ם  

עת שם). ולפ"ז יש לדון להנ"ל, ודו"ק.  פי"ב מה' אישות ה"ט ובנו"כ, ובתשובת הרמב"ם פאה"ד סימן ה' ול"ע כ

  (ויל"ע במש"כ בספר חידושי מרן ריז"ה פ"ו מה"נ ודו"ק)].

  . ויעוי' שיטת רש"י יבמות ס"ב א' דבת כבן בעכו"ם, ולפי"ז צע"ק למ"ד ב"ב ט"ו ע"ב דאיוב

  

   

  

 D7648493@gmail.comלקבלת הגליון בקביעות במייל שלח בקשה ל:  


