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פרשת וישלח תשע"ח
ויצב שם מזבח
בראשית פרק ד [קין והבל]

ּומ ֶחלְבֵּ ֶהן וַיִ ַשע יְ קוָ ק ֶאל הֶ בֶ ל
(ג) וַיְ ִהי ִמ ֵּקץ י ִָמים ַויָבֵּ א ַקיִ ן ִמפְ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה ִמנְחָ ה לַיק ָוק( :ד) וְ הֶ בֶ ל הֵּ ִביא גַם הּוא ִמ ְבכֹרות צ ֹאנו ֵּ
וְ ֶאל ִמנְ חָ תו( :ה) וְ ֶאל ַקיִן וְ ֶאל ִמנְחָ תו ל ֹא ָשעָ ה וַ יִחַ ר לְ ַקיִן ְמאֹד ַו ִיפְ לּו ָפנָיו:
רש"י

רמב"ן

(ג) מפרי האדמה  -מן הגרוע ,ויש אגדה שאומרת זרע
פשתן היה( :ד) וישע  -ויפן ,וכן (פסוק ה) לא שעה אל
מנחתו ,לא פנה ,וכן (שמות ה ט) ואל ישעו ,אל יפנו .וכן
(איוב יד ו) שעה מעליו ,פנה מעליו :וישע  -ירדה אש
וליחכה מנחתו:

(ג-ד) ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה' .והבל הביא גם הוא -
הבינו האנשים האלה סוד גדול מהקרבנות והמנחות ,וכן נח.
ורבותינו אמרו (ע"ז ח א) שגם אדם הראשון הקריב שור פר.
וזה יחסום פי המבהילים בטעם הקרבנות .ועוד ארמוז בו
עיקר גדול ,ברצון הקדוש ברוך הוא (עיין ויקרא א ט):

בראשית פרק ח [נח]

יח ַהנִיחֹחַ
(כ) וַיִ בֶ ן נ ַֹח ִמזְ בֵּ ַח לַ יקוָק וַ ִי ַקח ִמכֹל הַ ְב ֵּהמָ ה הַ ְטה ָֹרה ּו ִמכֹל הָ עוף הַ טָ הור ַויַעַ ל עֹֹלת בַ ִמזְ בֵּ ַח( :כא) ַוי ַָרח ְיקוָק ֶאת ֵּר ַ
וַי ֹאמֶ ר יְקוָק ֶאל ִלבו ל ֹא א ִֹסף ל ְַקלֵּל עוד ֶאת הָ אֲ דָ מָ ה בַ עֲבּור הָ ָאדָ ם כִ י יֵּצֶ ר לֵּב ָה ָא ָדם ַרע ִמ ְנע ָֻריו וְ ל ֹא א ִֹסף עוד לְ ַהכות ֶאת כָל ַחי
יתי:
כַאֲ שֶ ר עָ ִש ִ
רש"י

רמב"ן

(כא) מנעריו  -מנעריו כתיב משננער לצאת ממעי אמו ניתן (כא) ויאמר ה' אל לבו  -לא גלה הדבר לנביא בזמן ההוא ,רק
בו יצר הרע :לא אסף .ולא אסף  -כפל הדבר לשבועה ,הוא ביום צוותו את משה בכתיבת התורה גלה אליו ,כי כאשר
הקריב נח קרבנו עלה לפניו לרצון ,וגזר שלא יוסיף להכות את
שכתוב (ישעיהו נד ט) אשר נשבעתי מעבור מי נח ,ולא
כל חי .וכבר כתבתי בזה (לעיל ו ו) סוד נרמז לרבותינו ז"ל:
מצינו בה שבועה אלא זו שכפל דבריו והיא שבועה ,וכן
וטעם בעבור האדם  -כי בעבורו נענשו ,ואם אדם לא חטא היו
דרשו חכמים במסכת שבועות (לו א):
הם ניצולין אף על פי שהשחיתו גם הם דרכם :כי יצר לב
האדם רע מנעוריו  -מלמד עליהם זכות שיצירתם בתולדת רעה בימי הנעורים ולא בימי הזקנה ,ואם כן אין להכות את כל
חי מפני שני הטעמים האלה .וטעם המ"ם כי מתחלת הנעורים הוא בהם ,כמו שאמרו (ב"ר לד י) משננער לצאת ממעי אמו
נתן בו יצר הרע .או יאמר כי מן הנעורים ,כלומר מחמתם תהיה רעת היצר באדם ,שהם יחטיאו אותו :ויש אומרים שהוא
כמו בנעוריו ,וכמוהו מטרם שום אבן אל אבן בהיכל ה' (חגי ב טו) ,וכן זאת הארץ אשר תפילו מנחלה לשבטי ישראל
(יחזקאל מח כט):
בראשית פרק יב פסוק ז [אברהם בשכם]

וַ י ֵָּרא יְקוָק ֶאל ַאבְ ָרם וַ י ֹאמֶ ר ְלז ְַרעֲָך ֶא ֵּתן ֶאת הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹאת וַיִ בֶ ן ָשם ִמזְ בֵּ חַ לַ יקוָק ַה ְנִר ֶאה ֵּא ָליו:
רש"י

רמב"ן

וטעם לה' הנראה אליו  -כי הודה לשם הנכבד וזבח לו זבח
ויבן שם מזבח  -על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל:
תודה על שנראה אליו ,כי עד הנה לא נראה אליו השם ולא
נתודע אליו במראה ולא במחזה ,אבל נאמר לו "לך לך מארצך" בחלום הלילה או ברוח הקדש .ויתכן שירמוז "הנראה אליו"
על סוד הקרבן (עיין רקאנטי כא ב) .והמשכיל יבין:
בראשית פרק יב פסוק ח [אברהם בבית אל]

ַויַעְ ֵּתק ִמ ָשם הָ הָ ָרה ִמ ֶקדֶ ם ְלבֵּ ית ֵּאל וַ יֵּט ָאהֳ ֹלה בֵּ ית ֵּאל ִמיָם וְ ָהעַ י ִמ ֶקדֶ ם וַ יִ בֶ ן ָשם ִמזְ בֵּ ַח לַיק ָוק ַויִ ְק ָרא ְב ֵּשם יְ קוָק:
רש"י

רמב"ן

ויקרא בשם ה'  -פירש אונקלוס שהתפלל שם ,כמו קראתי
ויעתק משם  -אהלו :מקדם לבית אל  -במזרחה של בית
שמך ה' מבור תחתיות (איכה ג נה) :והנכון שהיה קורא בקול
אל .נמצאת בית אל במערבו ,והוא שנאמר בית אל מים:
אהלו  -אהלה כתיב ,בתחלה נטה את אהל אשתו ואחר כך גדול שם לפני המזבח את שם ה' ,מודיע אותו ואלהותו לבני
את שלו :ויבן שם מזבח  -נתנבא שעתידין בניו להכשל שם אדם ,כי באור כשדים היה מלמדם ולא אבו שמוע ,ועתה
כשבא בארץ הזאת שהובטח בה "ואברכה מברכיך" ,היה למוד
על עון עכן והתפלל שם עליהם:
ללמד ולפרסם האלהות .וכן אמר הכתוב (להלן כו כד) ביצחק
כאשר הלך אל נחל גרר והובטח אל תירא כי אתך אנכי ,שבנה מזבח "ויקרא בשם ה'" .כי בא במקום חדש אשר לא שמעו
את שמעו ולא ראו את כבודו והגיד כבודו בגוים ההם .ולא נאמר ביעקב כן מפני שהוליד בנים רבים כלם עובדי ה' ,והיתה לו
קהלה גדולה נקראת עדת ישראל ונתפרסמה האמונה בהם ,ונודעה לכל עם ,וגם כי מימי אבותיו נתפרסמה בכל ארץ כנען.
וכך אמרו בבראשית רבה (לט טז) מלמד שהקריא שמו של הקדוש ברוך הוא בפי כל בריה:
בראשית פרק יג פסוק יח [אברהם בחברון]

וַ יֶאֱ ַהל ַאבְ ָרם וַ יָב ֹא וַ י ֵֶּשב ְב ֵּאֹלנֵּי ַמ ְמ ֵּרא אֲ ֶשר ְבחֶ בְ רון וַ ִיבֶ ן ָשם ִמזְ בֵּ חַ לַיקוָק:
בראשית פרק כב פסוק ט [אברהם בהר המוריה]

ֹלהים ַו ִיבֶ ן שָ ם ַאבְ ָרהָ ם ֶאת הַ ִמזְ בֵּ חַ ַו ַי ֲערְֹך ֶאת ָהעֵּ ִצים ַו ַי ֲעקֹד ֶאת ִי ְצ ָחק ְבנו וַ י ֶָשם אֹתו עַ ל
ַו ָיבֹאּו ֶאל ַה ָמקום אֲ שֶ ר ָאמַ ר לו הָ אֱ ִ
הַ ִמזְ בֵּ חַ ִממַ עַ ל לָעֵּ ִצים:
בראשית פרק כו פסוק כה [יצחק בבאר שבע]

יִק ָרא בְ ֵּשם יְ קוָק וַ יֶט שָ ם ָאהֳ לו וַ יִכְ רּו שָ ם עַ בְ ֵּדי ִיצְ ָחק בְ ֵּאר:
וַ יִבֶ ן שָ ם ִמזְ בֵּ חַ וַ ְ

2
בראשית פרק לג [יעקב בשכם]

ירה( :יז) וְ ַי ֲעקֹב נָסַ ע סֻ כ ָֹתה וַ ִיבֶ ן לו בָ ִית ּו ְל ִמ ְקנֵּהּו עָ ָשה סֻ כֹת עַ ל כֵּן ָק ָרא שֵּ ם הַ ָמקום
(טז) וַ יָשָ ב בַ יום הַ הּוא עֵּ ָשו ְל ַד ְרכו שֵּ עִ ָ
לְקת הַ שָ ֶדה
סֻ כות :ס (יח) ַויָב ֹא ַי ֲעקֹב ָשלֵּ ם עִ יר ְשכֶם אֲ שֶ ר בְ ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן בְ בֹאו ִמפַ ַדן אֲ ָרם וַ יִחַ ן ֶאת פְ נֵּי הָ עִ יר( :יט) וַיִ ֶקן ֶאת חֶ ַ
ֹלהי יִ ְש ָר ֵּאל:
ַיִק ָרא לו ֵּאל אֱ ֵּ
יטה( :כ) ַויַצֶ ב שָ ם ִמזְ בֵּ ַח ו ְ
אֲ שֶ ר נָטָ ה שָ ם ָאהֳ לו ִמיַד בְ נֵּי חֲ מור אֲ ִבי ְשכֶם בְ מֵּ ָאה ְק ִש ָ
רמב"ן

רש"י

(כ) ויקרא לו אל אלהי ישראל  -לא שהמזבח קרוי אלהי
(טז) וישב ביום ההוא עשו לדרכו  -עשו לבדו וארבע מאות
ישראל ,אלא על שם שהיה הקדוש ברוך הוא עמו להצילו
איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו אחד אחד .והיכן פרע להם
הקדוש ברוך הוא ,בימי דוד ,שנאמר (ש"א ל יז) כי אם ארבע קרא שם המזבח על שם הנס ,להיות שבחו של הקדוש ברוך
הוא נזכר בקריאת המזבח ,כלומר ,מי שהוא אל הוא אלהים
מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים( :יז) ויבן לו בית -
שהה שם שמונה עשר חדש ,קיץ וחורף וקיץ .סכות קיץ ,בית לי ששמי ישראל .וכן מצינו במשה ויקרא שמו ה' נסי (שמות
חורף ,סכות קיץ( :יח) שלם  -שלם בגופו ,שנתרפא מצליעתו .יז טו) ,לא שהמזבח קרוי ה' ,אלא על שם הנס קרא שם
המזבח להזכיר שבחו של הקדוש ברוך הוא ,ה' הוא נסי.
שלם בממונו ,שלא חסר כלום מכל אותו דורון .שלם
בתורתו ,שלא שכח תלמודו בבית לבן :עיר שכם  -כמו לעיר ,ורבותינו דרשו (מגילה יח א) שהקב"ה קראו ליעקב אל.
ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע מתחלקין לכמה טעמים ואני
וכמוהו (רות א יט) עד בואנה בית לחם :בבאו מפדן ארם -
כאדם האומר לחבירו יצא פלוני מבין שיני אריות ובא שלם ,לישב פשוטו באתי .כל זה לשון רש"י .והנה צדקו דברי הרב
בפשוטו של מקרא ,ויהי טעם "לו" כטעם קרא לו בנימין
אף כאן ויבא שלם מפדן ארם ,מלבן ומעשו שנזדווגו לו
(להלן לה יח) ,וקורא לך גודר פרץ (ישעיה נח יב) :ודע כי
בדרך( :יט) קשיטה  -מעה .אמר רבי עקיבא כשהלכתי
לכרכי הים היו קורין למעה קשיטה (ותרגומו חורפן ,טובים ,המנהג הזה בישראל כן ,שיקראו השמות בשבחי האל כמו
צוריאל (במדבר ג לה) ,צורישדי (שם א ו) ,כי יגיד הקורא
חריפים בכל מקום ,כגון עובר לסוחר)( :כ) ויקרא לו אל
אלהי ישראל  -לא שהמזבח קרוי אלהי ישראל ,אלא על שם שהאל הוא צורו ושדי הוא צורו ,וכן עמנו אל (ישעיה ז יד),
שהיה הקדוש ברוך הוא עמו והצילו קרא שם המזבח על שם וכן שם המשיח ה' צדקנו (ירמיה לג טז) ,ושם ירושלים ה'
שמה (יחזקאל מח לה) .וכן יעשו בשמות מלאכים ,גבריאל
הנס ,להיות שבחו של מקום נזכר בקריאת השם ,כלומר מי
(דניאל ח טז) ,מיכאל (שם י כא) ,כי בעבור גדולת כחם יגידו
שהוא אל הוא הקדוש ברוך הוא הוא לאלהים לי ששמי
בשמם כי הגבורה לאל ומי כמוהו :אבל אונקלוס אמר ופלח
ישראל ,וכן מצינו במשה (שמות יז טו) ויקרא שמו ה' נסי,
עלוהי קדם אל אלהא דישראל .ויהיה טעם "לו" כטעם בו,
לא שהמזבח קרוי ה' ,אלא על שם הנס קרא שם המזבח,
כדרך כי בוחר אתה לבן ישי (ש"א כ ל) ,והחזיק לו (ש"ב טו
להזכיר שבחו של הקדוש ברוך הוא ,ה' הוא נסי .ורבותינו
ה) ,למי מריבה (במדבר כ כד) .או יאמר ויקרא אל אלהי
דרשוהו שהקב"ה קראו ליעקב אל .ודברי תורה (ירמיה כג
כט) כפטיש יפוצץ סלע ,מתחלקים לכמה טעמים ,ואני ליישב ישראל ,וטעם "לו" כטעם אלכה לי אל הגדולים (ירמיה ה
ה) ,לך לך מארצך (לעיל יב א) :ועל דרך האמת הוא כמדרש
פשוטו ושמועו של מקרא באתי:
רבותינו שדרשו רבותינו במסכת מגלה (יח א) מנין שקראו
הקדוש ברוך הוא ליעקב אל ,שנאמר ויקרא לו אל אלהי ישראל .ויש בענין הזה סוד גדול הזכירוהו עוד בבראשית רבה (עט
ח) בלשון אחר ,אמר לו ,אתה אלוה בעליונים ואני אלוה בתחתונים .ירמזו למה שהם אומרים תמיד שאיקונין של יעקב
חקוקה בכסא הכבוד .והכונה שהשכינה שורה בארץ ישראל .והמשכיל יבין:
בראשית פרק לה [יעקב בשכם]

ֹלהים ֶאל ַי ֲעקֹב קּום ֲע ֵּלה בֵּ ית ֵּאל וְ שֶ ב שָ ם ַועֲשֵּ ה שָ ם ִמזְ בֵּ חַ ָל ֵּאל ַה ִנ ְר ֶאה ֵּאלֶיָך ְבבָ ְרחֲ ָך ִמפְ נֵּי עֵּ ָשו ָא ִחיָך( :ב) וַי ֹאמֶ ר
(א) וַי ֹאמֶ ר אֱ ִ
ָקּומה וְ ַנעֲלֶ ה בֵּ ית ֵּאל
ַי ֲעקֹב ֶאל בֵּ יתו וְ ֶאל כָל אֲ שֶ ר עִ מו הָ ִסרּו ֶאת אֱ ֹלהֵּ י הַ ֵּנכָר אֲ ֶשר בְ תֹכְ כֶם וְ ִה ַטהֲ רּו וְ ַהחֲ לִ יפּו ִש ְמֹל ֵּתי ֶכם( :ג) וְ נ ָ
ֹלהי ַהנֵּכָ ר אֲ שֶ ר בְ יָדָ ם
וְ ֶאעֱשֶ ה שָ ם ִמזְ בֵּ חַ ל ֵָּאל הָ ֹענֶה א ִֹתי בְ יום צָ ָר ִתי ַו ְי ִהי עִ מָ ִדי בַ דֶ ֶרְך אֲ שֶ ר הָ לָכְ ִתי( :ד) ַו ִי ְתנּו ֶאל ַי ֲעקֹב ֵּאת כָל אֱ ֵּ
ֹלהים עַ ל ֶהעָ ִרים אֲ ֶשר
יִטמֹן א ָֹתם ַי ֲעקֹב ַת ַחת הָ ֵּא ָלה אֲ שֶ ר עִ ם ְש ֶכם( :ה) ַויִ ָסעּו וַ יְ ִהי ִח ַתת אֱ ִ
ֵּיהם וַ ְ
וְ ֶאת ַהנְ ז ִָמים אֲ ֶשר ְב ָאזְ נ ֶ
יבותיהֶ ם וְ ל ֹא ָר ְדפּו ַאחֲ ֵּרי בְ נֵּי ַי ֲעקֹב( :ו) וַ יָב ֹא ַי ֲעקֹב לּוזָ ה אֲ שֶ ר בְ ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן ִהוא בֵּ ית ֵּאל הּוא וְ כָל ָהעָ ם אֲ ֶשר עִ מו( :ז) וַיִ בֶ ן שָ ם
ֵּ
ְסבִ
ִמזְ בֵּ חַ וַ יִ ְק ָרא לַמָ קום ֵּאל בֵּ ית ֵּאל כִ י שָ ם נִ גְ לּו ֵּא ָליו הָ אֱ ֹל ִהים בְ בָ ְרחו ִמפְ נֵּי ָא ִחיו:
רש"י

רמב"ן

(א) קום עלה  -לפי שאחרת בדרך נענשת ובא לך זאת
מבתך( :ב) הנכר  -שיש בידכם משלל של שכם:
והטהרו  -מעבודה זרה :והחליפו שמלותיכם  -שמא
יש בידכם כסות של עבודה זרה( :ד) האלה  -מין אילן
סרק :עם שכם  -אצל שכם( :ה) חתת  -פחד( :ז) אל
בית אל  -הקדוש ברוך הוא בבית אל גילוי שכינתו
בבית אל .יש תיבה חסרה בי"ת המשמשת בראשה,
כמו (ש"ב ט ד) הנה הוא בית מכיר בן עמיאל ,כמו
בבית מכיר( ,להלן לח יא) בית אביך כמו בבית אביך:
נגלו אליו האלהים  -במקומות הרבה יש שם אלהות
ואדנות בלשון רבים ,כמו (להלן לט כ) אדני יוסף,
(שמות כב יד) אם בעליו עמו ,ולא נאמר בעלו ,וכן
אלהות שהוא לשון שופט ומרות נזכר בלשון רבים,
אבל אחד מכל שאר השמות לא תמצא בלשון רבים:

(א) ושב שם ועשה שם מזבח  -לא ידעתי מהו ושב שם .ויתכן
שצוהו לשבת שם תחלה ואחר כן יעשה המזבח להטהר מעבודה
זרה ,או מן החללים שהרגו ,כענין ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת
ימים (במדבר לא יט) ,כי לא צוו עדיין במי חטאת ,ויעקב נזדרז
במצוה להטהר טרם בואו שם .או שיהיה ונקומה ונעלה בית אל
מוקדם במעשה .ואולי צוה ושב שם ,לפנות מחשבתו לדבקה באל:
(ד) ויטמון אותם יעקב  -עבודה זרה ומשמשיה אינן מן הנקברים,
אבל צריך שיהא מפרר וזורה לרוח או מטיל לים (ע"ז מג ב).
והנראה אלי כי בני יעקב לא לקחו עבודה זרה ומשמשיה משכם עד
שנתבטלה והותרה להם ,שהעכו"ם מבטל עבודה זרה בעל כרחו
(שם מג א) ,והנה היא מותרת להם .אבל יעקב צוה להסיר אותה
לטהרת הקדש שיהיו ראויים לעבוד את השם ולהקריב לפניו קרבן,
כאשר צוה להם בטבילה וחלוף הבגדים ,והיה די להם בקבורה,
ולכן טמן אותם תחת האלה במקום שלא יעבד בו ולא יזרע:

בראשית רבה – פרשת וישלח פרשה עט סימן ח

ויצב שם מזבח ויקרא לו אל [לג ,כ] ,אר"ל ויקרא לו אל אלהי ישראל אמר אתה אלוה בעליונים ואני אלוה בתחתונים ,ר'
הונא בשם ריש לקיש אמר אפילו חזן הכנסת אינו נוטל שררה לעצמו ואתה היית נוטל שררה לעצמך מחר בתך יוצאה
ומתענה ,הה"ד ותצא דינה בת לאה.

