 | 3 0 2ו תיש אנ י ר וח | בר אש י ת

ּובית יִ ְש ָר ֵאל
ֶא ֶבנ יִ ְש ָר ֵאל ֵ
3גירת מעגלימ
 34שנימ עברו מאז התגלה חלומ ה5ולמ הנשגב ליעקב אבינו .הגיעה השעה לקיומ
נדרו ולבנות בית לעבודת ה’ בבית אל.

ęĥý Ĉ ĦČþ čāģĞú ĕÿ ČĤĀ ģø ĕă ü đÿ ...ěčþ ČĀ Ħčþ Ģă þ Ěÿ āđĦă Čü Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă čă ÿ ĐčĀ ăĢý Ěÿ čāģĞú ĕÿ č ăĢý ĕă ÿ đÃÿ
)בראשית לה ,יד-טו(
.ÃĘČý Ħĕčă ý ęĕĐāü ĘąČù ęĥĀ Ĉ āđĦă Čü Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă Đÿ
נ5גר מעגל ראשונ ונפתח מעגל שני.
נ5גר המעגל הראשונ שהחל באבנ ,שעליה הניח יעקב את ראשו בדרכו מארצ
ישראל לארמ נהריימ.
מעגל שני נפתח עמ לידת בנימינ ,אירוע המ5פר את 5יפורמ של בני יעקב ,עד
לברכת יעקב ליו5פ.
המעגל הראשונ הוא ָמ ָשל ,והשני  -נמשל.
המעגל הראשונ הוא משל .אבנ חומרית הופכת לבית לעבודת ה’ .המעגל השני
הוא נִ ְמ ָשל .בני יעקב מתלכדימ ליי5וד הב5י 5לעמ ה’.
כדי להבינ את התפתחות שני המעגלימ האלה כמשל ונמשל ,נעבור לברכת יעקב
ליו5פ לפני מותו.

רועה אבנ ישראל
בברכתו ליו5פ לפני מותו ,משלב יעקב אבינו פ5וק מפתח.

.ÃĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ěčþ Čþ ĐĞāþ Ĥ ęĥĀ ă Ĉ Ěü čāģĞú ĕÿ Ĥĕčü Čú ĕďĕý Ěü đĕďĀ ĕĀ ĕĞāý ĤĒø đă Ēă Ġĕă Ā đÿ āđĦă ĥø Ĉ ģÿ ěĦĕĀ Čý čă ø čĥþ Ĉ Ħăý đÃÿ
)בראשית מט ,כד(
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?ÃĘČý ĤĀ ĥ
מיהו  ?ÃčāģĞú ĕÿ Ĥĕčü ČÃúומה היא ĉ ø ĕü ěčþ ČÃþ
פירוש הפ?וק מבו?? על ָמ ָשל ונִ ְמ ָשל.

Ã...đĕďĀ ĕĀ ĕĞāý ĤĒø đă Ēă Ġĕă Ā đÿ āđĦă ĥø Ĉ ģÿ ěĦĕĀ Čý čă ø čĥþ Ĉ Ħăý đÃÿ
ַה ָּמ ָשל :קשתו של יו?פ דרוכה במקומ מוצק ,וזרועות ידיו פועלות במרצ להשיב
מלחמה לתוקפיו.
ַה ִ ּנ ְמ ָשל :יו?פ מחזיק מעמד גמ ברגעימ הקשימ ביותר והוא מצליח להיחלצ מכל
אויביו.
מהיכנ שואב יו?פ את כוחותיו? מי שומר ומגנ עליו בעומק גלותו?
התשובה מונחת בחלקו השני של הפ?וק:

.ÃčāģĞú ĕÿ Ĥĕčü Čú ĕďĕý Ě...Ã
ü
ַא ִביר מלשונ ֶא ְב ָרה וכנפ .כלומר ,א־ל עליונ ?וככ על יו?פ ומגנ עליו בכנפיו ,כאדמ
המגנ בידיו על ראש בנו .בדיוק כשמ שהקב”ה הגנ בשעתו על יעקב אביו.
 ÃčāģĞú ĕÿ Ĥĕčü ČÃמזכיר פ?וק בתהילימ:
הביטוי ú

ăø
”.Ã āđĦă Ěü Čú ĐĤĀ ēāý ĝđø ĐĜăĀ Ģü Đĝþă ēø Ħăþ đĕĠĀ ĜĀ ėă ø Ħēÿ Ħÿ đø Ėø ĘĀ Ėø ĝþ ĕĀ āđĦĤĀ čø Čþ č

)תהילימ צא ,ד(

פירוש הפ?וק :ה’ מגנ על הצדיק ופורש עליו את אברתו ,את כנפיו .האמת
האלוקית משמשת לו למגנ ה?ובב אותו ?חור ?חור.
יעקב אבינו מ?יימ את פ?וקו:

ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ěčþ Čþ ĐĞāþ Ĥ ęĥĀ Ĉă Ěü čāģĞú ĕÿ Ĥĕčü Čú ĕďĕý Ě...Ã
ü
את ההבטחה הקדומה להגנה מושלמת ,קיבל יעקב אבינו מאת ה’ בחלומ ה?ולמ:

ČāĘ ĕėă ü ĦČāĒă Đÿ ĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĘČþ ĖĕĀ Ħāü čĥü Ĉ Đú đÿ ,Ėø Ęý Ħăý Ĥĥþ Ĉ Čú Ęāėčă ø ĖĕĀ Ħăü Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ đă Ėø ĚĀă Ğü ĕėāü ĜČĀ ĐĜăý Đü đÃø
)בראשית כח ,טו(
.Ã...ĖĀ čø ĒĀ Ğù Čþ
יעקב אבינו יוצא לחרנ בליווי שמירה אלוקית צמודה .ההשגחה הזאת ממשיכה
ללוותו ,עד שהוא חוזר לבית אל ובונה שמ מזבח ובית לאלוקימ .שמ ,מתגלה אליו
ה’ ,ומבשר לו שמעתה יהיה שמו ישראל .בשעה הזאת ,האבנ הזאת הופכת להיות
 ,ÃĘČý ĤĀ ĥבהתאמ לשמו החדש של יעקב.
ĉ ø ĕü ěčþ ČÃþ
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כוונתו של יעקב בברכתו ליו4פ היא לומר ,ששמירתו של יו4פ באה מידי ה’ -
ַא ִביר יַ ַעקֹב ,ש4ככ וגוננ על יעקב ,עד שיי4ד את אבנ ישראל ,שהיא בית ישראל.

ארצ ושמימ
נתרכז במעגל הראשונ שהחל באבנ ,שעליה הניח יעקב את ראשו.
פרשת ויצא פותחת בחלומו הנבואי של יעקב המציג את חזיונ ה4ולמ המופלא:

.Ã...ĐĚĀ ĕø ĚĀ ĥĀ ă Ĉ Đÿ Ğĕÿ Ďă ü Ěÿ āđĥČā
Ĉ Ĥđø ĐĢĀ Ĥø Čÿ č ăĢĀ ĚĂ ęĘăĀ ĝĂ ĐĜăý Đü đø ęāĘēú ĕă ÿ đÃÿ

)בראשית כח ,יב(

במקומ הזה מתגלה ערכה הנשגב של ארצ ישראל .כאנ הוא מקומ חיבור ארצ
ושמימ ,כאנ מתגלה ה’ אל נביאיו ,כאנ הוא מקומ הקודש והמקדש.
יעקב אבינו מבינ ,כי האבנימ החומריות שבארצ ישראל ,המ ה4ולמ המוצב
על האדמה .מנ האבנימ האלה ייעשה מזבח וייבנה בית לעבודת ה’ ולהשראת
השכינה .רק אז ,יגיע ראשו של ה4ולמ אל השמימ .בארצ ישראל ,העולמ הרוחני
שורה על ב4י 4העולמ הגשמי ,מופיע עליו ומקדש אותו .משומ ככ ,יעקב לוקח
את האבנ אשר הייתה מתחת לראשו והופכ אותה למזבח מקודש.

ĉ Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ěčþ Čþ ĐĀ ĦČþ ēģăÿ ĕă ü đÃÿ
.ÃĐĥČā
Ā Ĉ Ĥ ĘĞÿ ěĚþ ĥþ Ĉ ģāĢĕă ü đÿ ĐčĀ ăĢý Ěÿ Đă ĦāĀ Č ęĥĉ þ ĕă Ā đÿ đĕĦāĀ ĥĈ Čú Ĥÿ Ěø ęĥ
לכאורה ,היינו מצפימ שגמ בעתיד יוקמ המזבח על ב4י 4אבנ אחת ,אכ בתורה
נאמר ההיפכ:

.ÃĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ČĜý ĥ
ĉ Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ĐčĀ Ģă ý Ěÿ ĖĀ Ęø ęĕģü ĦĀ ČāĘđ”ø

)דברימ טז ,כב(

התורה או4רת הקמת מזבח על ב4י 4אבנ אחת ,ומתירה רק מזבח המורכב
מאבנימ רבות.
עלינו להבינ את משמעות השינוי החריפ הזה ביח 4למצבה ,המבו44ת על אבנ
אחת.

מריבת האבנימ
נשוב אל האבנ אשר עליה הניח יעקב את ראשו בשכבו לישונ ,ערב צאתו לחרנ.

ĉ Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ěčþ Čþ ĐĀ ĦČþ ēģăÿ ĕă ü đÿ Ĥģāþ ăččă ÿ čāģĞú ĕÿ ęėă ý ĥø Ĉ ĕă ÿ đÃÿ
.ÃĐčĀ ăĢý Ěÿ Đă ĦāĀ Č ęĥ
ĉ þ ĕă Ā đÿ đĕĦĀ ĥĈ Čú Ĥÿ Ěø ęĥ
)בראשית כח ,יח(
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מה שנראה כאבנ אחת בלבד עומד ב;תירה לפ;וק אחר:

ĉ þ ĕă Ā đÿ ę āđģĚĀă Đÿ ĕĜý čø Čÿ Ěý ēģăÿ ĕă ü đÃÿ
.ÃČđă ĐĐÿ ę āđģĚĀă čă ÿ čėă ÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÿ đĕĦĀ ĥĈ Čú Ĥÿ Ěø ęĥ

)שמ ,פ;וק יא(

על פניו נראה מכאנ שהוא לקח כמה אבנימ מאבני המקומ!
על ה;תירה הזאת עומדת הגמרא במ;כת חולינ ומבארת:

ĦēČ Ęėđ ,ďēČ ęđģĚĘ ęĕĜčČ ęĦđČ Ęė đĢčģĦĜĥ ďĚĘĚ :ģēĢĕ ĕčĤ ĤĚČÃ
) .Ã!ĦēČč đĞĘčĜ ęĘđėđ :ČĜĦ .đĥČĤ ĦČ ģĕďĢ ēĕĜĕ ĕĘĞ ĦĤĚđČ ĦēČđחולינ צא(:
הפירוש הזה מעורר תמיהה.
האמ חז”ל התכוונו באמת לומר ,שהאבנימ קיבלו תכונות אנוש? האמ באמת
דיברו זו עמ זו ,רבו זו עמ זו ולב;ופ כולמ נבלעו פיזית באבנ אחת?
האמ לא יותר קל לפרש שיעקב לקח אבנ אחת מאבני המקומ?
כדי להבינ את כוונתמ האמיתית של חז”ל ,נִ ְד ָרש ַמ ְפ ֵת ַח.

האב והבנימ
במדרש פרקי דרבי אליעזר מוגש לנו המפתח:

ęĕďĕĦĞĥ đĞĕďđĐĘ ,đĕĦđĥČĤĚ ęĦđČ ęĥđ...ęĕĜčČ ĐĤĥĞ ęĕĦĥ čģĞĕ ēģĘÃ
ęĘđėĥ đĞĕďđĐĘ ĦēČ ěčČ ęĘđė đĥĞĜđ .ęĕĔčĥ ĤĥĞ ęĕĜĥ đĜĚĚ ďđĚĞĘ
)פרקי דרבי אליעזר ,לה(
.ÃġĤČč ďēČ ĕđĎ ĦđĕĐĘ ęĕďĕĦĞ
על פי זה ,מריבת האבנימ היא ָמ ׁ ָשל .הנמשל הוא ,מריבת בני יעקב זה עמ זה על
הזכייה בכתר ,על הקביעה מי מהמ הוא ממשיכ דרכמ של אברהמ יצחק ויעקב?
על מי תופיע ותשרה השכינה ,ומי יזכה בארצ ישראל?
זוהי ה;יבה העמוקה לקנאה ולשנאה ששנאו האחימ את יו;פ עד שהשליכוהו אל
הבור .בנוכחותו ובדבריו ,המבשרימ את שלטונו ומלכותו ,היווה יו;פ ִאיּומ עליהמ!
על פי זה ,התלכדות האבנימ לאבנ אחת התרחשה אחרי הירידה למצרימ ,עת
התאחדו אחי יו;פ ליְ שות אחת בהנהגתו של יו;פ .כלומר ,יו;פ שב וליכד את
האחימ  -שהמ האבנימ ,לאבנ אחת.
השתלשלות המאורעות מפרשת וישלח ועד ;ופ ;פר בראשית ,מבררת לנו ,שהבית
הזה שבנה יעקב אבינו וקרא לו בית אלוקימ ,הוא לא רק בית אבנימ ,אלא בית יעקב
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ובית ישראל .זו משפחה שכל בניה נושאימ את אור ה’ השוכנ עליהמ .שנימ עשר
השלדי של עמ ישראל,
שבטי ישראל ,מהווימ את המשכנ הרוחני ,שהוא המבנה ִ
 .Ã ÅĐ ęĞÃהאבנימ האלו בהנהגת יו?פ ,המ המ אבני הבית הגדול
אשר יִ ָ ּק ֵרא בעתיד ÿ
שעליו נקרא שמ ה’ .הקשר בינ אבני בניינ לְ בינ ָּבנִ ימ ,מפור?מ בדברי חז”ל הבאימ:
) ,Ã...ÅĐ ĕďý đă Ěă Ęü Ėø ĕü Ĝÿ čă Ā ĘėĀ đÃøישעיה נד ,יג(  -אל תקרי ָּבנַ יִ ְכ אלא ּבֹונַ יִ ְכ )ברכות ?ד(.
בני ישראל ,המ הנמשל ל?ולמ המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה .למעשה ,יעקב
רואה בחלומו את בניו ,בני ישראל העומדימ לרגלי הר ?יני ומתרוממימ לדרגת
נביאימ ,הרואימ את ה’ עינ בעינ.
בנו?פ ,יעקב רואה בחלומו את בית המקדש בירושלימ ,כשהכוהנימ עולימ למזבח
ויורדימ ממנו כמלאכי האלוקימ.
את זה אנו למדימ ממדרש רבה.

ĞĕĎĚ đĥČĤđ .ēčĒĚ ĐĒ - ĐĢĤČ čĢđĚ .ĥčė ĐĒ - ęĘđĝ ĐĜĐđ ...ČĤĠģ Ĥč ĕĜĦÃ
...ĦđĜčĤģĐ đĘČ - ĐĚĕĚĥĐ
ĦĕĦēĦč đčĢĕĦĕđ - ĐĢĤČ čĢđĚ .ĕĜĕĝ ĐĒ - ęĘđĝ ĐĜĐđ .ĕĜĕĝč ĐĘ ěĕĤĦĠ ěĜčĤ
.ÃęĕĚĥĐ čĘ ďĞ ĥČč ĤĞđč ĤĐĐđ - ĐĚĕĚĥĐ ĞĕĎĚ đĥČĤđ .ĤĐĐ
)בראשית רבה ?ח ,יב(

כעת נשוב אל ברכת יעקב ליו?פ ֶש ָּבּה פתחנו את המאמר.

ÃĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ěčþ Čþ ĐĞāþ Ĥ ęĥĀ Ĉă Ěü ,čāģĞú ĕÿ Ĥĕčü Čú ĕďĕý Ěü ,đĕďĀ ĕĀ ĕĞāý ĤĒø đă Ēă Ġĕă Ā đÿ āđĦă ĥø Ĉ ģÿ ěĦĕĀ Čý čă ø čĥþ Ĉ Ħăý đÃÿ
)בראשית מט ,כד(.
משמ ,מליל החלומ ,הופיע ה’ המשגיח והמנהיג את בית ישראל .ושובֶ ,א ֶבנ שהיא
 ÃĘČý ĤĀ ĥעל פי תרגומ אונקלו? .אבנ
ֵּבנ ,בדיוק כפי שפירש רש”י את המילימ ĉ ø ĕü ěčþ ČÃþ
 -נוטריקונ  -אב ובניו ,זרע ישראל.

מזבח אבנימ
הרעיונ המקשר בינ אבני המזבח לבני יעקב ,מתברר בהופעתו הנבואית הפלאית
של אליהו הנביא בהר הכרמל:

đĕĘĀ Čý ÅĐ Ĥčÿ ďø ĐĕĀ ĐĀ Ĥĥþ Ĉ Čú čāģĞú ĕÿ ĕĜý čø ĕĔý čø ĥü Ĉ ĤĠÿ ă ĝø Ěü ėă ø ęĕĜü čĀ Čú ĐĤý ĥ
ĉ ø Ğþ ęĕĦăý ĥø Ĉ đă Đĕă Ā Ęü Čý ēģăÿ ĕă ü đÃÿ
)מלכימ א ,יח ,לא(
.ÃĖĀ Ěþ ĥø Ĉ Đĕþ Đø ĕü ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĤāĚČĘý
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האבנימ שהרכיבו את המזבח המ המ שבטי ישראל ולכנ חשוב שיהיו שתימ עשרה
אבנימ.
ככ בדיוק אירע בעת שיהושע ובני ישראל חצו את נהר הירדנ בכניCתמ לארצ
ישראל.

ĉ ø ĕü ĕĜý čă ø ěėý đă ĥ
ĉ Ğú ĕă ÿ đÃÿ
ĉ ø Ğþ ĕĦăý ĥø Ĉ đă Čĥ
ĉ ø ĕă ü đ...Ę
ĕĔý čø ĥü Ĉ ĤĠÿ ă ĝø Ěü Ę...ě
ÿ Čý ĤĀ ĥ
ø ďýă Ĥø ĕă ÿ Đÿ Ėø āđĦă Ěü ęĕĜü čĀ Čú ĐĤý ĥ
)יהושע ד ,ח(
.Ã...ě āđĘĚĀă Đÿ ĘČþ ęĚĀă Ğü ęđă Ĥčü Ğú ĕă ÿ đÿ ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĕĜý čø
מנ האבנימ האלה בנו את המזבח ועליהמ כתבו את Cפר משנה תורה )Cפר דברימ(

בהר עיבל ,ועליו הקריבו קרבנות.
המצבה הראשונה בת אבנ אחת ,דמתה ליעקב אבינו ,שהיה איש אחד .מיעקב
והלאה אינ איש אחד אלא שנימ עשר שבטימ הנושאימ עליהמ את כל בית ישראל.
נקודת המפנה היא בהופעת ה’ על יעקב בבית אל ,ובשינוי שמו בפועל לשמ
ישראל.
נתרכז שוב במזבח שבנה אליהו הנביא:

ÅĐ Ĥčÿ ďø ĐĕĀ ĐĀ Ĥĥþ Ĉ Čú čāģĞú ĕÿ ĕĜý čø ĕĔý čø ĥü Ĉ ĤĠÿ ă ĝø Ěü ėă ø ęĕĜü čĀ Čú ĐĤý ĥ
ĉ ø Ğþ ęĕĦăý ĥø Ĉ đă Đĕă Ā Ęü Čý ēģăÿ ĕă ü đÃÿ
)מלכימ-א יח ,לא(
.ÃĖĀ Ěþ ĥø Ĉ Đĕþ Đø ĕü ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĤāĚČĘý đĕĘĀ Čý
מונח כאנ דגש על השינוי בינ השמ יעקב  -המCמל איש אחד ,ובינ השמ ישראל -
המCמל שנימ עשר שבטימ ,שיתאחדו לעמ אחד.
נשוב אל פרשת וישלח ,אל נקודת המפנה:

Đĕþ Đø ĕü ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ęČü ĕėă ü čāģĞú ĕÿ ď āđĞ ĖĀ Ěø ĥü Ĉ ČĤý ģăĀ ĕü ČāĘ ,čāģĞú ĕÿ ĖĀ Ěø ĥü Ĉ ęĕĐāü ĘąČù āđĘ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
)בראשית לה ,י(
.ÃĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü āđĚĥø Ĉ ĦČþ ČĤĀ ģø ĕă ü đÿ ĖĀ Ěþ ĥø Ĉ
עיתוי הגילוי הזה מעורר שאלה.
באותה שעה היו בעולמ רק  11שבטימ ,ורחל הייתה מעוברת בבנימינ.
זה אמנמ מצב ביניימ ,שעדיינ מאפשר ליעקב לבנות את מצבת האבנ האחת
ולהפוכ אותה למזבח.

ģāĢĕă ü đÿ Ėø ĝþ Ĝþ ĐĕĀ Ęþ ĞĀ Ėø ĝýă ĕă ÿ đÿ .ěčþ ČĀ Ħčþ ăĢþ Ěÿ , āđĦă Čü Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă čă ÿ ĐčĀ ăĢý Ěÿ čāģĞú ĕÿ č ăĢý ĕă ÿ đÃÿ
)שמ ,פCוק יד(
.ÃěĚþ ĥĀ Ĉ ĐĕĀ Ęþ ĞĀ
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את האבנ הזאת הקדיש יעקב ליי;וד בית אלוקימ כפי שהוא עצמו נדר .ככ נזכר
בפ;וק שאחריו:

.ÃĘČý Ħĕčă ý - ęĕĐāü ĘąČù ęĥĀ Ĉ āđĦă Čü Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă Đÿ ęĥý Ĉ ĦČþ čāģĞú ĕÿ ČĤĀ ģø ĕă ü đÃÿ
)שמ ,פ;וק טו(

זמנ מועט לאחר מכנ ,רחל מתקשה בלידת בנה בנימינ ,המשלימ את המ;פר ęĕĦĥÃ
 .ÃĐĤĥĞבנימינ נולד ,אכ אמו  -רחל ,לא הצליחה לשרוד בחיימ אחר הלידה.
מדוע לא המתינה ההתגלות האלוקית ליעקב עד לאחר לידת השבט השנימ עשר
– הוא שבט בנימינ?
הקדמת ההתגלות ושינוי השמ לישראל הייתה משני טעמימ.
הטעמ הראשונ הוא ,שאי אפשר להתגלות ליעקב ולברכ אותו אחר מותה של רחל,
כי אינ נבואה שורה אלא מתוכ שמחה .הצער העמוק שאפפ את יעקב עמ מותה
של רחל גמ מ;ביר ,מדוע מכאנ ואילכ לא מוזכרת שומ התגלות נבואית של ה’ אליו,
עד היומ בו הגיעה אליו השמועה שבנו יו;פ חי .רק אז חזרה רוח החיימ אל נפשו.
הטעמ השני הוא ,שההתגלות המוקדמת הזאתִ ,א ְפשרה ליעקב לקיימ את נִ דרו
ולהקימ מצבה של אבנ אחת למזבח ,בפעמ האחרונה שהיא הייתה מותרת בעולמ.

אבנ אחרת
כאשר מגיע יעקב אל ארמ נהריימ הוא נפגש שוב עמ אבנ ,אבל אבנ מ;וג שונה.

.ÃĤČý čă ø Đÿ ĕĠü ă ĘĞÿ ĐĘāĀ ďĎă ø ěčþ Čþ ĐĀ đ...Đ
ĉ Ā ă čă ÿ ĤČý čø ĐĜăý Đü đø ČĤø ĕă ÿ đÃÿ
ø ďþ ĥ

)בראשית כט ,ב(

זו אבנ מאבניה של חרנ .האבנ הזאת היא הפוכה מנ האבנ שעליה הניח את ראשו.
האבנ הזאת בחרנ ;ותמת את פי הבאר ולא מאפשרת נגישות אל המימ ואל
החיימ התלויימ בהמ .האבנ הזאת היא חומרית ,כבדה ואטומה ויש לה;יר אותה.

.Ã āđĚă Čü ĕēü Čú ěčĀ ĘĀ ěČāĢ ĦČþ ģø ĥø Ĉ ĕă ÿ đÿ ĤČý čă ø Đÿ ĕĠü ă ĘĞÿ Ěý ěčþ Čþ ĐĀ ĦČþ ĘĎþ ĕă Ā đÿ čāģĞú ĕÿ ĥĈ Ďă ÿ ĕă ü đÃÿ
)בראשית כט ,י(

יעקב מגולל ומ;יר את האבנ החמרית ,החו;מת את הגישה אל המימ החיימ.
לעומתה ,אבנ מאבניה של ארצ ישראל שעליה הניח את ראשו ,הופכת לי;וד שעליו
ייבנה בית אלוקימ .בארצ ישראל ,האבנ היא אמנמ י;וד חומרי אבל היא מהווה
ב;י; להשראת שכינה .עוד על קדושת אבני ארצ ישראל ,אנו למדימ מנ הגמרא.
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רבי אבא )מגדולי חכמי ארצ ישראל התלמודיימ( ,כשהיה מגיע ב>פינה לארצ ישראל -
לנמל עכו ,היה מתכופפ ומנשק את אבני השפה של עכו.
רבי חייא בר גמדא ,כשהיה מגיע מחוצ לארצ אל ארצ ישראל ,היה מגלגל את עצמו
בעפר ארצ ישראל ,לקיימ את דברי הכתוב:

ăü
.Ãđă ĜĜāý ēĕø Đă ĤĀ ĠĀ Ğú ĦČþ đø ĐĕĀ Ĝþ čĀ Čú ĦČþ ĖĕĀ ďþ čĀ Ğú đă ĢĤĀ ĕėÃ

)תהילימ קב ,טו( )מ>כת כתובות דפ קיב(

יעקב אבינו חש בהבדל העצומ בינ אבני ארצ ישראל לבינ אבני חרנ ,ומשומ ככ
הוא בוחר במודל הזה כדי ל>מנ את הגבול בינו לבינ לבנ הארמי ,כפי שמוזכר ב>ופ
הפרשה:

.ÃĖĀ Ĝĕþ čý đă ĕĜĕü čă ý ďĞý Ęø ĐĕĀ ĐĀ đø ĐĦăĀ ČĀ đĀ ĕĜü Čú ĦĕĤü čø ĐĦĀ Ĥø ėø Ĝü ĐėĀ Ęø ĐĦăĀ Ğÿ đÃø

)בראשית לא ,מד(

לבנ נפרד מיעקב באמצעות ברית.
מה עושה יעקב?
 .ÃĐčĀ ăĢý Ěÿ ĐĀ Ěĕאבנ מאבני ארצ ישראל.
þ Ĥü ĕø đÿ ěčþ ČĀ čāģĞú ĕÿ ēģăÿ ĕă ü đÃÿ
זו האבנ המ>מלת את האבנ הקדומה שעליה הניח את ראשו ושהפכה למצבה
ומזבח לעבודת ה’.
מנגד ,הוא מייעצ לאחיו של לבנ )אלו שבאו אתו לתקופ את יעקב( ללקט אבנימ בהר
הגלעד ,אבני חוצ לארצ.

ęĥĀ Ĉ đă ĘėČā
) đĕēĀ Čþ Ęø čāģĞú ĕÿ ĤĚČāשל לבנ( ĉ Ğú ĕă ÿ đÿ ęĕĜü čĀ Čú đă ēģø ĕă ü đÿ ,ęĕĜü čĀ Čú đă Ĕģø Ęü
þ ĕă đÃÿ
ø ĕă đÿ ĘĎĀ đă ĥ
.ÃĘĎă Ā Đÿ ĘĞÿ
אבנ המצבה מכאנ וגל האבנימ מכאנ ,זהו הגבול בינ ארצ ישראל לבינ ארמ נהריימ.
זהו הגבול בינ הקודש ובינ החול ,בינ האבנ הפותחת שערי שמימ ובינ האבנ
ה>ותמת את פי באר המימ החיימ.

ֹלשה ֶע ְד ֵרי צֹאנ
ְש ָ
נשוב אל האבנ שעל פי הבאר .יעקב מוצא שלושה עדרי צאנ רובצימ על פי הבאר.
לשמ מה מדגישה התורה את מ>פר עדרי הצאנ הרובצימ על הבאר בטרמ גילויה?
התשובה היא :כשמ שהחלומ הוא משל שיש לפענחו ,ככ במציאות החיימ ,ההווה
הוא משל ,והעתיד  -נמשל .המ>פר 'שלוש' יהיה דומיננטי מאוד בעתיד.
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רחל היא ַמ ְעיָ נ חתומ ו8תומ ,שלא ייפתח עד שיקדימו לה שלוש תחנות .לאה
יולדת ראשונה ואחריה בלהה ואחריה זילפה .רק אז .Ã...Ęēý ĤĀ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù Ĥā ăėĒø ĕă ü đÃÿ
)בראשית ל ,כב(

גמ יו8פ ,בנה של רחל ,יצטרכ לעבור שלושה שריגימ בחלומות שר המשקימ
והאופימ בטרמ ייגאל.
בחלומו רואה שר המשקימ את המחזה הבא.

ăÿ
đă Ęĕĥü Ĉ čø Đü Đă ăĢĀ Ĝü ĐĦĀ Ęø ĞĀ Ħēÿ Ĥāÿ Ġėø ČđĐü đø ęĎĕü Ĥü ĥĉ Ā ĐĥāĀ Ĉ Ęĥø Ĉ ěĠþ Ďă þ čÿ đă .ĕĜĀ ĠĀ Ęø ěĠþ Ďþ ĐĜăý Đü đø ĕĚü āđĘēú čÃ
)בראשית מ ,י(
.Ãęĕčü ĜĀ Ğú ĐĕĀ Ħāþ Ęėă ø ĥø Ĉ Čÿ
שלושת ענפי הגפנ הפורחימ ומבשילימ בענבימ ,המ המ שלושת הימימ הדרושימ
כדי ששר המשקימ ישוב על כנו .מכאנ החלה ב8ופו של דבר ,גאולתו של יו8פ,
ואליהמ רומז יעקב בברכתו ליו8פ:

”,ğĝý āđĕ ĦĤāĀ Ġă ěčă ý - 1

,ěĕü ĞĀ ĕĘý Ğú ĦĤāĀ Ġă ěčă ý - 2

.ÃĤđă ĥĈ ĕĘý Ğú ĐďĀ Ğú ĢĀ Ħ āđĜčă Ā - 3
)בראשית מט ,כב(

פירוש הפ8וק על פי פשוטו של מקרא הוא ככ:
 .1ענפ גפנ פורה  -אתה יו8פ .2 .ענפ גפנ פורה הניצב על עינ המימ .3 .ענפי גפנ
פורייה המתפשטימ בצעידה על החומה )בנ  -בנות  -פירושמ ”ענפי גפנ”(.
שלושה עדרי צאנ רובצימ על הבאר ,שלושה שריגימ ,שלושה ענפימ ,הכול ממתינימ
לגואל שי8יר את אבנ העמימ ,יגלה את אבנ הלבבות ויהפוכ את אבנ ישראל לבית
ישראל.

.Ã...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ěčþ Čþ ĐĞāþ Ĥ ęĥĀ ă Ĉ ĚÃ
ü

