
 שובו אל האוצרות שלכם  

 

 במאמר זה נרצה לברר את ייחודו של יעקב ואת הסכנה שטמונה באישיותו של לבן הארמי והלימוד לכך לדורות בכלל ולדורנו בפרט.

 

 ת ויצא תמיהות בפרש

  בברחו מפני עשו ובדרכו להקים את משפחתו.   לחרן   בדרכובפתיחה של פרשת ויצא אנו מוצאים את יעקב אבינו בלילה האחרון שלו בא"י  

בלילה הזה מסופר לנו על חלומו של יעקב שהוא החלום הראשון בתורה וזהו החלום היחיד שאין לו פתרון )בשונה מחלומות יוסף, שר  

 (. מיד כשיעקב מתעורר מן החלום בבוקר הוא נודר נדר: המשקים ושר האופים ופרעה

 

ה ֱאֹל"  ְהֶיֶ֨ ם־יִּ ר אִּ ב ֶנ ֶֶ֣דר ֵלאמ ֹ֑ ר ַיֲעק ֹ֖ ַדַּ֥ ש:קַויִּ ְלב ָֽ ֶגד לִּ ל ּוֶבַּ֥ ֶחם ֶלֱאכ ֹ֖ י ֶלֶ֛ ַּ֥ ַתן־לִּ ָֽ ְך ְונָּ י הֹוֵלֵ֔ כִּ  נ  ר אָּ ֶרְך ַהֶזהַ֙ ֲאֶש  יַ֙ ַבֶדֶּ֤ נִּ ַרַ֙ י ּוְשמָּ ִ֗ דִּ מָּ ֹום    ים עִּ לֹ֖ י ְבשָּ ַּ֥ ְוַשְבתִּ

ָ֧ה  אֶ  יָּ ְוהָּ י  ֹ֑ בִּ אָּ ית  י ֵלאֹל  ה'ל־ֵב  ֹ֖ ֱאֹלים:  קלִּ ית  ֵב  ְהֶיֹ֖ה  יִּ ה  ַמֵצבֵָּ֔ יַ֙  ְמתִּ ֲאֶשר־ַשֶ֨ את  ַהז ִ֗ ֶבן  ֶא  ְך:  יםק ְוהָּ ָֽ לָּ ּנּו  ֲאַעְשֶרַּ֥ ר  ַעֵשֹ֖ י  ֶתן־לִֵּ֔ תִּ ר  ֲאֶש  לַ֙  א    ְוכ  ַּ֥ שָּ ַויִּ

ֶדם  ה ְבֵני־ֶקָֽ ְרצָּ יו ַוֵיֶֹ֖לְך ַאַּ֥ ֹ֑ ב ַרְגלָּ  כב(.  -)בראשית כח כ" ַיֲעק ֹ֖

 

לכאורה, הנדר שנודר יעקב היה ראוי להיות ברגע שהוא עוזב את הבית, כאשר רבקה שולחת אותו כי עשו רוצה להרוג אותו והוא לא  

לו העתיד. צופן  יודע מה  לא  והוא  אי פעם הביתה  יחזור  הוא  כן התורה מתארת את הנדר שבא בעקבות החלום,    יודע אם  פי  אף על 

   מהו הקשר בין חלומו של יעקב לנדר שבא מיד אחר החלום? א"כ  משמע שקיים קשר ביניהם, 

 

ַקחַ֙  בתחילה "   -אנו מוצאים שמתחילת הלילה האחרון של יעקב בא"י הוא מתעסק באבנים    ,בנוסף יַויִּ ֹום   ֵמַאְבֵנֵ֣ קֵ֔ וכשהוא קם בבוקר    ",ַהמָּ

ח ֶאת "  ַקֶּ֤ ֶקר ַויִּ ב ַבב ִ֗ ם ַיֲעק ֹ֜ ֶבןֶ֙   ַוַיְשֵכֶ֨ יו  ָהֶאֶ֙ תֵָּ֔ ֲאש  ם ְמַרָֽ ה  ֲאֶשר־שָּ  ֹ֑ ּה ַמֵצבָּ ֹ֖ תָּ ֶַּ֥שם א  ֶבןובהמשך "   " ַויָּ ית ֱאֹלקים  ְוָהֶאֵ֣ ְהֶיֹ֖ה ֵב  ה יִּ יַ֙ ַמֵצבֵָּ֔ ְמתִּ את ֲאֶשר־ַשֶ֨ ".  ַהז ִ֗

ֶֶ֣גל ֶאת־" אל הבאר  והאבנים מלוות אותו הלאה כשהוא מגיע לחרן  ֶּ֤ ב ַויָּ ַג ש ַיֲעק ִ֗ ֶבןֶ֙ ַויִּ י ַהְבֵאֵ֔ ָהֶאֶ֙ האבנים הללו מופיעות  )בראשית כט י(. " ר ֵמַעלַ֙ פִּ 

ב  : " ביניהם   בריתכאשר לבן רודף אחריו והם כורתים    עוד פעם אחת נוספת בדרך חזרה הביתה לא"י ח ַיֲעק ֹ֖ ַקַּ֥ ֶבןַויִּ ה:   ָאָ֑ ָֽ הָּ ַמֵצבָּ יֶמֹ֖ אֶמר    ַוְירִּ ַוי ֶ֨

ּו   ְקט  יוַ֙ לִּ ב ְלֶאחָּ יםַיֲעק ֶּ֤ ּו    ֲאָבנ ִ֔ ְקחַּ֥ יםַויִּ ִ֖ ל   ֲאָבנ  ָֽ ם ַעל־ַהגָּ ֹ֖ אְכלּו שָּ ֹ֑ל ַוי ַּ֥ ֲעשּו־גָּ הלילה  א"כ האבנים הללו מלוות את יעקב מ  מז(.  -)בראשית לא מה  "  ַוַיָֽ

 ונשאלת השאלה, מה מבקשת התורה ללמד אותנו דרך האבנים הללו?   .ועד חזרתו לא"י  האחרון שלו בא"י

 

ורכבת של יעקב בבית לבן, שעל שנים קשות אלו אמרו בהגדה של  עניין נוסף שרוב פרשת ויצא עוסקת בו, היא שהותו הממושכת והמ

 " ארמי    :שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן בקש לעקור את הכל שנאמר   ,צא ולמד מה בקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינופסח: 

". מה פירוש הדבר שלבן ביקש לעקור את הכל? ומה פירוש "ארמי אובד אבי וירד מצרימה", משמע שיש קשר בין  אובד אבי וירד מצרימה

למצרים?   לירידה  המהר"ל    -לבן  רלז(  מבאר  עמ'  נד  פרק  כמו  )גבורות השם  איבוד,  ליעקב  ומסבב  גורם  מפני שהוא  "אובד"  נקרא  שלבן 

ומסיים המהר"ל:    ., כך לבן הוא מכשול קבוע לאבד את ישראל והקב"ה מצילם מידולשקוראים לאבן "מכשול" כי הוא גורם ומסבב מכשו

איך הירידה למצרים  מה מעשיו של לבן במצרים ו,  לכאורה  והדברים תמוהים  מלמד שהצילו מלבן.  -וממילא כאשר אמר "וירד מצרימה"  

 היא ההצלה מהמכשול הגדול שנקרא לבן? 

 

 בית אבנים

ר במטרת יציאתו של יעקב לחרן כפי מה שביקשו יצחק ורבקה בסוף פרשת תולדות והיא להקים  כשאלות אלו, נקדים וניזכדי לענות על  

ואחר זמן הם יטענו  בית עם אשה שאינה מבנות הארץ שכך יוכל לרשת את הארץ המובטחת לו, אך אם היה לוקח אשה מבנות כנען יתכן 

יעקב היא השאלה איזה בית יהיה לו? איזה משפחה הוא הולך להקים? האם כמו שהיה אצלו  שהם הבעלים על הארץ. מה שמטריד את  

או משפחה אחרת שכולם הולכים ביחד   או כמו בבית של סבא אברהם אח שרוצים לזרוק אותו מהבית  אותו  בבית אח שרוצה להרוג 

ן לדעת לקראת איזו משפחה הוא הולך להקים, והוא  שהוא צריך סימ  לפני שהוא הולך לישון אי שם  ובאחדות? לכן יעקב אומר לקב"ה

סימן שהמשפחה שהוא הולך להקים יהיו    -ואם הוא יקום בבוקר ותהיה אבן אחת    סמוך אליהםאומר לקב"ה שהוא יקח כמה אבנים וישן  

ק יצא עשו וכל אלופיו, ואני  רבנן אמרי מיעוט אבנים שנים, אברהם יצא ממנו פסולת ישמעאל וכל בני קטורה, ויצחביחד, וכדברי המדרש: " 

ובאמת כאשר יעקב מתעורר בבוקר הוא מגלה    .(ר )וילנא( פרשה סח"בר)"  אם מתאחות ב' אבנים זו לזו יודע אני שאינו יוצא הימני פסולת 

ח ֶאת"   -שזו אבן אחת   ַקֶּ֤ ֶקר ַויִּ ב ַבב ִ֗ ם ַיֲעק ֹ֜ ֶבןֶ֙   ַוַיְשֵכֶ֨ יו  ָהֶאֶ֙ תֵָּ֔ ֲאש  ם ְמַרָֽ ך מקבל סימן לכך שמשפחתו תהיה ביחד. בנוסף, בחלומו  ", ובכֲאֶשר־שָּ 

 " כמו שנאמר:  הזה,  לעניין  מיוחדת  ברכה  הוא מקבל  ה  בלילה  ֹ֖ מָּ ֲאדָּ הָּ ת  ְשְפח ַּ֥ כָּל־מִּ ְבךֶ֛  ּו  ְבֲרכַּ֥ ך ְונִּ " ּוְבַזְרֶעֶֽ חז"ל:  מכך  ולמדו  בך  ",    -ונברכו 



כלומר הברכה היא על כל זרכו של  ,  (קה  ,תורה שלמה ויצא כח )  "פסולת, לפי שלא יצא ממנו  " ובזרעך " ובזרעך. ולא נאמר באברהם וביצחק  

   .יעקב

 

בעקבות כך מסיק יעקב שתפקידו שונה משל אביו וסבו. בעוד אברהם ויצחק עסקו בעיקר בהפצת שמו של הקב"ה בכל מקום שהגיעו  

והלכו עמים    :ואמר רבי אלעזר: מאי דכתיב"  -.(  פחפסחים  )אליו, מבין יעקב שעיקר תפקידו יהיה בהקמת ובניית בית. וכך אומרת הגמרא  

יעקב ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי  ואמרו לכו  הר,    רבים  בו  לא כאברהם שכתוב  ויצחק? אלא:  ולא אלהי אברהם  יעקב  וגו', אלהי 

, שנאמר  בית  כיעקב שקראושנאמר אשר יאמר היום בהר ה' יראה, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה. אלא  

שמסביב, שדה זה מקום שאפשר להתפרס   הר זה מקום גבוה שאפשר לעמוד עליו ולהכריז לכל מי   ." ויקרא את שם המקום ההוא בית אל 

להביאם בהכרה בכך שיש בורא לעולם המשגיח ומנהיג אותו. אך ליעקב  אברהם ויצחק מטרתם להגיע לכמה שיותר אנשים ו   -ולהתרחב  

בשעה    , ואת זה הוא הולך לעשות עם רחל ולאה, כמו שנאמר לבנות בית שמורכב מקומה ועוד קומה, מאבן ועוד אבן  -יש תפקיד אחר  

ֵתן: " שברכו את בעז כשנשא את רות  ה  ֶאת'  ה  יִּ שָּ אִּ ה  הָּ אָּ ְשָרֵאל   ֵבית  ֶאת  ְשֵתיֶהם  ָבנּו  ֲאֶשר  ּוְכֵלָאה  ְכָרֵחל  ֵביֶתך  ֶאל  ַהבָּ לכן,    )רות ד, יא(."  י 

ֶֶ֣גל ֶאת־" כאשר הוא פוגש לראשונה את רחל על יד הבאר, מיד   ֶּ֤ ב ַויָּ ַג ש ַיֲעק ִ֗ ֶבןֶ֙  ַויִּ ר ָהֶאֶ֙ י ַהְבֵאֵ֔   , הוא לא בא להראות לה )בראשית כט י("  ֵמַעלַ֙ פִּ 

ים אבן על גבי  יצטרכו להזיז אבן ופעם לש שתמש בהרבה אבנים כדי לבנות בית, פעם  לה  הם הולכיםאת כוחו, אלא הוא בא לומר לה ש

 . לבנות את בית ישראל  -, זה יהיה התפקיד אבן

 

 מי אתה לבן?! 

באותם שנים ארוכות וקשות שעובר יעקב בבית לבן, הנשים והילדים מודעים לכך שהם נמצאים בתקופה של בניית הבית, וכאשר תהליך  

 וכך, כעבור עשרים שנה מתרחש הדבר הבא:  זה יושלם הם מתכננים לחזור למקומם הטבעי בא"י.

 

ְשַמע  "  ְבֵרי  ֶאת  ַויִּ ן   ְבֵני דִּ בָּ ר לָּ ַקח  ֵלאמ  ב לָּ ל ֵאת ַיֲעק  ינּו  ֲאֶשר כָּ בִּ ינּו  ּוֵמֲאֶשר ְלאָּ בִּ ה  ְלאָּ שָּ ד כָּל   ֵאת עָּ ב    ָלָבן ְפֵני  ֶאת  ַיֲעֹקב ַוַיְרא :ַהֶזה  ַהכָּ

ֵנה ּמֹו  ֵאיֶננּו  ְוה  ְתמֹול  ע  ְלשֹום   כ  ב  ֶאל'  ה  ַוי אֶמר  :ש  ְך  ְוֶאְהֶיה  ּוְלמֹוַלְדֶתך  ֲאבֹוֶתיך  ֶאֶרץ  ֶאל  שּוב  ַיֲעק  מָּ ְשַלח  :עִּ ב  ַויִּ א  ַיֲעק  ְקרָּ ֵחל   ַויִּ   ְלרָּ

ה ֶדה ּוְלֵלאָּ ֶהן ַוי אֶמר :צ אנֹו  ֶאל ַהשָּ ֶאה  לָּ י ר  כִּ נ  יֶכן ְפֵני ֶאת  אָּ י ֲאבִּ ל ֵאַלי ֵאיֶנּנּו כִּ ְתמ  ם  כִּ ְלש   ג(.-)בראשית לא א " שִּ

 

הרי התורה    ?האם לפני כן היה יותר טוב  ,העניין שאין פני לבן כתמול שלשום, וכי זה הסיבה לעזוב את הכל  והדברים אינם מובנים, מהו

 מתארת לנו איך היו כל אותם שנים קשות:  

 

ים  ֶזה"  נָּה  ֶעְשרִּ י   שָּ כִּ נ  ְך  אָּ מָּ ֶזיך  ְרֵחֶליך  עִּ ֵכלּו   ל א   ְועִּ י  ל א  צ אְנך  ְוֵאיֵלי  שִּ ְלתִּ כָּ ה  : אָּ י  ל א  ְטֵרפָּ י  ֵאֶליך  ֵהֵבאתִּ כִּ נ  י  ֲאַחֶטּנָּה  אָּ יָּדִּ   ְתַבְקֶשּנָּה   מִּ

י י  יֹום  ְגנְֻבתִּ ה  ּוְגנְֻבתִּ ְילָּ י  :לָּ יתִּ יִּ י   ַביֹום  הָּ ַלנִּ ֶרב  ֲאכָּ ה  ְוֶקַרח  ח  ְילָּ ַדד   ַבלָּ י   ַותִּ י  ְשנָּתִּ ים  ילִּ   ֶזה  :ֵמֵעינָּ נָּה   ֶעְשרִּ יך  ְבֵביֶתך  שָּ   ֶעְשֵרה  ַאְרַבע   ֲעַבְדתִּ

נָּה ְשֵתי   שָּ ֶתיך   בִּ ים   ְוֵשש   ְבנ  נִּ י  ֶאת   ַוַתֲחֵלף   ְבצ אֶנך  שָּ ים  ֲעֶשֶרת   ַמְשֻכְרתִּ נִּ י   ֱאֹלֵהי   לּוֵלי :  מ  בִּ ם  ֱאֹלֵהי   אָּ הָּ ק  ּוַפַחד   ַאְברָּ ְצחָּ יָּה  יִּ י   הָּ י   לִּ ה   כִּ   ַעתָּ

ם י ֵריקָּ נִּ ַלְחתָּ  .מב( -)בראשית לא לח " שִּ

 

 התורה מתארת את מעשיו של יעקב: כך  -הגיע הזמן לעזוב את לבן ולחזור לא"י? הוא מחליט שמה יעקב מבין עכשיו ש

 

י "  ה  ַכֲאֶשר  ַוְיהִּ ֵחל  יְָּלדָּ ב  ַוי אֶמר  יֹוֵסף  ֶאת   רָּ ן  ֶאל  ַיֲעק  בָּ י   לָּ ה  ַשְלֵחנִּ י  ֶאל  ְוֵאְלכָּ י  ְמקֹומִּ ַשי  ֶאת  ְתנָּה  : ּוְלַאְרצִּ ַדי  ְוֶאת  נָּ י  ֲאֶשר  ְילָּ ַבְדתִּ ְתך   עָּ   א 

ֵהן י   ְוֵאֵלכָּה   בָּ ה  כִּ י  ֶאת   יַָּדְעתָּ   ַאתָּ תִּ דָּ יך  ֲאֶשר   ֲעב  ם   ָלָבן  ֵאָליו  ַויֹאֶמר   :ֲעַבְדתִּ י  ָנא   א  י  ְבֵעיֶניך   ֵחן   ָמָצאת  ַחְשת  י  נ  ְגָלֶלך '  ה  ַוְיָבֲרֵכנ    : ב 

יו ַוי אֶמר  :ְוֶאֵתָנה ָעַלי  ְשָכְרך ָנְקָבה  ַויֹאַמר ה ֵאלָּ יך  ֲאֶשר ֵאת  יַָּדְעתָּ  ַאתָּ יָּה  ֲאֶשר  ְוֵאת ֲעַבְדתִּ ְקְנך  הָּ י מִּ תִּ י :אִּ   ְלָפַני  ְלך  ָהָיה  ֲאֶשר ְמַעט   כִּ

ץ ְפר  ר ב  ַויִּ ֶרְך   לָּ ְתך'  ה  ַוְיבָּ י  א  ה   ְלַרְגלִּ ַתי   ְוַעתָּ י   ַגם   ֶאֱעֶשה   מָּ כִּ נ  י  אָּ ה   ַוי אֶמר  : ְלֵביתִּ ְך  ֶאֶתן   מָּ ב   ַוי אֶמר   לָּ ֶתן  ל א  ַיֲעק  י  תִּ ה   לִּ ם  ְמאּומָּ   ַתֲעֶשה  אִּ

י  ר  לִּ בָּ ה   ַהֶזה  ַהדָּ שּובָּ ר  צ אְנך  ֶאְרֶעה   אָּ ר   :ֶאְשמ  ֵסר  ַהיֹום  צ אְנך   ְבכָּל   ֶאֱעב  ם  הָּ שָּ ל  מִּ ד   ֶשה   כָּ לּוא   נָּק  ל   ְוטָּ ים  חּום  ֶשה  ְוכָּ בִּ לּוא   ַבְכשָּ   ְוטָּ

ד  ים   ְונָּק  זִּ עִּ יָּה  בָּ י  ְוהָּ רִּ ה  :ְשכָּ ְנתָּ י  ְועָּ י   בִּ תִּ ְדקָּ ר  ְביֹום  צִּ חָּ י   מָּ בֹוא  כִּ י   ַעל  תָּ רִּ ֶניך   ְשכָּ ל  ְלפָּ ד  ֵאיֶנּנּו   ֲאֶשר   כ  לּוא  נָּק  ים  ְוטָּ זִּ עִּ ים   ְוחּום  בָּ בִּ   ַבְכשָּ

נּוב י הּוא גָּ תִּ י  לּו ֵהן ָלָבן ַויֹאֶמר  :אִּ ְדָבֶרך ְיה   .לד( -כה  ל פרק )בראשית "כ 

 

"אם נא מצאתי חן בעיניך", מסכים שיעקב ילך וגם מעוניין לשלם לו את שכרו לפי התנאים של יעקב. וזה    -פתאום לבן משנה את פניו  

ומיוחד. כשיעקב רואה    מוזר מאוד, מצד אחד יעקב לא ישן עשרים שנה ופתאום פני לבן אינם כתמול שלשום ומתייחס אליו ביחס קרוב

  אמרה לו רבקה "הנה ר  ש כאבבית אימו,    נה שהיההאחרו   פעםבאת היחס הנחמד של לבן, יעקב מבין שהגיע הזמן לברוח. יעקב נזכר  



מתחרט על השנאה שמראה לך עתה, ומבקש אהבה ואחוה כדי להרגך,    -: מתנחם  הנצי"ב של    ור וביא כלהרגך" ו לך  אחיך מתנחם    עשו

רבקה לימדה את יעקב    להנאתך, ואח"כ "להרגך"... משום הכי אמרה לו שלא יאמין לו ויתרחק ממנו".  -להרגך", תחילה "לך"  וזהו "לך  

ומדוע לבן נהיה פתאום נחמד כל כך? והתשובה היא כי יש לו מטרה אחת:  שכאשר האויב מתחיל להיות נחמד, מגיעה סכנה של שאננות. 

יחיה ואפילו יהיה עשיר, אך ַקח"  -מתעשר מה אומרים בני לבן?  יעקב  העיקר שיישאר בחו"ל. ואז כאשר    שיעקב  ב   לָּ ל  ֵאת   ַיֲעק    ֲאֶשר   כָּ

ינּו בִּ ינּו  ּוֵמֲאֶשר  ְלאָּ בִּ ה  ְלאָּ שָּ ד  כָּל  ֵאת   עָּ ב  על  ַהֶזה   ַהכָּ ובבטחה  לאט  היהודי העשיר שמשתלט  על  הגויים  מזהים את טענת  אנו  כלומר,   ."

זוהי מטרתו של לבן. והיא לא    -ואז היהודי ילך לאיבוד    ,הגויים רוצים לנשל את היהודי ממעמדו ועושרו  עמדות מפתח בארץ גירותו, ואז 

ם  עניסה לבן לעצור את התהליך שלא יקום    , כבר אזהתחילה אצל יעקב, אלא כבר כשאליעזר הגיע להביא את רבקה לאשה עבור יצחק

ב  : "בא"י ּה ֵתֵשֶ֨ מֵָּ֔ יהַָּ֙ ְואִּ חִֶּ֨ אֶמר אָּ ְךַוי ֶּ֤ ר ֵתֵלָֽ ֹור ַאַחֹ֖ שֹ֑ ים אֹו עָּ ֹ֖ נּו יָּמִּ ֶ֛ תָּ ַּ֥ אִּ ֲערָּ אך כיון שהדבר היה תלוי בדעתה של רבקה, הוא  )בראשית כד, נה(  "  ַהַּנָֽ

, וכאשר יעקב חוזר מבית לבן התורה קוראת  ומעניין שבלכתה של רבקה הצעירה עם אליעזר שלחו איתה את דבורה המינקת  לא הצליח. 

 -כבר למשפחת יעקב "עם" 

 

ב  ַויָּב א  "  וא  ְכַנַען  ְבֶאֶרץ  ֲאֶשר  לּוָזה  ַיֲעק  ּמֹו  ֲאֶשר  ָהָעם  ְוָכל  הּוא  ֵאל  ֵבית  הִּ ֶבן  :ע  ם  ַויִּ ְזֵבחַ   שָּ א   מִּ ְקרָּ קֹום  ַויִּ י  ֵאל  ֵבית  ֵאל  ַלמָּ ם  כִּ ְגלּו  שָּ   נִּ

יו ֱאֹל  ֵאלָּ ְרחֹו  יםקִּ הָּ ְפֵני  ְבבָּ יו   מִּ חִּ ְבָקה   ֵמיֶנֶקת  ְדֹבָרה   ַוָתָמת  :אָּ ֵבר  ר  קָּ ַתַחת  ַותִּ ַאלֹון  ַתַחת  ֵאל  ְלֵבית  מִּ א  הָּ ְקרָּ כּות   ַאלֹון  ְשמֹו  ַויִּ "  בָּ

 . ה( -)בראשית לה, ו 

 

בציון פטירתה?    עכשיווהדבר מפליא מדוע דוקא    דבורה המינקת  פוגשים את  עִּ   , אלא   -אנו שוב  ם התחלה של  כשיעקב חוזר הביתה 

לעזור לה במשימה של    -למטרה אחת  "עשיתי שליחותך", שהרי היא נשלחה עם רבקה    -ם בא"י, כביכול אומרת דבורה לקב"ה  בניית  עַ 

ה  "  -  כעת שזה מתחיל להתממש כביכול דבורה מסיימת את תפקידה ו,  כהבטחת ה' לאברהם  ם בא"י ם יוצאי חלציה עַ להקים עִּ  רָּ ת ְדב  מָּ ַותָּ

ה  ְבקָּ  . " ֵמיֶנֶקת רִּ

 

כי לא יודע עדיין מה התפקיד שלו בעולם, הוא רק יודע שהוא צריך לברוח    עקב עוזב את הבית שלו, הוא עדיין לא יכול לנדור נדר ולכן כשי

ם שלכל  מבין שתפקידו הוא להקים עַ א  ו המעשו. אבל אחרי אותו לילה אחרון בא"י שהוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה,  

ֶבן, כעת הוא יכול לנדור "מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה  יהיה סולם לידו איפה שהוא ילךיהודי ויהודי בעם הזה   ֶא  את ֲאֶשר   ְוהָּ יַ֙    ַהז ִ֗ ְמתִּ ַשֶ֨

ה ית ֱאֹלקים   ַמֵצבֵָּ֔ ְהֶיֹ֖ה ֵב  קשים ולא פשוטים שיעברו על עם ישראל, לא רק שזה לא יחליש    מצביםבכל הדורות גם כשח"ו יהיו  דהיינו, ש  -  " יִּ

שבונים בית    ן ועוד אבןשל יהודים שמסרו נפשם על יהדותם ובייחוד בנחלתם א"י, יהפכו להיות אב  המצבותשראל, אלא שאפילו  את עם י

   ".לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב  :והלכו עמים רבים ואמרו"  כנאמר: ,שיבנה הבית בשלימותו , עד התכליתאלקים

 

 ארץ מצרים תחנה שלישית:  

 הביתה ומקים את ביתו, ונראה שהמאבק בלבן כבר מאחוריו עד שהמשפחה מתגלגלת לגלות מצרים, וכתיאור התורה:יעקב חוזר 

 

ם"  ש  ֶמֶלְך  ַויָּקָּ דָּ ם   ַעל  חָּ יִּ ְצרָּ ֵּנה  ַעמֹו  ֶאל  ַוי אֶמר   :יֹוֵסף  ֶאת   יַָּדע  ל א   ֲאֶשר  מִּ ֵאל  ְבֵני  ַעם  הִּ ְשרָּ צּום  ַרב  יִּ ֶמּנּו  ְועָּ ְתַחְכָמה  ָהָבה  :מִּ   ֶפן   לֹו  נ 

ְרֶבה יָּה  יִּ י  ְוהָּ ְקֶראנָּה  כִּ ה  תִּ מָּ ְלחָּ ְלַחם  ש ְנֵאינּו ַעל הּוא  ַגם ְונֹוַסף מִּ נּו ְונִּ ה בָּ לָּ ן  ְועָּ ֶרץ...   מִּ אָּ  .י( -שמות פרק א ח )" הָּ

 

,  סימאי   ר"א  אבא  בר  חייא  ר" א אותנו: " הקריאה של המלך פרעה לא נולדה ביום אחד, וזה לא היה רעיון מקרי של פרעה. חז"ל מלמדים  

.  "הבה נתחכמה לו"  , א"כ בלעם הוא זה שנתן את העצה)סוטה יא.(" וכו'  נהרג   -  שיעץ  בלעם,  ויתרו,  ואיוב,  בלעם:  עצה  באותה  היו  שלשה

" כו( שנאמר ארמי אובד אבי    ובלעם זה לבןומיהו אותו בלעם? עונה המדרש:  ועל שבקש לכלות ישראל  )דברים  )תנחומא    נקרא ארמי", 

יג ויצא  לא חורשא  עוזיאל במדבר  בן  יונתן  יורד למצרים,  (;  זה, מובן שלבן  הוא מחכה כבר בתחנה השלישית לתקוע את עם ישראל  . לפי 

לכן מנסה לבן בעוד  עם  בתחנה השניה  ורבקה הוא לא הצליח,  עם אחותו  בתחנה הראשונה  שהרי  בגלות,   גם לא הצליח,  בנותיו הוא 

יֹות  ֶאת  ְבַיֶלְדֶכן  ַוי אֶמרבמצרים. ושם הוא נותן את העצה: "   -תחנה   ְברִּ עִּ יֶתן  הָּ ם  ָהָאְבָני ם  ַעל  ּוְראִּ ֶתן  הּוא  ֵבן  אִּ תֹו  ַוֲהמִּ ם  א  וא   ַבת  ְואִּ יָּה"    הִּ וָּחָּ

בבנין עם ישראל למרות    )רש"י בראשית מט כד(מלשון אבא ובן    -שם על האבנים, במציאות שבונים עוד אבן ועוד אבן    .שמות פרק א טז()

רוצה לעצור  ]מל' לא בן[  , ולכן דוקא לבן  שרשרת הדורות של אבן ובן   האבנים האלה, את  המציאות הקשה במצרים, מנסה לבן לשבור את 

  ו.ידר המהר"ל שלבן הוא אבן נגף שמלווה את עמ"י גם בירידתם למצרים והקב"ה מצילנו מ, וזהו שאומ ולעקור את הכל  את הבית הזה

קודם בואו של יעקב היו    -ל הקבלה בין השנים של יעקב בבית לבן לשנים של ישראל במצרים. צאנו של לבן  " ובאמת אנו מוצאים בחז

הם   -  אותו הדבר היה כאשר עמ"י ירדו למצרים,  עג אות ח ואות יא()בר"ר וילנא  קב היו ששים ריבוא עדרים ללבן  עעזב י ששבעים עדרים וכ



, ולבן רודף  יעקב בורח מלבן.  יציאה ברכוש גדולגם ביציאה מלבן וגם ביציאה ממצרים אנו מוצאים    .היו שבעים נפש ויצאו ששים ריבוא

עם   הדבר  ואותו  השביעי,  ביום  אותו  ומשיג  השלישי  ביום  אחריהםרד שמפרעה,    שברחו  ישראלאחריו  והש  ף  השלישי  ביום    םג י ביום 

 השביעי. 

 

 אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה 

כי בלילה האחרון שלו בא"י  מה שנותן ליעקב את הכח בכל השנים הללו בבית של לבן להישאר מי שהוא ולגדל את הילדים בכזה בית, זה  

 למקום שבו הוא חולם קוראים לוז והוא הופך את שם המקום לבית אל. וחז"ל מבארים לנו את מהותה של העיר לוז: 

 

היא לּוז שצובעין בה את התכלת, היא לּוז שעלה סנחריב ולא בלבלה נבוכדנצר ולא החריבה, היא לּוז שלא שלט בה מלאך  " 

 .  )סוטה מו:(ם" מה עושין להם כיון שהם זקנים הרבה מוציאין אותם חוץ לחומה והם מתי המות מעולם, הזקנים שבה

 

דומה לים וים לרקיע ורקיע לכסא הכבוד. בלוז  עבור הציצית, והתכלת    כלומר, מי שגר בעיר לוז לא מת, כי בלוז היו צובעים את התכלת

ברעיון הגדול, לכן יעקב אומר שעכשיו    , בתמונה הגדולה,)עי' רמב"ן במדבר טו לב(  היו אנשים שחיו לעולם ועד, בלוז היו עסוקים בתכלית 

לזמן מה אתהוא   יום    עוזב  ביום  הולך עכשיו לעסוק בפרטים,  כי הוא  לבנות בית  -הרעיונות הגדולים,  הולך  , הוא הולך להפוך את  כי 

הנצי"ב:  .הרעיון למציאות כותב  הציצית  לכם  "   ועל  ותכלת והיה  לבן  מצוה אחת  יחיד שהוא  בלשון  לט(  " לציצית.  טו  במדבר  דבר  ,  )העמק 

חיבור יש  לומדים שביהדות  אנו  ויסודי  ולענייננו  הלבן(  בין העיסוק בתכלית לפרטים הקטנים  עמוק  בחוטי  חמוש  )הרמוזים  יעקב  וכאשר   .

וללמד את בני משפח גם בבית לבן  בייחודיותו  יכול להמשיך  לבן, שעסוק  בתובנה הזו, הוא  לבית  רק    -ב"לבן"  תו, למרות שהוא הולך 

יעקב לומד שאת "בית אל" בונים עם אבנים  .  התכלית והתמונה הגדולה  -וישכח את "התכלת"    בפרטים, שיעקב יעבוד קשה יומם ולילה

"הלבנים" השונ מול  לעמוד  זו הדרך  הדורות הבאים,  כל  את  הוא מלמד  וכך  "לבן",  וגם  "תכלת"  גם  ודור שיש בהם  דור  גם  ים שבכל   ,

מ יומית  היום  במציאות  ומאמינים  שהפרטים  הגדולה  לתמונה  מחוברים  אנו  קשים,  גם  ולפעמים  עולה  ורואים  ורכבים  כולה  שהמציאות 

אמרו על אותה האבן כשהיו מעלין אותה בדימוס היתה מפלת עצמה לפי  על האבן של יעקב: "  ולא לחינם אמרו חז"ל  במעלה אל בית אל.

ונשבע   כן מאסו אותה הבונים עד שבא שלמה בחכמתו  ועל  ולא תזוז  שעתיד בית המקדש ליחרב,  לא תחרב  יחרב הכל, היא  שאפילו 

האבן של    .(; ועי' שוח"ט קיח אות כנז)תורה שלמה בראשית כח ק  מאסו הבונים היתה לראש פינה  אבן, הה"ד  וקבעוה בכותל מערביממקומה  

  עתידה להיות לראש פינה בבית עולמים   -מאסו בה הבנים  שלעיתים נדמה  אף שו  שנשפכו על האבן הזאת,   יעקב קבועה בכותל הדמעות 

בנים שאיתם  האבנים האלו הם לא רק הא  . " לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב, ותביא את כל העמים שיאמרו: " )ת"י בראשית כח כב(

יעקב  בונה יעקב את ביתו, אלא אלו האנשים   "   בכל הדורות שמוסרים נפשםבני    עת להביא את התכלית למעשה, כמו שמסביר רש"י: 

  ביום   אלהים'  ה  והושיעם(  ט  זכריה)  הגולה  מן  אותם  -  כנוס  ועת  :קדש  אבני  תשתפכנה(  ד  איכה)  מושלכים  ישראל  בחורי  -  אבנים  להשליך

". כשעם ישראל חוזר מהגלות לא"י, עבודת הפרטים צריכה להתמקד ולהיות מכוונת  אדמתו   על  מתנוססות  נזר  כאבני   עמו   כצאן   ההוא

בניית בית אל. בדורנו המשימה רלוונטית מתמיד, להיות במצב של "עם לבן גרתי" על כל המשמעויות    -לתפקיד עמ"י למימוש התכלית  

 -וזה אפשרי כאשר אנו זוכרים ומבינים את המשמעות והייעוד של חלומו של יעקב    -  מכך, ואעפ"כ "ותרי"ג מצוות שמרתי"   שתמעותהמ

 ושפתרון חלומו הוא החיים שלנו, עם ישראל. 


