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פרשת ויחי
אבני הדרך של יעקב אבינו
מאת הרב יחיאל צור ,קיבוץ בית רימון

יעקב אבינו הוא האב המחובר אל האבן (היחידי שהמילה אבן מוזכרת ביחס אליו) .בדרך לגלות הארוכה,
ערב לפני שהוא עוזב בצער ובחשש את הארץ האהובה ,יעקב שם למראשותיו אבן מאבני המקום ,וחולם
שכֵב עָ לֶיהָ לְ ָך אֶ ְת ֶננָה ּולְ ז ְַרעֶ ָך :וְ הָ יָה ז ְַרעֲ ָך
את אותו חלום נפלא שבו ה' מבטיח לו" :הָ ֶ
ָארץ אֲ ֶשר אַ ָתה ֹׁ
ּושמַ ְר ִתיָך בְ כֹׁל אֲ ֶשר ֵתלְֵך וַ הֲ ִשב ִֹׁתיָך אֶ ל הָ אֲ דָ מָ ה הַ זֹׁאת כִ י ֹלא אֶ ֱעזָבְ ָך עַ ד
ָארץ ...וְ ִהנֵה ָאנֹׁ כִ י ִעמָ ְך ְ
כַעֲ פַ ר הָ ֶ
יתי אֵ ת אֲ ֶשר ִדבַ ְר ִתי לְָך( ":כח ,יג-טו) .בעקבות זאת יעקב נוקט בצעד הבא" :וַ י ְַשכֵם יַעֲ קֹׁב
אֲ ֶשר ִאם עָ ִש ִ
ֹׁאשּה …:וַ יִדַ ר יַעֲ קֹׁב נֶדֶ ר לֵאמֹׁר
בַ ב ֶֹׁקר וַ י ִַקח אֶ ת הָ אֶ בֶ ן אֲ ֶשר ָשם ְמ ַראֲ ש ָֹׁתיו וַ י ֶָשם א ָֹׁתּה מַ צֵ בָ ה וַ ִיצֹׁק ֶשמֶ ן עַ ל ר ָ
ִאם י ְִהיֶה אלקים ִעמָ ִדי… וְ הָ אֶ בֶ ן הַ זֹׁאת אֲ ֶשר ַש ְמ ִתי מַ צֵ בָ ה י ְִהיֶה בֵ ית אלקים…".
ההבטחה ,והאבן שיעקב עתיד לחזור אליה ,נותנות ליעקב את הכוח להתגבר על כל אבני הנגף בגלות
הארוכה והקשה" :וַ ַי ְרא וְ ִהנֵה בְ אֵ ר בַ ָשדֶ ה ...וְ הָ אֶ בֶ ן גְ ֹׁדלָה עַ ל פִ י הַ בְ אֵ ר :וְ נֶאֶ ְספּו ָשמָ ה כָל הָ עֲ דָ ִרים וְ ָגלֲלּו אֶ ת
הָ אֶ בֶ ן מֵ עַ ל פִ י הַ בְ אֵ ר ...וַ י ְִהי כַאֲ ֶשר ָרָאה יַעֲ קֹׁב אֶ ת ָרחֵ ל בַ ת לָבָ ן אֲ ִחי ִאמ ֹׁו וְ אֶ ת צֹׁאן לָבָ ן אֲ ִחי ִאמ ֹׁו וַ ִי ַגש יַעֲ קֹׁב
וַ ָיגֶל אֶ ת הָ אֶ בֶ ן מֵ עַ ל פִ י הַ בְ אֵ ר( "...פרק כט).
יעקב מכיר בכוחה של האבן ,המנציחה אירועים ,ומזכירה לאדם המתחלף והמשתנה את אמיתות היסוד
שהתחייב אליהם ,ולכן כשהוא כורת ברית עם לבן הוא שוב משתמש באבן" :וְ עַ ָתה לְ כָה נִ כְ ְר ָתה בְ ִרית אֲ נִי
וָ אָ ָתה וְ הָ יָה לְ עֵ ד בֵ ינִ י ּובֵ ינֶָך :וַ י ִַקח יַעֲ קֹׁב ָאבֶ ן וַ י ְִרימֶ הָ מַ צֵ בָ ה :וַ יֹׁאמֶ ר יַעֲ קֹׁב לְ אֶ חָ יו לִ ְקטּו אֲ בָ נִ ים וַ י ְִקחּו אֲ בָ נִ ים
וַ יַעֲ שּו גָל וַ יֹׁאכְ לּו ָשם עַ ל הַ גָל( ":פרק לא פסוקים מד-מו).
יעקב אכן זוכה וחוזר לאותה אבן בבית אל ,וזוכה להבטחה מחודשת מהקב"ה ,ובעקבות זאת" :וַ יַצֵ ב
יַעֲ קֹׁב מַ צֵ בָ ה בַ מָ קוֹׁם אֲ ֶשר ִדבֶ ר ִאת ֹׁו מַ צֶ בֶ ת ָאבֶ ן וַ יַסֵ ְך עָ לֶיהָ נֶסֶ ְך וַ ִיצֹׁק עָ לֶיהָ ָשמֶ ן( ":פרק לה פסוק יד).
והנה יעקב ניצב לפני בנו יוסף ,הבן שהפך להיות מנהיג בארץ מצרים ,המפרנס והמוביל של המשפחה
כולה ,ועתה הוא מבאר לו את מקור הברכהִ " :מידֵ י אֲ בִ יר יַעֲ קֹׁב ִמ ָשם רֹׁעֶ ה אֶ בֶ ן י ְִש ָראֵ ל" (פרק מט פסוק
כד) .כלומר ,דע לך יוסף – אנו שואבים את כוחנו משם ,מאותה אבן פשוטה שבבית-אל .לשם אני שייך
ולארץ זאת ארצה לחזור " :וַ יְצַ ו או ָֹׁתם וַ יֹׁאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם אֲ נִ י נֶאֱ סָ ף אֶ ל עַ ִמי ִקבְ רּו א ִֹׁתי אֶ ל אֲ ב ָֹׁתי אֶ ל הַ ְמעָ ָרה
אֲ ֶשר בִ ְשדֵ ה עֶ פְ רוֹׁן הַ ִח ִתי :בַ ְמעָ ָרה אֲ ֶשר בִ ְשדֵ ה הַ מַ כְ פֵ לָה אֲ ֶשר עַ ל פְ נֵי מַ ְמ ֵרא בְ אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן אֲ ֶשר ָקנָה ַאבְ ָרהָ ם

אֶ ת הַ ָשדֶ ה מֵ אֵ ת עֶ פְ רֹׁן הַ ִח ִתי לַאֲ חֻ זַת ָקבֶ רָ :שמָ ה ָקבְ רּו אֶ ת ַאבְ ָרהָ ם וְ אֵ ת ָש ָרה ִא ְשת ֹׁו ָשמָ ה ָקבְ רּו אֶ ת י ְִצחָ ק
וְ אֵ ת ִרבְ ָקה ִא ְשת ֹׁו וְ ָשמָ ה ָקבַ ְר ִתי אֶ ת לֵָאה.":
דווקא יעקב ,שלא הצליח לישב בשלווה ונע ונד ממקום למקום ,הוא המבין את כוחה של האבן כבסיס
לשייכות.
ֹלהים אֶ ְתכֶם
יוסף מבין את המסר ,ואף הוא מבקש " :וַ י ְַשבַ ע יוֹׁסֵ ף אֶ ת בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל לֵאמֹׁר פָ קֹׁד יִפְ קֹׁד אֱ ִ
וְ הַ עֲ לִ ֶתם אֶ ת עַ ְצמ ַֹׁתי ִמזֶה( ":פרק נ פסוק כה).
ידוע פירושם של האונקלוס ורש"י על הפסוק בראש המאמר" :אבן ישראל  -לשון נוטריקון אב ובן אבהן
ובנין יעקב ובניו" .אכן אבן היא המחברת בין הדורות .גם אנו הבאים לארץ לאחר אלפי שנים של נדודים
מתרגשים מול האבנים הקדומות הנחשפות אל עינינו ,אבנים שיוצרות רגש עמוק של שייכות ותובנה של
המשכיות.
יחיאל צור רב קהילת בית רימון ,בוגר ישיבת שעלבים וכולל "בני אלישע" בבקעת
הירדן 2עוסק בחינוך באיזור הגליל התחתון2
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