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 תש"פ  כסלו                                    בס"ד  

 

 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

       בית אל בהכפולה  ההתגלות

 שלח )על פי שיעור של הרב עזרא ביק( וי פרשת ל
 

בלב פרשת וישלח עומדים שני עימותים דרמטיים שיעקב 

עשו )האיש והמלאך( ופעם משתתף בהם, פעם אחת עם 

סוק עהשבוע נאחת עם שכם )האיש והעיר(. בשיעור 

המאורעות מאורע קצר המופיע לאחר שני בדווקא 

 אל.  -העיקריים, והוא חזרתו של יעקב לבית

מאורע זה מתרחש "על הדרך", כשיעקב בדרכו משכם 

אל עבר אפרתה )בית לחם( )ל"ה, ט"ז(, מגדל עדר )ל"ה, 

"הביתה" אל חברון )פסוק כ"ז(. יעקב כ"א(, ולבסוף 

אל מזבח ומצבה, וזוכה להתגלות והבטחה  -בונה בבית 

רגילים כל כך לכך שהקב"ה מחדש את ו אנ. מאת הקב"ה

הבטחת הארץ לאבות, שאנו מדלגים על קטע זה מבלי 

אבל בשיעור השבוע להקדיש לו תשומת לב מיוחדת. 

 .ו של יעקבנעצור ונתמקד בתחנה זו במסע

 :טו-א "השית לברא  .1

ֹּאֶמר א   א -ל ְוֶשב-אֵ -ַיֲעקֹּב, קּום ֲעֵלה ֵבית-ים ֶאלק  ֹל-ַוי

ם; ַוֲעֵשה ְזֵבחַ -שָׁ ם מ  אֵ  שָׁ ְפֵני  -לָׁ ְרֲחָך מ  ְרֶאה ֵאֶליָך, ְבבָׁ ל ַהנ 

יָך ח  ו אָׁ ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ֶאל ב.  ֵעשָׁ ל-ַוי ּמֹו:-ֵביתֹו, ְוֶאל כָׁ   ֲאֶשר ע 

רּו ֶאת ס  ֹלֵהי ַהנֵ -הָׁ ר, ֲאֶשר ְבתֹּ א  יפּו  כָׁ ַטֲהרּו, ְוַהֲחל  ְכֶכם, ְוה 

ְמֹלֵתיֶכם ה ְוַנֲעֶלה, ֵבית ג.  ש  ם -ל; ְוֶאע ֶשה-אֵ -ְונָׁקּומָׁ שָׁ

אֵ  ְזֵבַח, לָׁ י, ַבֶדֶרְך  -מ  ד  ּמָׁ י ע  י, ַוְיה  ת  רָׁ י ְביֹום צָׁ עֶֹּנה אֹּת  ל הָׁ

י ְכת  לָׁ ְתנּו ֶאל ד.  ֲאֶשר הָׁ ל-ַוי  ר  -ַיֲעקֹּב, ֵאת כָׁ ֹלֵהי ַהֵנכָׁ א 

ם, ְוֶאתֲאשֶ  ם -ר ְביָׁדָׁ ְטמֹּן אֹּתָׁ ְזֵניֶהם; ַוי  ים, ֲאֶשר ְבאָׁ מ  ַהְנזָׁ

ם ה ֲאֶשר ע  ֵאלָׁ ַתת   ה.  ְשֶכם-ַיֲעקֹּב, ַתַחת הָׁ י ח  עּו; ַוְיה  סָׁ ַוי 

ְדפּו, ַאֲחֵרי  -ים, ַעלק  ל-א   ֹּא רָׁ יבֹוֵתיֶהם, ְול ים ֲאֶשר ְסב  ר  ֶהעָׁ

היָׁ וַ  ו.  ְבֵני ַיֲעקֹּב ֹּא ַיֲעקֹּב לּוזָׁ וא,   , ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְכַנַעןב ה 

ל  ל:-אֵ -ֵבית ם ֲאֶשר-הּוא, ְוכָׁ עָׁ ּמֹו -הָׁ ְזֵבַח,   ז.  ע  ם, מ  ֶבן שָׁ ַוי 

קֹום, אֵ  א ַלּמָׁ ְקרָׁ א    ל:-אֵ -ל ֵבית-ַוי  יו הָׁ ְגלּו ֵאלָׁ ם, נ  י שָׁ -כ 

יוק  ֹל ח  ְפֵני אָׁ ְרחֹו, מ  ת ְדבֹּרָׁ  ח.  ים, ְבבָׁ מָׁ ְבקָׁ ַותָׁ ה,  ה ֵמיֶנֶקת ר 

ַתַחת ְלֵביתַות   ֵבר מ  א ְשמֹו, ַאּלֹון  -קָׁ ְקרָׁ ַאּלֹון; ַוי  ֵאל ַתַחת הָׁ

כּות.  }פ{   בָׁ

א א   ט ֶרְך,  -ים ֶאלק  ֹל-ַוֵירָׁ ם; ַוְיבָׁ ַפַדן ֲארָׁ ַיֲעקֹּב עֹוד, ְבבֹּאֹו מ 

ֹּאֶמר י.  אֹּתֹו ְמָך ַיֲעקֹּב:ק  ֹל-לֹו א  -ַוי ֹּא  ים, ש  ֵרא ש  -ל קָׁ ְמָך  י 

י א   א ֶאת-םעֹוד ַיֲעקֹּב, כ  ְקרָׁ ְהֶיה ְשֶמָך, ַוי  ֵאל י  ְשרָׁ ְשמֹו,  -י 

ֵאל ְשרָׁ ֹּאֶמר לֹו א   יא.  י  י ֵאל ַשַדי, ְפֵרה ּוְרֵבה ק  ֹל-ַוי   ים ֲאנ 

ֶציָך   ים, ֵמֲחלָׁ כ  ֶּמךָׁ; ּוְמלָׁ ְהֶיה מ  ם, י  ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוי 

ֶרץ, ֲאֶשר נָׁ -ְוֶאת יב.  ֵיֵצאּו  אָׁ ם ּוְלי  הָׁ הָׁ י ְלַאְברָׁ קצְ ַתת  ְלָך   חָׁ

ֶרץ-ֶאְתֶננָׁה; ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך, ֶאֵתן ֶאת אָׁ יו,   יג.  הָׁ לָׁ ַוַיַעל ֵמעָׁ

קֹום, ֲאֶשרק  ֹל-א   תֹו-ים, ַבּמָׁ ֶבר א  ה,   יד.  ד  ַוַיֵצב ַיֲעקֹּב ַמֵצבָׁ

קֹום ֲאֶשר תֹו-ַבּמָׁ ֶבר א  ֶבן; ַוַיֵסְך עָׁ --ד  ֶליהָׁ ֶנֶסְך,  ַמֶצֶבת אָׁ

צֹּק עָׁ  ֶמןַוי  א ַיֲעקֹּב ֶאת טו.  ֶליהָׁ שָׁ ְקרָׁ קֹום, ֲאֶשר  -ַוי  ֵשם ַהּמָׁ

ם א   תֹו שָׁ ֶבר א    .ל-אֵ -ֵבית - יםק  ֹל-ד 

סדר האירועים: לאחר סיומה של את  בקצרהנסכם 

אל -פרשת דינה בשכם, ה' אומר ליעקב לקום ולעלות בית

ר  -בח "ָלא  ולבנות שם מז ָבר  ל ַהנִּ ֶליָך ב  ָשו ֶאה א  י ע  נ  פ  ֲחָך מִּ

יָך" )ל"ה, א'(. יעקב, לאחר שהורה תחילה לבני ביתו  ָאחִּ

אל ומקים שם -להסיר מקרבם אלהי נכר, נוסע לבית

ז'(. לאחר מכן, ה' שוב נגלה ליעקב  -מזבח )פסוקים ה'

י"ג(, ויעקב מקים מצבה )פסוק י"ד(. מיד -)פסוקים ט'
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וממשיך הוא עוזב את המקום ר מכן, כפי הנראה, לאח

 במסעו לכיוון חברון )פסוק ט"ז(.

 

מספר שאלות שיש לתת עליהן את ון בפרשה נעלה עי

 ח'(:-הדעת בנוגע לחלקו הראשון של הסיפור )פסוקים א'

מדוע יעקב מחליט לנקות את ביתו מעבודה זרה  .1

 דווקא עכשיו?

ית א  הקב .2 ה ב  ל" )פסוק א'(. -"ה אומר ליעקב "קּום ֲעל 

ית א   יעקב קורא לבני ַנֲעֶלה ב  ָנקּוָמה ו  ל" -ביתו "ו 

)פסוק ג'(. מהי משמעות הביטוי הדרמטי "לקום 

 ולעלות"?

ל". אף  -א-גם ה' וגם יעקב מכנים את המקום "בית .3

על פי כן, כשיעקב מגיע לשם, התורה אומרת "ַוָיבֹא 

ל" )פ הלּוזָׁ ַיֲעֹקב  ית א  וא ב  ַנַען הִּ ֶאֶרץ כ  סוק ו'(. ֲאֶשר ב 

 מדוע מספרים לנו כי שם העיר לוז?

ֶאֶרץ  –ובאותו פסוק  .4 מהי משמעות הביטוי "ֲאֶשר ב 

ַנַען"? אם היתה זו תחנתו הראשונה של יעקב בארץ   כ 

כנען, זה היה מובן. אך כיוון שיעקב כבר נמצא בארץ  

מוזר למדי שמזהים כנען מאז שהגיע לשכם, זה 

ַנַען". מקומות בארץ כנען כמקומות "אֲ  ֶאֶרץ כ  ֶשר ב 

רק לגבי שכם, תחנתו  למעשה, תואר זה מופיע

אל, אך  -הראשונה בארץ )ל"ג, י"ח( וכאן לגבי בית

לא לגבי שום מקום אחר שיעקב עוצר בו בדרכו  

 דרומה. 

ּמֹו" ֵביתֹובשכם, יעקב פונה אל " .5 ֶאל ָכל ֲאֶשר עִּ  ו 

אל, אנו מוצאים כי -אל. בבית-ומציע שיסעו לבית

ָכל  ם"ַוָיבֹא ַיֲעֹקב ... הּוא ו  עָׁ ּמֹו". היכן שהוא  הָׁ ֲאֶשר עִּ

 בדרך, בית יעקב הפך להיות עם. מה פירוש הדבר?

אל. מי -דבורה, מינקת רבקה, מתה ונקברה בבית .6

 היא דמות זו, ואיך זה קשור לסיפור?

 

אל מחזירה אותנו גם אל ההתגלות ההתגלות בבית 

 .ראשונה בבית אל ה

   :כב-י חכ"  יתשברא  .2

נָׁה  רָׁ ַבע; ַוֵיֶלְך, חָׁ ְבֵאר שָׁ קֹום  אי .  ַוֵיֵצא ַיֲעקֹּב, מ  ְפַּגע ַבּמָׁ ַוי 

י ם, כ  קֹום-ַויֶָׁלן שָׁ ַקח ֵמַאְבֵני ַהּמָׁ א ַהֶשֶמש, ַוי  , ַויֶָׁשם בָׁ

קֹום ַההּוא ְשַכב, ַבּמָׁ יו; ַוי  ם  בי .  ְמַרֲאשֹּתָׁ ֵנה ֻסּלָׁ ַוַיֲחֹלם, ְוה 

ב  יַע ַהשָׁ ֻמצָׁ ֹּאשֹו, ַמּג  ה, ְור ֵנה ַמְלֲאֵכי  ַאְרצָׁ ה; ְוה  ְימָׁ מָׁ

ים בֹו ים ְויְֹּרד  ים, עֹּל  ֹלה  יו,   גי.  א  לָׁ ב עָׁ צָׁ ה נ  ֵנה ְיהוָׁ ְוה 

ה א   י ְיהוָׁ ֹּאַמר, ֲאנ  ק; ַוי ְצחָׁ יָך, ֵואֹלֵהי י  ב  ם אָׁ הָׁ ֹלֵהי ַאְברָׁ

ֶליהָׁ  ה שֵֹּכב עָׁ ֶרץ, ֲאֶשר ַאתָׁ אָׁ ,  ְלָך ֶאְתֶננָׁה--הָׁ

ה   די .  ּוְלַזְרֶעָך ֵקְדמָׁ ה וָׁ ַרְצתָׁ יָּׁמָׁ ֶרץ, ּופָׁ אָׁ יָׁה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר הָׁ ְוהָׁ

ל ְבְרכּו ְבָך כָׁ ה; ְונ  ֶנְגבָׁ פֹּנָׁה וָׁ ה,  -ְוצָׁ מָׁ ֲאדָׁ ְשְפחֹּת הָׁ מ 

יָך ְבכֹּל ֲאֶשר וט.  ְרֶעָךּוְבזַ  ְך, ּוְשַמְרת  ּמָׁ י ע  נֹּכ  ֵנה אָׁ ֵתֵלְך,  -ְוה 

יָך, ֶאל בֹּת  ֹּאת:הָׁ -ַוֲהש  ה ַהז מָׁ ְבָך, ַעד ֲאֶשר    ֲאדָׁ ֹּא ֶאע זָׁ י, ל כ 

ם י, ֵאת ֲאֶשר-א  ית  ש  ַבְרת  -עָׁ ְךד  יַקץ ַיֲעקֹּב,   זט.  י לָׁ ַוי 

ֵכן ֵיש ְיה ֹּאֶמר, אָׁ ְשנָׁתֹו, ַוי ֹּא  מ  י, ל נֹּכ  קֹום ַהֶזה; ְואָׁ ה ַבּמָׁ וָׁ

י ְעת  דָׁ ֹּאַמר, ַמה זי .  יָׁ א, ַוי ירָׁ קֹום -ַוי  א, ַהּמָׁ ֵאין   ַהֶזה:נֹורָׁ

ם י א  ים, וְ -ֶזה, כ  ֹלה  םֵבית א  י  מָׁ ַוַיְשֵכם  חי.  ֶזה, ַשַער ַהשָׁ

ַקח ֶאת ֶאֶבן ֲאֶשר-ַיֲעקֹּב ַבבֶֹּקר, ַוי  יו, וַ -הָׁ ם ְמַרֲאשֹּתָׁ יֶָׁשם שָׁ

צֹּק ֶשֶמן, ַעל ה; ַוי  ּה, ַמֵצבָׁ ּה-אֹּתָׁ ֹּאשָׁ א ֶאת טי.  ר ְקרָׁ -ַוי 

קֹום ַההּוא,-ֵשם ם לּוז ֵשם-ֵבית ַהּמָׁ יר-ֵאל; ְואּולָׁ ע  , הָׁ

אשֹּנָׁה ר  ַדר ַיֲעקֹּב, ֶנֶדר ֵלאמֹּר: כ.  לָׁ ם  ַוי  ים -א  ֹלה  ְהֶיה א  י 

ַתן י הֹוֵלְך, ְונָׁ נֹּכ  י ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר אָׁ ַרנ  י, ּוְשמָׁ ד  ּמָׁ י ֶלֶחם -ע  ל 

ְלבֹּש כֹּל, ּוֶבֶגד ל  לֹום, ֶאל אכ.  ֶלא  י ְבשָׁ י; ֵבי-ְוַשְבת  ב  ת אָׁ

י, לֵ  ה ל  יָׁה ְיהוָׁ יםְוהָׁ ֶאֶבן הַ  בכ .  אֹלה  ֹּאת, ֲאֶשרְוהָׁ י  -ז ַשְמת 

ה ֶתן--ַמֵצבָׁ ים; ְוכֹּל ֲאֶשר ת  ֹלה  ְהֶיה, ֵבית א  י, ַעֵשר  -י  ל 

ְך  .ֲאַעְשֶרנּו לָׁ

אל בעת שברח  -ום בביתיעקב נשבע, כשהתעורר מן החל

ית א   ים". ֹלהִּ -מעשו, שהמצבה שהקים שם תהיה "ב 

אל ומנסך עליה -יעקב מקים מצבה בביתבפרשתנו ואכן, 

אל היא קיום הנדר, -אם מטרת המסע לביתאלא שנסך. 

 :כפי שטוענים רוב המפרשים

 מדוע מצווה ה' על יעקב להקים מזבח?  •

ומדוע יעקב תחילה בונה מזבח, ורק לאחר שה'   •

ו בעקבות הקמת המזבח, הוא מקים מתגלה אלי

 מחדש את המצבה? 

 

אופן בענות על השאלות שהצגנו הרב עזרא ביק מציע ל

ַנַען" מעיד . לדעת הרב ביק הבא ֶאֶרץ כ  הביטוי "ֲאֶשר ב 

בבירור שזהו המקום הראשון אליו הגיע יעקב בארץ. אם 

 כן, נראה שיעקב מגיע לארץ ישראל פעמיים:
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ֶכם  –כשהוא מגיע לשכם  .1 יר ש  ם עִּ " ַוָיבֹא ַיֲעֹקב ָשל 

ַנַען ֲאֶשר ב   יר" ֶאֶרץ כ  י ָהעִּ נ  ַחן ֶאת פ  ַפַדן ֲאָרם ַויִּ ֹבאֹו מִּ ב 

 )ל"ג, י"ח(

"ַוָיבֹא ַיֲעֹקב לּוָזה ֲאֶשר  –אל -כשהוא מגיע לבית .2

ל" )ל"ה, ו'( ית א  וא ב  ַנַען הִּ ֶאֶרץ כ   ב 

ַפַדן ֲאָרם".  ֹבאֹו מִּ מסקנה זו מחוזקת על ידי הביטוי  "ב 

פיע בשנית קב נכנס לשכם, ומוביטוי זה מופיע כשיע

ים ֶאל -"ַוי ָרא א   -אל -בחלק השני של הסיפור בבית ֹלהִּ

םַיֲעֹקב עֹוד  ַפַדן ֲארָׁ ָבֶרְך ֹאתֹו" )פסוק ט(. כיוון  ְבבֹּאֹו מ  ַוי 

-שאנו יודעים שהמקום שבו התגלה ה' ליעקב הוא בית

ּתֹו ָשם  –אל  ֶבר אִּ ם ַהָּמקֹום ֲאֶשר דִּ ָרא ַיֲעֹקב ֶאת ש  ק  "ַויִּ

ל" )פסוק ט"ו( -א   ית א  ים ב  ֹבאֹו  –ֹלהִּ ברור שהביטוי "ב 

ַפַדן ֲאָרם" מתייחס לבית מעיד על   אל. כלומר ביטוי זה-מִּ

 אל.-כך הגעה כפולה לארץ ישראל, לשכם ולבית

 

רעיון זה מודגש באמצעות השימוש , לדעת הרב ביק

אל. הקב"ה אומר ליעקב ללכת -בשמות השונים של בית

אל. -ם הולכים לביתאל. יעקב אומר למשפחתו שה-לבית

אולם כאשר הם מגיעים לשם, מספרים לנו כי יעקב הגיע 

במילים אחרות, מטרת המסע  אל.-שהיא בית –ללוז 

, שיעקב נתן לו את קדושמקום  –אל -היא להגיע לבית

חזיונו של את שמו כדי להנציח את פגישתו עם הקב"ה ו

שער השמיים. עם זאת, בפועל כשיעקב מגיע לשם, 

ום הוא בעצם העיר הכנענית לוז. התורה צריכה המק

-לספר לנו כי זהו אותו מקום שיעקב קרא לו בעבר בית

ית   וא ב  ַנַען הִּ ֶאֶרץ כ  אל, ולכן מופיע הביטוי "לּוָזה ֲאֶשר ב 

ל".   א 

הערת מערכת  כביכול סוף הפסוק הוא לדעת הרב ביק, 

של התורה, שנועדה למנוע בלבול מאלו ששכחו כי לוז 

הטקסט ללא תוספת הביאור אל הן אותו מקום. -ובית

ֶאֶרץ ַנַען". התורה  הוא: "ַוָיבֹא ַיֲעֹקב לּוָזה ֲאֶשר ב  כ 

מדגישה לנו את הכנעניות של לוז בשלב זה. יעקב אינו 

שבה יש מקום נמצא בסביבה שאנו מכנים "ארץ ישראל" 

ית א   ים" ו-שהוא "ב  ם". למרות שעבר-ֹלהִּ  "ַשַער ַהָשָמיִּ

את הגבול הגיאוגרפי של ארץ כנען זמן מה קודם לכן, 

ארץ אבותיו. כשהגיע לשכם, יעקב עדיין לא ממש חזר ל

רק לאחר שיעקב בונה את המזבח, התורה מתייחסת  

 אל.-למקום כאל בית

, הסיבה לכך היא שבנקודה זו בסיפורלדעת הרב ביק, 

לפחות במה שנוגע ליעקב, ארץ ישראל היא השתקפות 

ארץ ישראל היא הארץ שבה האבות   חייו של יעקב.

להית של בניית האומה -מגשימים את התכנית הא

. בכל הזמן ששהה בביתו של לבן, יעקב היה היהודית

. כעת עליו לחנוך מחדש את חייו פרויקט" מפסק זמןב"

", ורק מנקודה זו ואילך  י האומהשלו כ"אבפרויקט ה

 "ארץ ישראל".בהוא 

בה לכך  אל. הסי-המקום בו מתרחשת חניכה זו הוא בית

ר   ל ַהנִּ ַח ָלא  ב  ז  ה ָשם מִּ ֶליָך נתונה בציווי של ה': "ַוֲעש  ֶאה א 

יָך". בית ָשו ָאחִּ י ע  נ  פ  ֲחָך מִּ ָבר   עזבאל היא הנקודה ממנה -ב 

 יעקב את ארץ ישראל.

הוא הפרידה )שראינו לעיל( החיזיון בתחילת פרשת ויצא 

. ובהתאם, תוכן התגלות ה' היא ישראלשל יעקב מארץ 

שהוא יגן על יעקב בגלות, יהיה עמו, ויחזירו לביתו. 

"  י האומהפרד מהארץ ומתפקידו כ"אבאל יעקב נ-בבית

 אל הוא חוזר למלא את ייעודו.-ועל כן בבית

יעקב מבין זאת, ומשום כך הוא מנקה  הרב ביק,  לדעת

בארם. את משפחתו מאבק עבודה זרה שאולי דבק בהם 

מנהגים שיכלו להתקבל בארם חייבים להיפסק  כלומר,

לפני שתתבצע עלית המדרגה הגדולה בהיסטוריה  

ית. העניין כאן אינו הימנעות מחטא. הדגש הוא, היהוד

יֶכם". יעקב  ֹלת  מ  יפּו שִּ ַהֲחלִּ ַטֲהרּו ו  הִּ כפי שאומר יעקב, "ו 

 מכריז על התחלה חדשה. 

ם ולעלות". גם הקב"ה וגם יעקב מכנים את המסע "לקו

הגובה של -ההתייחסות אינה רק לקו, שומסביר הרב ביק

התעורר ולגייס את אל. הכוונה ב"לקום" היא גם ל-בית

הכוחות, להתעלות מבחינה רוחנית. המזבח שהקב"ה  

אל אינו תשלום הנדר של -מצווה על יעקב לבנות בבית

יעקב, אלא מזבח של הקדשה. הקמת המזבח מזכירה  

 ץ ישראל.את המזבחות שבנה אברהם כשהגיע לאר

 

יש הבדל אחד נוסף בין יעקב שלפני ומסביר הרב ביק, ש

כן. בכך שקיבל על עצמו את ייעודו אל ולאחר מ-בית
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כ"אב", יעקב הופך את  תפקידו וחנך מחדש את ה

משפחתו מ"בית" ל"עם". יעקב הוא האב האחרון, זה 

ע בארם יעקב היה אב משפחה, ברגשלאחריו יבוא עם. 

שאנו רואים אותו כ"אב" בארץ ישראל, הוא נהפך  

אל, יעקב ומשפחתו -למנהיג של עם. כשהוא מגיע לבית

ּמֹו" )פסוק ו'(.-פכים להו ָכל ָהָעם ֲאֶשר עִּ  "הּוא ו 

 

, מציע הרב  הנוגעת לדבורה, מינקת רבקהס לשאלה היח

דבורה היא היא מייצגת את העולם הארמי. ביק ש

השריד האחרון לעולם ההוא. כמינקת, היא מייצגת את 

תה, במוההדרכה והחינוך שקיבלה רבקה בבית אביה. 

, ופרק זה בחייו של יעקב הקשר נותק לחלוטין עכשיו

 וארץ ישראל. נחתם. יעקב הוא לחלוטין איש של ישראל

 

חלקו השני של הסיפור שלנו מתחיל כאשר הקב"ה  

מתגלה ליעקב ומברך אותו, ומשנה את שמו. הקב"ה אז 

 ,אומר

 :י"ב-ל"ה,י"אבראשית  .3

י אֵ  ֶּמךָׁ  -ל שַ -ֲאנ  ְהֶיה מ  ם י  ַדי ְפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוי 

הָׁ  י ְלַאְברָׁ ַתת  ֶרץ ֲאֶשר נָׁ אָׁ ֶציָך ֵיֵצאּו: ְוֶאת הָׁ ים ֵמֲחלָׁ כ  ם ּוְמלָׁ

ֶרץ   אָׁ ק ְלָך ֶאְתֶננָׁה ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵתן ֶאת הָׁ ְצחָׁ  ּוְלי 

במילה הברכה שנתן יצחק ליעקב לפני -מילהו זלמעשה 

בריחתו לארם, ואפילו נעשה שימוש באותו שם של 

 . הקב"ה

 :ד'-'כ"ח, גבראשית   .4

ֵרְך אְֹּתָך ְוַיְפְרָך-ל שַ -ְואֵ  ים:  ַדי ְיבָׁ ְקַהל ַעּמ  יתָׁ ל  י  ְוַיְרֶבָך ְוהָׁ

ְשְתָך ֶאת   ְך ְלר  תָׁ ם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך א  הָׁ ְרַכת ַאְברָׁ ֶתן ְלָך ֶאת ב  ְוי 

ַתן א   ם  -ֶאֶרץ ְמגֶֻריָך ֲאֶשר נָׁ הָׁ ים ְלַאְברָׁ  ֹלה 

סוק בייעוד  הקב"ה מחדש את העישומסביר הרב ביק, 

באותה הנקודה שבה יעקב עזב. ברכת   בדיוקשל יעקב 

תפקידו של יעקב כ"אב", הייתה מושעית,  -אברהם 

קפואה בזמן. יעקב חוזר כעת לנקודה שבה הוא עזב, הן 

יעקב בארם אל(, והן רוחנית. שנותיו של -גיאוגרפית )בית

 צריכות להיות מושמות בסוגריים.

עושה. הוא מציב את  למעשה, זה בדיוק מה שיעקב

השנים האלו בסוגריים, עם מצבה בכל קצה. כשעזב 

לארם הוא הקים מצבה והתפלל להגנה במסעו מחוץ 

לארץ ישראל, במילים אחרות, ביציאתו מההיסטוריה 

ת  הלאומית. כשהוא חוזר, ונוטל על עצמו מחדש א

ַהל   -תפקידו כאב  כאחד שלא ילדים בלבד אלא "ּגֹוי ּוק 

צאו ממנו; אז הוא מקים מצבה נוספת, באותו ּגֹויִּם" י

מקום, באותה נקודה. בכך יעקב שם בסוגריים את 

השנים של התפתחות אישית בחרן ומשרטט את הקו 

הישר מברכתו בידי אביו לפני שנים רבות כל כך, אל 

שתי  ן הברכות שקיבל. המשך התפקיד המשתמע מ

  המצבות הן סוגריים מסביב לשנים בהן הקריירה של 

יעקב הייתה מושעית, השנים בהן שהה מחוץ לארץ  

 ישראל. 

 

הקב"ה נותן ליעקב שם חדש, ומעניק לו את אותה ברכה  

בדיוק שהעניק לו יצחק לפני שנים רבות. ברכה זו היא  

ה שבה גם )בברית המיל המשך של הברכה של אברהם

 אל אינו רק מקום-בית .השתנה שמם של אברם ושרי(

בור יעקב, כפי שראינו בחלקו הכניסה לארץ ישראל ע

הראשון של הסיפור; זהו גם המקום שבו הקב"ה מאשר 

 את זהותו החדשה של יעקב כישראל, אב לאומה. 

ברור מהתיאור של התורה כי התגלות זו של ה' אינה 

קשורה לנסיבות חייו של יעקב לאחר המקרה בשכם, 

ים -ַוי ָרא א  אלא לשובו מפדן ארם לארץ ישראל. " ֶאל ֹלהִּ

ָבֶרְך ֹאתֹו:" )ל"ה, ט'(.  עֹודַיֲעֹקב  ַפַדן ֲאָרם ַוי  ֹבאֹו מִּ ב 

ַפַדן ֲאָרם", על אף שאנו  ֹבאֹו מִּ התאריך המצוין הוא "ב 

מה. ויש רמז עוד  -יודעים שיעקב כבר היה בשכם זמן

התייחסות  – עודהקב"ה מתגלה ליעקב  –יותר מפורש 

שך של ם. התגלות זו היא המברורה לחלום הסול

 ההתגלות הקודמת. 

זאת הסיבה לחזרה המשולשת לדעת הרב ביק, 

 .בפסוקים

 :ט"ו-ל"ה, י"גבראשית  .5

יו א   לָׁ ים -ַוַיַעל ֵמעָׁ תֹוֹלה  ֶבר א  קֹום ֲאֶשר ד  : ַוַיֵצב ַיֲעקֹּב  ַבּמָׁ

ה  תֹו ַמֵצבָׁ ֶבר א  קֹום ֲאֶשר ד  א ַיֲעקֹּב ֶאת ֵשם  ַבּמָׁ ְקרָׁ ... ַוי 

קֹום אֲ  ת ַהּמָׁ ֶבר א  םֶשר ד  ים ֵבית ֵאל:  -א   ֹו שָׁ  ֹלה 
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  :רש"י מפרש שם .6

 "איני יודע מה מלמדנו".  

הביטוי המודגש אינו מתייחס למקום הרב ביק מציע, ש

שבו הקב"ה דיבר עם יעקב כעת, אלא למקום שבו 

שנה קודם לכן, בלילה של חלום  35הקב"ה דיבר עימו 

עולה מהמקום  י הקב"ההסולם. הפסוק הראשון מציין כ

 .שבו הוא דיבר קודם לכן עם יעקב

 

 ומסכם הרב ביק:   .7

זהו הסיום של אותה התגלות קודמת. התורה רומזת  

שאפשר לדלג ולהתעלם מכל מה שקרה בינתיים בשנים 

שיעקב היה בחרן. באופן דומה, יעקב מקים את המצבה  

החדשה לא במקום שבו הקב"ה דיבר עמו כעת, אלא  

המצבה הזו מקבילה   – אזבר אליו א דיבמקום שבו הו

אל, שאנו כבר מכירים,  -למצבה הקודמת. השם בית

מתייחס להתגלות הראשונה, והיא ממשיכה עכשיו  

כאילו לא הופרעה מעולם. זוהי הסיבה שיעקב מאשר  

אל. כל המטרה של  -בית –מחדש את שמו של המקום 

הסיפור היא להביא אותנו, פשוטו כמשמעו, אל הנקודה  

עקב עוזב את הארץ ואת יעודו כ"אב" בתחילת  בה י ש

תֹו".  ֶבר א  קֹום ֲאֶשר ד   פרשת ויצא. אנו שוב "ַבּמָׁ


