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 ויצאפרשת השבוע : 

 

 

יעקב אבינו יצא מבאר שבע בכדי ללכת לחרן. לאחר שהגיע לחרן חשב: "איך יתכן שעברתי 

?" התחיל לחזור. כשהגיע לבית אל, התפללו אבותי ולא התפללתיששם  –דרך הר המוריה 

ה' את השתדלותו והביא אליו לשם את הר המוריה. הוא התפלל ושכב לישון. לפני ראה 

מאבני שנרדם, לקח יעקב אבנים כדי להניח עליהן את ראשו. וכמו שאומרת התורה: "ויקח 

 "וישכם יעקב בבוקר ויקח: וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא". כשהתעורר נאמר המקום

 את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה".

 

הרי כתוב שהוא הניח סביב מראשותיו כמה אבנים, ומדוע כשהתעורר היתה  שואלים חכמים:

רק אבן אחת, איפה נעלמו כולן?? עונה על זה רבי יצחק במסכת חולין )דף צ"א עמוד ב'(: 

את ראשו, וזאת אומרת עלי  צדיק "התחילו האבנים מריבות זו עם זו, זאת אומרת עלי יניח

 יניח, מיד עשאן הקב"ה אבן אחת".

 

הבעיה לא נפתרה! כי גם אם אחרי שהתחברו כל האבנים לאבן אחת, הרי האבנים , ולכאורה

שהתחברו בחלק האחורי עדין לא זכו שיעקב יניח את ראשו עליהן! ורק האבנים שהתחברו 

 האבנים?בחלק הקדמי זכו בכך! אם כן, מה התועלת בחיבור 

 

כל דבר מפריע! למה הוא כן ואני לא?  –יסוד גדול למדנו כאן! כאשר יש שנאה ופירוד  אלא,

ם זה נחשב שלי, כי הרי אנחנו יחד! לשני דבר מסוי אבל כאשר יש אהבה ואחדות, גם אם יש

תעורר מדנים, ועל כל  –החכם מכל אדם: "שנאה  –יסוד זה נרמז בדברי שלמה המלך 

אהבה", מכאן נבין עד כמה חשוב להרבות אהבה ואחדות בינינו, הן   תכסה -פשעים 

 במשפחה והן בחברים ובשכנים. כי על ידי כך, הכל יבוא על מקומו בשלום. שבת שלום .

 

 

 

 

 בברכת שבת שלום

 

 הרב שלמה דידי
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