
  ...הרהורים על חלומות
  

  :בטרם צאתו הוא מקבל את ברכת הוריו. אל בית לבן אחי אימו, יעקב עוזב את בית אביו ואמו ויוצא אל פדן ארם

. ת ָאִחיךְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמ. ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבקִֹלי ְוקּום ְּבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה

ַעד ׁשּוב ַאף ָאִחיָך ִמְּמָך ְוָׁשַכח ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ּלֹו ְוָׁשַלְחִּתי ּוְלַקְחִּתיָך ִמָּׁשם ָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד 

  )מה-מג' כז פס, בראשית(

ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵרְך אְֹתָך . ה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמָךקּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמָך ְוַקח ְלָך ִמָּׁשם ִאָּׁש

ְוִיֶּתן ְלָך ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר ָנַתן . ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים

  )ד-ב' כח פס, בראשית(ֱאלִֹהים ְלַאְבָרָהם 

. שלא תשלוט בו חרב עשו, היא רוצה להציל אותו. היא מצוה עליו לברוח. כדרכה של אם מלווה את הבן בליווי מעשי, האם

  .היא מתאמת איתו סימן מוסכם שבאמצעותו יוכל למצוא את דרכו חזרה. מקום להסתתר, היא נותנת לו כתובת

להמשיך את . משפחהתפקיד להקים , יש לך שליחות! קום לך.  הבןהוא שולח את. אינו מקבל את הגישה הבורחת, האב

  .ולא בורח, אתה הולך לקראת. השושלת של אברהם אבינו

  )ז' כח פס, בראשית (ַוִּיְׁשַמע ַיֲעקֹב ֶאל ָאִביו ְוֶאל ִאּמֹו ַוֵּיֶלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם

  .אבל גם את הייעוד, את הבריחה, את האזהרה. יעקב אבינו שומע הכל

 :גם הוא נותן את חלקו במסע הארוך הזה, ואלקים
 ְוִהֵּנה ְיהָֹוה ִנָּצב .ַוַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו

 ְוָהָיה .ֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעָךָעָליו ַוּיֹאַמר ֲאִני ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלֹ

ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך . ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך

ִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָלְך ּוְׁשַמְר

  )טו-יב' כח פס, בראשית(

שנראה כמו החלום הזה . אלקים נותן לאדם את החלום, ואם האבא נותן ייעוד ושליחות, אם האימא נותנת נתיב בריחה

החלום הזה . החלום הזה שמספק לאדם ראיה מקיפה על עתידו. סולם שרגליו מוצבות ארצה אבל ראשו מגיע השמימה

  . זה שכאילו כבר יצא אל הפועל, מהחלום המוגשם כבר. מדבר אליו מראש הסולם

  .חלום במתנה

  )טז' כח פס, בראשית (ֹום ַהֶּזה ְוָאנִֹכי לֹא ָיָדְעִּתיַוִּייַקץ ַיֲעקֹב ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ְיהָֹוה ַּבָּמק

   :י מוסיף"רש". ואנכי לא ידעתי"יעקב מקיץ משנתו ומזדעזע 

  )שם, י"רש ( שאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה-ואנכי לא ידעתי 

עצמו שאילו היה יודע לא הוא מעיד על . יעקב מצטער על כך שישן במקום קדוש כל כך. א עמד על הערה מאד מעניינת"בשפ

לא היה חולם את החלום החשוב , אבל לכאורה אילו לא היה יעקב ישן במקום ההוא. היה ישן במקום קדוש שכזה

הוא . יעקב אבינו אינו מתפתה לחלום שלו. א היא נוקבת ביותר"התשובה אותה נותן השפ. והמשמעותי כל כך עבורו

אדם אחר היה מתעורר לאחר חלום . א חש בעובדה שהוא במקום קדוש כל כךמתעורר ובא אל עצמו בתביעה איך יתכן של

אבל יעקב אבינו מתעורר ובוחן את עצמו . מתוק כל כך והיה מתענג על עצם העובדה שזכה להארה שכזו מאת בורא עולם

  .איך קרה כדבר הזה שהוא הגיע למקום קדוש כל כך והוא לא ידע על כך

. ואם היה נשאר ער היה מפסיד את החלום, היה נשאר ער, שכן אילו היה יודע על כך, לכאורה נשארת התמיהה במקומה

הוא מיצר על כך שהיה צריך לחלום . התשובה היא שיעקב בא אל עצמו בטענה שהחלום הופיע רק כחלום ולא במציאות

חלום ומדוע לא הגיע ולא מימש מדוע היה צריך לישון כדי להגיע אל ה, יעקב שואל את עצמו. בכדי להגיע אל אותם הגבהים

יעקב רצה להישאר ער ולקבל את החלום במציאות . יעקב לא רצה להישאר ער ולהפסיד את החלום. את החלום במציאות

  . קיימת

הוא הופך , כלומר שיש פער בין המציאות לבין החלום, כשיעקב מתעורר ומבין שהחלום התאפשר רק בגלל שהוא היה חלום

  :את החלום לאתגר

 ַוִּיְקָרא ֶאת .ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוָּיֶׂשם אָֹתּה ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן ַעל רֹאָׁשּה

ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעָּמִדי  ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר ִאם .ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית ֵאל ְואּוָלם לּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה

 ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָאִבי ְוָהָיה ְיהָֹוה ִלי .ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש

כח , בראשית (ִהים ְוכֹל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָלְך ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה ִיְהֶיה ֵּבית ֱאלֹ.ֵלאלִֹהים

  )כב-יח' פס



במקום הזה בא החלום ואל המקום הזה הוא . הוא מקשר את היעדים הללו אל המקום. יעקב אבינו מציב לעצמו יעדים

בתקופה מאוחרת יותר בחייו של על חיבור המקום אל החלום ושברו אנו קוראים . עתיד לחזור לאחר שתושלם כל משימתו

  :יעקב

ָאנִֹכי ָהֵאל ֵּבית ֵאל ֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ִּלי ָׁשם ֶנֶדר ַעָּתה קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ 

  )יג' לא פס, בראשית (מֹוַלְדֶּתָך

ו משרטט לעצמו את תמונת פני עתידו וכשהוא משלים את השליחות המלאך מזכיר ליעקב בחלום את המעמד בו יעקב אבינ

זה יהיה הרגע בו יעקב יזכה לראות את חלומו לא בחלום אלא . ואת הייעוד הוא קורא לו לשוב אל אותו המקום עצמו

אכן יש יראת אלקים במקום הזה "זה יהיה הרגע שבו יעקב יתקן את אותה חווית שינה שהסתיימה בקריאה . במציאות

  ".ואנכי לא ידעתי

, הוא חזיון חלומי המתרחש בתוך המציאות, אותו החזיון המחזיר את יעקב אל האבן שמשח למצבה. יעקב לומד את המסר

  :מתוך ערות גמורה ולא מתוך שינה

ַוּיֹאֶמר . ֻּתִדים ָהעִֹלים ַעל ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדיםַוְיִהי ְּבֵעת ַיֵחם ַהּצֹאן ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ָוֵאֶרא ַּבֲחלֹום ְוִהֵּנה ָהֲע

ַוּיֹאֶמר ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ָּכל ָהֲעֻּתִדים ָהעִֹלים ַעל ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים . ֵאַלי ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים ַּבֲחלֹום ַיֲעקֹב ָואַֹמר ִהֵּנִני

ָאנִֹכי ָהֵאל ֵּבית ֵאל ֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ִּלי . ת ָּכל ֲאֶׁשר ָלָבן עֶֹׂשה ָּלְךְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים ִּכי ָרִאיִתי ֵא

  )יג-י, בראשית (ָׁשם ֶנֶדר ַעָּתה קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ

, ודדות עם לבן בענין הצאן העקודים והנקודיםעם ההתמ, עם הצאן, החזיון הזה מופיע ליעקב תוך שהוא נמצא במציאות

יתכן וזהו הרגע שבו הושלמה . יעקב אבינו חולם בתוך המציאות. ומתוך ההופעה המציאותית הזו פונה אליו המלאך

  ...זהו הרגע בו עליו לשוב אל האבן אשר שם מצבה, משימתו של יעקב

והופך אותה , ת האבן עליה ישן ועליה חלם את חלומו הגדוליעקב נוטל א. נקודה נוספת שעלינו לשים לב אליה היא האבן

  :זהו אותו בית אלוקים העתיד לשמש את האנושות כולה באחרית הימים. לאבן הבנין של בית האלוקים העתידי

 ְוָהְלכּו ּגֹוִים .ְוָנֲהרּו ָעָליו ַעִּמיםְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ִיְהֶיה ַהר ֵּבית ְיהָֹוה ָנכֹון ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא הּוא ִמְּגָבעֹות 

ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיהָֹוה ְוֶאל ֵּבית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ְויֹוֵרנּו ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה 

ים ְוהֹוִכיַח ְלגֹוִים ֲעֻצִמים ַעד ָרחֹוק ְוִכְּתתּו ַחְרבֵֹתיֶהם ְלִאִּתים  ְוָׁשַפט ֵּבין ַעִּמים ַרִּב.ּוְדַבר ְיהָֹוה ִמירּוָׁשָלִם

 ְוָיְׁשבּו ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו .ַוֲחִניתֵֹתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות לֹא ִיְׂשאּו ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְולֹא ִיְלְמדּון עֹוד ִמְלָחָמה

  )ד-א' ד פס, מיכה (ָוה ְצָבאֹות ִּדֵּברְוֵאין ַמֲחִריד ִּכי ִפי ְיהֹ

רשת זו על כל חשיבותה לעם . 'בית יעקב'הקימה הגברת שרה שנירר את רשת בתי הספר לבנות , בין שתי מלחמות העולם

למרות שרוב , ומשום כך לא נוכתה ממערערים, היתה בעלת גישה חדשנית לנושא חינוך הבנות, היהודי באותה התקופה

לשרה שנירר לא היה . דרישות לפתוח בעיירות רבות סניף של הרשת הגיעו אל שרה שנירר מכל עבר. תמכו בהגדולי ישראל 

למנהלות ולמורות בסניפי בית , והיא נאלצה למנות בנות שבגרו בבית הספר שלה. כוח הוראה שיוכל להשביע את הצורך

בית 'רות למקום חדש בו בקשו לפתוח סניף של באחת הפעמים הגיעה שרה שנירר יחד עם שתים מן הנע. יעקב החדשים

שרה שנירר התכופפה . שהשליכו עליהן אבנים' בית יעקב'את פניהן קבלה קבלת פנים צוננת של מתנגדי הרעיון של . 'יעקב

ובקשה ממנה שכשיצקו את , נתנה אותה לנערה שיועדה להיות מנהלת בית הספר המקומי, והרימה את אחת האבנים

  ...תשקע את האבן הזו ביסודות הבנין, ן הקבוע של בית הספרהיסודות לבני

  ...יעקב אבינו משקע את אבן החלום בתוך יסודות הבנין של בית האלוקים שהוא חולם להקים

אמת נכון הדבר שהשינה מאפשרת לנו . כאן מתעוררת השאלה כיצד קרה הדבר שיעקב לא חש את קדושת המקום עד שישן

אל , מחברת אותה אל הקונקרטי, הערות מסיחה את דעתנו. צב של ערות לא היינו חשים בהםלחוש דברים שיתכן שבמ

הנקודה היא שמיעקב היינו מצפים שיחוש . אין הנפש פנויה לחוש את התחושות הדקות, כיון שכך. אל העכשווי, המעשי

  . שיחלום בחיבור מלא אל המציאות. שיחבר חלום עם מציאות, בכך

  :י"יה ברשנראה שהתשובה מצו

ד שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה " לשון מיעוט באותו מקום שכב אבל י-וישכב במקום ההוא 

  ) יא'ח פסכ בראשית ,י"רש(עוסק בתורה 

ברור שיש לפרש את הדברים באופן הסמלי שהרי מתוך דברי . היתה זו השינה הראשונה של יעקב מזה ארבע עשרה שנה

מהי אם כן ). א"טו ע, נדרים(מלקים אותו וישן לאלתר , דנו שמי שנשבע שלא יישן שלשה ימיםל בדיני שבועות למ"חז

  ?משמעות הערות הזו של יעקב במשך ארבע השנים של לימוד התורה בישיבת שם ועבר

על פי קטע , יתכן וניתן יהיה להסביר את התהליך אותו עבר יעקב אבינו במשך ארבע עשרה השנים בישיבת שם ועבר

  :מכתב שכתב הרב הוטנר לחברמ

והן אני יודע שעיקר אישיותי הוא חיי . הלימוד באופניו השונים בולע אותי... הולך אני ומשתקע בלמודיות

  ...?מה תהא עליה, נפשי, ובכן נפשי. הנפש שלי ולא חיי השכל שלי



ולכן .  שקלטו לתוכםשחיי הנפש שלהם מבוססים הם על חיי שכלם ועל יסודות המדע... אני נמנה על הטפוס

מפני שמרוכז אני כעת בקליטת יסודי , למדתי תמיד זכות על עצמי על שאני מזניח לעת עתה את חיי הנפש

אבל בכל זאת יש ומדי ... אשר כל זה ישמש לי בזמן מן הזמנים לבסיס חיי נפשי, ובפתוח חיי שכלי, מדע

בעת את זכויותיה במלא כוח חריפותה ותו, פעם בפעם מתפקעת סבלנותה של הנפש המחכה לבוא יומה

אגרות , פחד יצחק... (לא עשוקת נכסים ורכוש כי אם עשוקת חיים! כמה עשוקה היא הנפש, הה... הנוקבת

  )רסז' עמ, וכתבים

הוא שקוע . הוא שקוע בלמודיות. יעקב אבינו לא חולם לעת עתה. יעקב אבינו נמצא ארבע עשרה שנים בישיבת שם ועבר

הלימוד מנותק במידה רבה מן . 'כאן ועכשיו'הלימוד נושא אצלו אופי של . אבל יעקב אבינו לא חולם. ם ורכושבקניית נכסי

זו הסיבה שבגללה יעקב אבינו זקוק לשינה כדי . זו הסיבה שבגללה יעקב אבינו אינו חש את המקום שאליו הגיע. החלום

עולם שעתיד . הוא שרוי בה והוא צריך לעבור לעולם אחריעקב אבינו צריך להתנתק לרגע מן הערנות המתמדת ש. לחלום

  . ללמד אותו לחלום

  


