
  ויקח יעקב אבן

 הקדמה

 

 .ממנה מצבה הקיםפעמיים אנחנו קוראים על יעקב אבינו שהוא לקח אבן ו

ר בֹּקֶּ ב בַּ ֲעקֹּ ם יַּ כֵּ יַּשְׁ ת, וַּ ח אֶּ קַּ יִּ ר וַּ ן ֲאשֶּ בֶּ אֶּ ּה  הָּ תָּ ם אֹּ יָּשֶּ יו וַּ ֲאשֹּתָּ רַּ ם מְׁ שָּ
ה בָּ צֵּ ל ,מַּ ן עַּ מֶּ ק שֶּ צֹּ יִּ ּה וַּ  ח"י ח"כבראשית  .רֹּאשָּ

ֲעקֹּב ח יַּ קַּ יִּ ן וַּ ה ,ָאבֶּ בָּ צֵּ הָּ מַּ ימֶּ רִּ יְׁ ים. וַּ נִּ טּו ֲאבָּ קְׁ יו לִּ חָּ אֶּ ב לְׁ ֲעקֹּ ר יַּ יֹּאמֶּ , וַּ
ֲעשּו יַּ ים וַּ נִּ חּו ֲאבָּ קְׁ יִּ ל וַּ ל ,גָּ ם עַּ לּו שָּ יֹּאכְׁ ל-וַּ גָּ  ו"מ-ה"א מ"בראשית ל   . הַּ

הולך בדרך אני פעמים הרבה . הולך בדרכוהקטן הנקרא על שמו וגם אני 
כאשר ו. ולחקרה ומתחיל לנקותה, תהאני מרים או. רואה אבן מעניינתו

 המקרים רובב .מה יצא ממנה דעתאי אפשר ל, אבן חדשה לנקותמתחילים 
הצגתי בפני הרבה אבנים  .אבנים זוהרות, אבנים יקרות, מצאתי אבנים טובות

ולאחר מכן הנחתי אותן בכיסי בתקווה , חברים כדי שגם הם יתפעלו מיופין
 .ן ולהמשיך לחקרןשביום מהימים אוכל לחזור אליה

אמרתי לעצמי  .מהאבנים שאספתימצבה  יםהקהעזתי לעד עתה לא ואולם 
אבנים קטנות וגדולות שליקטתי באקראי מפה  גתהצרבה בשאין תועלת 

 אסדרו מסוג מסוייםאת כל האבנים  וףאסא אםהדבר יהיה ראוי רק   -ומשם
 התורה ציוותה ואולם. בקו אחד ןאות

ָך  ֹלא יֶּה לְׁ הְׁ ןיִּ ָאבֶּ ן וָּ בֶּ ָך אֶּ יסְׁ כִּ נָּה ,בְׁ טַּ ה ּוקְׁ לָּ דוֹּ  ג"ה י"דברים כ .גְׁ

ואין טוב מאשר אשמח במעשי  עת כנוס אבניםעלי לעבור מהבנתי שולכן 

 .הדלים

ורק , במשך השנים אספתי מאות אבנים. המשימהעלי גדולה מצאתי שאבל 
מרגלה "הביטוי לעתים מופיע  תלמודב. חלק זעיר הובאו למצב שראוי לפרסום

כלומר שגורים , של אותו חכם על דברים שהיו רגילים בפיו" בפומיה דרב פלוני
כלומר אבנים טובות , בפיו מרגליות היואבל אפשר להבין שדברים אלה . בפיו
ראו חכמים חובה , וולא נכתבהיו רק בפיו ההן ת וולמרות שהמרגלי. בפיו

של ( חבילתו)באפרקסותו גם "אליעזר הגדול כתוב ' ובצוואת ר .ןלהזכיר אות
 ,ל במלאכת הוצאת האבניםיתחשמוטב שאהבנתי ולכן ". עני מצויה מרגלית

 .וגם עם קצב הוצאתן איטי, גם עם בהתחלה מספרן דל



כל אותם אנשים שבמשך השנים קראו טרם אכלה לדבר וחובה עלי להודות ל
ובראש ובראשונה לאשתי  ,מחכימות והעירו לי הערות כתבתיר שאאת 

האבק נדבה רוחה אותה לעזור במלאכת ניקוי שתמיד עומדת לימיני ה
 .כדי שאוכל להוציא דבר מתוקן מתחת ידיים מהפנינ

האבנים מוש, שישמחו בי הקוראיםו, יהי רצון שלא יארע דבר תקלה על די
 .יבנה המקדש במהרה בימינוהאלו 
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