


הוא עושה ,יעקב" ,וַ ֵּי ֵּצא" 1,לדרך ארוכה-ארוכה .וכל מה שהוא
רוצה זה להגיע הביתה לשלום .להגיע לבית ישראל .להקים את
בית ישראל .זו דרך ארוכה.
והשבועַ ,ד ְרכֵּ י ִציוֹ ן ֲא ֵּבלוֹ ת 2.וכשאומרים את המילים "תפילת
הדרך" ,מתכוונים לכך שהארץ מתפללת .כביש  6מתפלל .כביש
 443מתפלל .הדרך עצמה מתפללת .ואנחנו פוגשים את תפילת
הדרך הראשונה בפרשתנו .וַ ִי ַדר יַ ֲעקֹב נֶ ֶדר לֵּ אמֹרִ " :אם יִ ְהיֶ ה ֱאל ֹ ִקים
ִע ָּמ ִדי ו ְש ָּמ ַרנִ י ַב ֶד ֶר ְך ַה ֶזה ֲא ֶשר ָּאנֹכִ י הוֹ לֵּ ְך וְ ַש ְב ִתי ְב ָּשלוֹ ם ֶאל ֵּבית
ָּא ִבי  -וְ ָּה ֶא ֶבן ַהזֹאתֲ ,א ֶשר ַש ְמ ִתי ַמ ֵּצ ָּבה ,יִ ְהיֶ ה ֵּבית ֱאל ֹ ִקים"3.
וואו.

ירנו לְ ָּשלוֹ ם4.
ֶשתוֹ לִ יכֵּ נו לְ ָּשלוֹ ם .וְ ַת ְחזִ ֵּ

האבן הזאת ,אבני ארץ ישראל ,אבני הכביש של הארץ הקדושה
הזו ,מתפללות .איך אני יודעת? מפני שבפרשת ויצא לאבנים יש
יש ּיוּת .כשמגיע יעקב לבית אל ,אמצע הארץ ,האבנים רבות
ִא ִ
5
יח ַצ ִדיק ֶאת רֹאשוֹ !" זאת
יח ַצ ִדיק ֶאת רֹאשוֹ ָּ ,עלַ י יַ ִנ ַ
ביניהןָּ " :עלַ י יַ ִנ ַ
אומרת שהאבנים בוכות כל לילה" :לא ָעלַ י ,לא ָעלַ י תנוח תינוקת
מה .לא ָעלַ י!" לא עלינו.
קטנה ,לא נושמת ,בחיק ִא ּ
בארץ ישראל אין סתם אבנים .אבן אחת מוסרת אותך לזו שלידה,
על האספלט הקשה .והאבנים לוחשות" :שתגיעי לשלום ,שתגיעי
לשלום".
בארץ ישראל לא רק האבנים בוכות .גם התמרורים בוכיםְ ,בכִ י
ַת ְמרו ִרים 6.אנחנו בדיוק בפרשה שמדברת על זו שרק ילדה עכשיו
ומתה בדרך ,אמא רחל .והשבוע הזה חייב להיות נר ,נ"ר לנעם
שבַע ַויֵּלְֶך ח ָָׁׁרנָׁה".
 1בראשית כ"ח ,יַ " :ויֵּצֵּא יַעֲק ֹב ִמ ְּבאֵּר ָׁ
 2איכה א' ,ד.
 3בראשית כ"ח ,כ-כב.
 4מתוך נוסח "תפילת הדרך".
 5רש"י לבראשית כ"ח ,יאַ " :ויָּשֶׂ ם ְמ ַראֲ ׁשֹותָּ יו – " ִה ְּתחִילּו מ ְִּריבֹות זֹו עִם זֹו:
שָאן
ז ֹאת אֹומ ֶֶרתָׁ ' :עלַי יַנִי ַח ַצדִיק ֶאת ר ֹאשֹו' ,וְּז ֹאת אֹומ ֶֶרתָׁ ' :עלַי יַנִי ַח'ִ .מי ָׁד ֲע ָׁ
שנֶאֱ מַר " ַויִּקַח אֶׂ ת הָּאֶׂ בֶׂן אֲ ׁשֶׂ ר שָּ ם
ַהקָׁדֹוש בָׁרּוְך הּוא ֶאבֶן ַאחַתְּ ,וזֶהּו ֶ
ְמ ַראֲ ׁש ֹׁתָּ יו"" וגם :תלמוד בבלי ,חולין צא ע"ב.
ְּרּורים ָׁרחֵּל
שמָׁע נְּהִי ְּבכִי ַתמ ִ
 6ירמיהו ל"א ,יד" :כ ֹה ָאמַר ה' ' :קֹול ב ְָּׁרמָׁה נִ ְּ
ְּמ ַבכָׁה עַל ָׁבנֶי ָׁה ֵּמאֲ נָׁה ְּל ִהנָׁחֵּם עַל ָׁבנֶי ָׁה כִי אֵּינֶנּו'".


רחל ,ראשי התיבות של שמה ,תינוקת כל כך קטנה שעומדת כמו
תמרור אזהרה ואומרת לנו" :זהירות בדרך הביתה!"
כמה רוצה יעקב להגיע הביתה .וכמה פחד ,וכמה פגיעות ,גם
בנפש 7.וכמה סכנות .הוא לא רוצה לקבור אם בדרך,
אוחזת בידה תינוק קטן.

ְּבלִ ְּד ָּתהּ8,

אז בואו נלמד את כללי הדרך ,ה"רלב"ד" ,כמו שאני קוראת לזה –
רחל ,לאה ,בדרכים.
והכלל הראשון :תנו לעקוף .נכון ,אתם תאחרו הביתה ובבקשה
שהבמ ּפרים בדרך הביתה הם "קפיצת הדרך" ,כמו
ַּ
בבקשה ,תבינו
9
שהיה ליעקב בפרשה .תבינו שכל העיכובים בדרך הביתה ,הם
קפיצת הדרך .הם כאן כדי שלא תקרה תאונה חזיתית ופגיעה
חזיתית .כי יש ילדים בדרך!
מי יכול לתאר את הצער הנורא של רחל ,שעוקפים אותה בליל
חופתה? אבל היא עושה את זה כי היא רואה התנגשות חזיתית
ופגיעה אנושה בדרך הביתה ,ועוד מישהי שתקועה בכביש .אז
רחל תגיע מאוחר יותר.
וזה מרוץ נורא ,דלת ליד דלת ,כי כל כך חשוב לשתיהן להגיע
הביתה אבל הצער הזה ,חס ושלום ,של סולם שמתחילים לעלות
בו בדרך לאן שהוא ,וזה חלום הסולם של יעקב ,וחלילה נופלים
ממנו ,וחלילה לא מגיעים – אסור לנו ,אסור לנו! אנחנו צריכים
לדעת שכשאנחנו נוסעים בכביש ,יש לנו באוטו הזה מלאכים .ויש
באוטו שלידינו – מלאכים .וְ ִה ֵּנה ַמלְ ֲאכֵּ י ֱאלֹ ִקים עֹלִ ים וְ י ְֹר ִדים -
 7בראשית כ"ח ,י-יאַ " :ויֵּצֵּא יַעֲק ֹׁב ִּמבְאֵּ ר ׁשָּ בַע ַויֵּלְֶׂך ח ָָּּרנָּהַ .ו ִּי ְפגַע ַבמָּקֹום".
 8בראשית ל"ה ,טז.
 9תלמוד בבלי ,סנהדרין צה ,ע"א-ע"ב ,מהדורת שטיינזלץ" :תנו רבנן:
' שלשה קפצה להם הארץ אליעזר עבד אברהם ויעקב אבינו ואבישי בן צרויה
[ ]...יעקב אבינו דכתיבַ " :ויֵּצֵּא יַעֲק ֹׁב ִּמבְאֵּ ר ׁשָּ בַע ַויֵּלְֶׂך ח ָָּּרנָּה" ,וכתיב:
" ַויִּ ְפגַע ַבמָּקֹום ַויָּלֶׂן ׁשָּ ם כִּי בָּא הַשֶׂ מֶׂ ׁש" כי מטא (כאשר הגיע) לחרן אמר:
אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ואני לא התפללתי בו? בעי
למיהדר (רצה לחזור) כיון דהרהר בדעתיה למיהדר (בדעתו לחזור) קפצה
ליה ארעא (לו הארץ) מידַ :ויִּ ְפגַע בַמָּ קֹום (שנזדמן לו לפתע ,והוא לשון
"פגיעה")'".

בוֹ ! 10בתוכנו יש מלאכים משמזהירים אותנו מפגעי הדרך ולא
סתם אומרים בתפילת הדרך את הפסוק מפרשתנו :וְ יַ ֲעקֹב ָּהלַ ְך
ֹאמר יַ ֲעקֹב ַכ ֲא ֶשר ָּר ָּאםַ " :מ ֲחנֵּ ה
לְ ַד ְרכוֹ וַ ִי ְפ ְגעו בוֹ ַמלְ ֲאכֵּ י ֱאל ֹ ִקים .וַ י ֶ
ֱאל ֹ ִקים זֶ ה!" וַ ִי ְק ָּרא ֵּשם ַה ָּמקוֹ ם ַההוא " ַמ ֲחנָּ יִ ם" 11.מה הכוונה
" ַמ ֲחנָ יִ ם"? יש שני מחנות .מחנה של המלאכים שעוזבים אותם
כשיוצאים לדרך והמלאכים שמלווים אותנו בדרך .וכשאנחנו
יוצאים מהבית ,תחבקו ותנשקו את המלאכים שהשארנו שם
ותתפללו שנחזור אליהם לְ ָּשלוֹ ם.
בכביש תבלמו .תחגרו .תכבשו את הכביש ,כלומר תכבשו את
היצרים .תיזהרו ,ילדים בדרך! סע רחל ,סע לאה ,לא יתחילו
בלעדיך 12.המשיח בדרך .זו הפרשה של שני המשיחים ,משיח
שיוצא מרחל ,משיח בן יוסף .משיח שיוצא מלאה – משיח בן דוד.
המשיח בדרך הארוכה הזו לכיווננו ומלאכית קטנה בת שלושה
שבועות ,ששמה נעם רחל ,עולה עכשיו בסולם להביא אותו.
לצרותינו13.

תאונות טראגיות כל כך .הלוואי שיאמר הקב"ה "די"
שהדרך תתפלל עלינו .שאבני המקום היקר הזה ,ארץ ישראל,
יתפללו עלינו.
בצוות העריכה :הדסה סאסי

 10בראשית כ"ח ,יב.
 11בראשית ל"ב ,ב-ג.
 12בפרפראזה על "סע לאט" ,מילים :אריק אינשטיין ,לחן :מיקי גבריאלוב.
 13מדרש תנחומא לפרשת מקץ ,יַ" :אחַר כָׁל ַהצָׁרֹות ִבקֵּש לָׁנּו ַח ִק ְּמעָׁא ,בָָׁאה
ָׁעלָׁיו צ ַָׁרת יֹוסֵּףְּ .ו ַהכָׁתּוב צֹו ֵּו ַחֹ" :לא ׁשָּ ַלוְתִּ י וְֹלא ׁשָּ קַטְ תִּ י וְֹלא נָּחְתִּ י" (איוב ג,
שמְּעֹוןַ .אחַר כְָׁך צ ַָׁרת ִבנְּיָׁמִיןְּ .לפִיכְָׁך ָׁהי ָׁה ִמ ְּת ַפלֵּל
כו)ַ .אחַר כְָׁך בָָׁאה ָׁעלָׁיו צ ַָׁרת ִ
ִּסּורי' :דַי'ְּ .לפִי
ָָׁארץ – 'דַי' ,י ֹאמַר ְּלי ַ
ש ַמי ִם ו ֶ
שָאמַר ַל ָׁ
שדַי וְּאֹומֵּר" :מִי ֶ
ְּבאֵּל ַ
ָָׁארץ הָׁיּו נִ ְּמ ָׁתחִין וְּהֹו ְּלכִין ,עַד שֶָא ַמר
ש ַמיִם ְּוה ֶ
שב ָָׁׁרא ַהקָׁדֹוש בָׁרּוְך הּוא ַה ָׁ
ש ְּכ ֶ
ֶ
ָׁלהֶן ַהקָׁדֹוש בָׁרּוְך הּוא – ' ַדיְּכֶן'ְּ .לפִיכְָׁך ְּכתִיב "וְאֵּ -ל ׁשַ -דַ י".
וגם :רש"י לבראשית מ"ג ,יד" :וְאֵּ -ל ׁשַ -דַ י יִּתֵּ ן ָּלכֶׂם ַר ֲחמִּים ִּל ְפנֵּי הָּאִּ יׁש
וְׁשִּ לַח ָּלכֶׂם אֶׂ ת אֲ חִּיכֶׂם ַאחֵּר וְאֶׂ ת ִּבנְיָּמִּין וַאֲ נִּי כַאֲ ׁשֶׂ ר ׁשָּ כֹׁלְתִּ י ׁשָּ ָּכלְתִּ י" –
" שדי בנתינת רחמיו וכדי היכולת בידו ליתן לכם רחמים זהו פשוטו ומדרשו:
'מי שאמר לעולם 'די' יאמר 'די' לצרותי' שלא שקטתי מנעורי צרת לבן צרת
עשו צרת רחל צרת דינה צרת יוסף צרת שמעון צרת בנימין".

