
 

 

 

 

  

                                                  

 



 

א" ,יעקב ,הוא עושה צֵּ ארוכה. וכל מה שהוא -לדרך ארוכה 1, "ַוי ֵּ
רוצה זה להגיע הביתה לשלום. להגיע לבית ישראל. להקים את 

 בית ישראל. זו דרך ארוכה. 

לֹותוהשבוע,  ֹון ֲאבֵּ י ִצי  ְרכֵּ וכשאומרים את המילים "תפילת  2.ד ַ
כביש  מתפלל. 6שהארץ מתפללת. כביש  כךהדרך", מתכוונים ל

ם את תפילת מתפלל. הדרך עצמה מתפללת. ואנחנו פוגשי 443
אמֹר .הדרך הראשונה בפרשתנו ר ַיֲעקֹב ֶנֶדר לֵּ ד ַ ים  ִק ִאם ִיְהֶיה ֱאלֹ " :ַוי ִ

ְך  ֹנִכי הֹולֵּ ר אָּ ֶ ה ֲאש  ֶרְך ַהז ֶ ד ֶ ַרִני ב ַ מָּ ְ ִדי ו ש  ית  ִעמ ָּ לֹום ֶאל ב ֵּ ָּ י ְבש  ְבת ִ ַ ְוש 
ִבי  ֶאֶבן ַהז ֹאת -אָּ ה  ,ְוהָּ בָּ י ַמצ ֵּ ְמת ִ ר ש ַ ֶ ית ֱאלֹ  ,ֲאש    3. "יםִק ִיְהֶיה ב ֵּ

לֹוםוואו.  ָּ נו  ְלש  ֹוִליכֵּ ת  ֶ לֹום.  ש  ָּ נו  ְלש    4. ְוַתְחִזירֵּ

האבן הזאת, אבני ארץ ישראל, אבני הכביש של הארץ הקדושה 
מפני שבפרשת ויצא לאבנים יש  מתפללות. איך אני יודעת? ,הזו

ּיּות ִ  לבית אל, אמצע הארץ, האבנים רבות. כשמגיע יעקב ִאיש 
וֹ " :ביניהן יק ֶאת רֹאש  יַח ַצד ִ ַלי ַינ ִ וֹ , עָּ יק ֶאת רֹאש  יַח ַצד ִ ַלי ַינ ִ זאת  5" !עָּ

תנוח תינוקת  ָעַלי, לא ָעַלי"לא  אומרת שהאבנים בוכות כל לילה:
 לא עלינו.  !"ָעַלי. לא מּה קטנה, לא נושמת, בחיק ִא 

, . אבן אחת מוסרת אותך לזו שלידהסתם אבניםבארץ ישראל אין 
שתגיעי לשלום, שתגיעי  " אספלט הקשה. והאבנים לוחשות:על ה

 . "לשלום

ִכי   ,בארץ ישראל לא רק האבנים בוכות. גם התמרורים בוכים ב ְ
ִרים על זו שרק ילדה עכשיו שמדברת אנחנו בדיוק בפרשה  6.ַתְמרו 

 עםלנ  ר "נ ,השבוע הזה חייב להיות נרוומתה בדרך, אמא רחל. 

 
נָׁה: "בראשית כ"ח, י 1 רָׁ ַבע ַויֵֶּלְך חָׁ ר שָׁ  ."ַויֵּצֵּא יֲַעקֹב ִמבְּאֵּ
 איכה א', ד.  2
 כב. -בראשית כ"ח, כ 3
 מתוך נוסח "תפילת הדרך".   4
יו כ"ח, יא: "רש"י לבראשית  5 ם ְמַרֲאׁשֹותָּ ִריבֹות זֹו ִעם זֹו: " – ַויָּשֶׂ ִחילּו מְּ ִהתְּ

ַלי יַנִיַח ַצִדיק ֶאת רֹאשֹו' :זֹאת אֹוֶמֶרת ַלי יַנִיחַ ' :, וְּזֹאת אֹוֶמֶרת'עָׁ ָאן 'עָׁ . ִמיָׁד ֲעשָׁ

דֹוש בָׁרּוְך הּוא ֶאֶבן ַאַחת, וְּזֶהּו ֶשנֱֶאַמר " ם ַהקָׁ ר שָּ ן ֲאׁשֶׂ בֶׂ אֶׂ ת הָּ ַויִַּקח אֶׂ

יו ֹׁתָּ  .חולין צא ע"בוגם: תלמוד בבלי,  ""ְמַרֲאׁש
ל ' ה':כֹה ָאַמר ירמיהו ל"א, יד: " 6 חֵּ רּוִרים רָׁ ִכי ַתמְּ ע נְִּהי בְּ מָׁ ה נִשְּ מָׁ רָׁ קֹול בְּ

ינֶנּו נֶיהָׁ ִכי אֵּ ִהנָׁחֵּם ַעל בָׁ ֲאנָׁה לְּ נֶיהָׁ מֵּ ַבכָׁה ַעל בָׁ  ".'מְּ

תינוקת כל כך קטנה שעומדת כמו  ,תיבות של שמההרחל, ראשי 
 "זהירות בדרך הביתה!" תמרור אזהרה ואומרת לנו:

 , גםתוכמה פגיעו   ,להגיע הביתה. וכמה פחדרוצה יעקב כמה 
ּ ,וכמה סכנות. הוא לא רוצה לקבור אם בדרך 7בנפש. ה  ת ָּ ִלדְּ    8,ב ְּ

 אוחזת בידה תינוק קטן. 

 –כמו שאני קוראת לזה  ,"רלב"ד", הךאז בואו נלמד את כללי הדר
  רחל, לאה, בדרכים. 

תנו לעקוף. נכון, אתם תאחרו הביתה ובבקשה  הכלל הראשון:ו
", כמו קפיצת הדרךרים בדרך הביתה הם "ּפ  מ  בבקשה, תבינו שהבַּ 

הם  ,בדרך הביתה תבינו שכל העיכובים 9.בפרשה ליעקבשהיה 
כדי שלא תקרה תאונה חזיתית ופגיעה הם כאן  קפיצת הדרך.

  !כי יש ילדים בדרךחזיתית. 

שעוקפים אותה בליל  ,הנורא של רחלמי יכול לתאר את הצער 
אבל היא עושה את זה כי היא רואה התנגשות חזיתית  חופתה?

אז  ועוד מישהי שתקועה בכביש. ,ופגיעה אנושה בדרך הביתה
 רחל תגיע מאוחר יותר. 

וזה מרוץ נורא, דלת ליד דלת, כי כל כך חשוב לשתיהן להגיע  
שמתחילים לעלות הצער הזה, חס ושלום, של סולם אבל הביתה 

וחלילה נופלים  , וזה חלום הסולם של יעקב,אשהון בו בדרך לא
אסור לנו, אסור לנו! אנחנו צריכים  –וחלילה לא מגיעים  ,ממנו

יש יש לנו באוטו הזה מלאכים. ו ,לדעת שכשאנחנו נוסעים בכביש
י ֱאלֹ מלאכים.  –באוטו שלידינו  ה ַמְלֲאכֵּ   -ים עִֹלים ְויְֹרִדים ִק ְוִהנ ֵּ

 
נָּה.יא: "-בראשית כ"ח, י 7 רָּ ְך חָּ ַבע ַויֵּלֶׂ ר ׁשָּ ְבאֵּ ֹׁב מִּ א יֲַעק ְפַגע ַויֵּצֵּ קֹום ַויִּ  ".ַבמָּ
 . בראשית ל"ה, טז 8
 נו רבנן:ת: ", מהדורת שטיינזלץע"ב-תלמוד בבלי, סנהדרין צה, ע"א 9

שלשה קפצה להם הארץ אליעזר עבד אברהם ויעקב אבינו ואבישי בן צרויה '

נָּה" :דכתיב עקב אבינו]...[ י רָּ ְך חָּ ַבע ַויֵּלֶׂ ר ׁשָּ ְבאֵּ ֹׁב מִּ א יֲַעק  :וכתיב ",ַויֵּצֵּ

ן " קֹום ַויָּלֶׂ ׁשַויְִּפַגע ַבמָּ מֶׂ א ַהשֶׂ י בָּ ם כִּ  :לחרן אמר )כאשר הגיע( כי מטא "ׁשָּ

בעי  ?אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו אבותי ואני לא התפללתי בו

קפצה )בדעתו לחזור( כיון דהרהר בדעתיה למיהדר  )רצה לחזור( למיהדר

קֹום  :מיד לו הארץ() ליה ארעא שנזדמן לו לפתע, והוא לשון )ַויְִּפַגע ַבמָּ

 .  "'(עה""פגי



 

 

וֹ  לא ובתוכנו יש מלאכים משמזהירים אותנו מפגעי הדרך  10!ב 
ַלְך  :סתם אומרים בתפילת הדרך את הפסוק מפרשתנו ְוַיֲעקֹב הָּ

ֹו  עו  ְלַדְרכ  ְפג ְ י ֱאלֹ  ַוי ִ ם . ים ִק בֹו ַמְלֲאכֵּ אָּ ר רָּ ֶ ֲאש  ֹאֶמר ַיֲעקֹב כ ַ ה " :ַוי  ַמֲחנֵּ
ם  " !ים ֶזהִק ֱאלֹ  ֵּ א ש  ְקרָּ א  ַוי ִ קֹום ַההו  ִים" ַהמ ָּ מה הכוונה  11".ַמֲחנָּ

 תםמלאכים שעוזבים אומחנה של היש שני מחנות.  ?"ַמֲחָנִים"
וכשאנחנו . שמלווים אותנו בדרך והמלאכים כשיוצאים לדרך

נשקו את המלאכים שהשארנו שם תתחבקו ו, צאים מהביתוי
לֹוםותתפללו שנחזור אליהם  ָּ  . ְלש 

תכבשו את כלומר בכביש תבלמו. תחגרו. תכבשו את הכביש, 
סע רחל, סע לאה, לא יתחילו  !ילדים בדרך ,היצרים. תיזהרו

זו הפרשה של שני המשיחים, משיח  .המשיח בדרך 12בלעדיך.
משיח בן דוד.  –ה שיוצא מרחל, משיח בן יוסף. משיח שיוצא מלא

המשיח בדרך הארוכה הזו לכיווננו ומלאכית קטנה בת שלושה 
 רחל, עולה עכשיו בסולם להביא אותו.  עםנ שבועות, ששמה 

 13לצרותינו. "די"תאונות טראגיות כל כך. הלוואי שיאמר הקב"ה 
זה, ארץ ישראל, השהדרך תתפלל עלינו. שאבני המקום היקר 

 יתפללו עלינו. 

 בצוות העריכה: הדסה סאסי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 בראשית כ"ח, יב.   10
 ג. -בראשית ל"ב, ב 11
 מיקי גבריאלוב.  אריק אינשטיין, לחן: "סע לאט", מילים: בפרפראזה על 12
עָׁא, בָָׁאה מדרש תנחומא לפרשת מקץ, י: " 13 ש לָׁנּוַח ִקמְּ ַאַחר כָׁל ַהצָׁרֹות ִבקֵּ

ף. וְַּהכָׁתּוב צֹווֵּחַ  ַרת יֹוסֵּ יו צָׁ לָׁ יֹלא " :עָׁ י ְוֹלא נְָּחתִּ ַקְטתִּ י ְוֹלא ׁשָּ ַלְותִּ )איוב ג,   "ׁשָּ

ַפלֵּל  יָׁה ִמתְּ ְך הָׁ ִפיכָׁ ַרת ִבנְּיִָׁמין. לְּ עֹון. ַאַחר כְָׁך צָׁ ַרת ִשמְּ יו צָׁ לָׁ כו(. ַאַחר כְָׁך בָָׁאה עָׁ

ר:  ל ַשַדי וְּאֹומֵּ ַמיִם וָָׁאֶרץ"בְּאֵּ יִּסּוַרי, יֹאַמר 'ַדי' – ִמי ֶשָאַמר ַלשָׁ ִפי 'ַדי' :לְּ . לְּ

ִכין, ַעד ֶשָאַמר  ִחין וְּהֹולְּ תָׁ יּו נִמְּ ַמיִם וְּהָָׁאֶרץ הָׁ דֹוש בָׁרּוְך הּוא ַהשָׁ א ַהקָׁ ֶשבָׁרָׁ ֶשכְּ

דֹוש בָׁרּוְך הּוא ֶהן ַהקָׁ ִתיב 'ַדיְֶּכן' – לָׁ ִפיכְָׁך כְּ  .  " ַדי-ל ׁשַ -ְואֵּ ". לְּ

יׁש -ל ׁשַ -ְואֵּ רש"י לבראשית מ"ג, יד: "  וגם: אִּ ְפנֵּי הָּ ים לִּ כֶׂם ַרֲחמִּ ן לָּ ַדי יִּתֵּ

י ְלתִּ כָּ י ׁשָּ ְֹׁלתִּ כ ר ׁשָּ ין ַוֲאנִּי ַכֲאׁשֶׂ נְיָּמִּ ת בִּ ר ְואֶׂ יכֶׂם ַאחֵּ ת ֲאחִּ כֶׂם אֶׂ ַלח לָּ  –" ְוׁשִּ

 :שדי בנתינת רחמיו וכדי היכולת בידו ליתן לכם רחמים זהו פשוטו ומדרשו"

תי מנעורי צרת לבן צרת שלא שקט  'לצרותי 'די'יאמר  'די'מי שאמר לעולם '

 ן."יעשו צרת רחל צרת דינה צרת יוסף צרת שמעון צרת בנימ
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