
 

  "הנה מקום איתי"

  עצות רוחניות ליציאה לדרך ארוכה

ב  ר וה ק נ ר פ י  ט ו   מ

  "ויפגע במקום"

פרשת ויצא פותחת בסיפור יציאתו של יעקב אבינו לחרן, ומסיימת בחזרתו ארצה. אם נרצה נאמר שפרשת ויצא היא 
היא פותחת ביציאה מהארץ, מסיימת בחזרה אל הארץ, אין בה הפסקות, זו פרשה אחת,  –ת" למעשה "פרשת הגלּו

  יחידה אחת רצופה מההתחלה ועד הסוף.

סולם מוצב ארצה וראשו מגיע  –ממש סמוך ליציאתו של יעקב, הוא זוכה לחוות חוויה מיוחדת במינה וחולם חלום 
  השמימה, שם הקב"ה נגלה אליו לראשונה.

היכן בדיוק חלם חלום זה? הרשב"ם אומר בפשטות שיעקב חלם את חלומו בבית אל, בדיוק  –בשאלה הפרשנים דנו 
  " (בראשית כח, יט).ְואּוָלם לּוז ֵׁשם ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה ֵּבית ֵאלַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא כמו שמוזכר בפסוק: "

 –מדגיש מילה מסוימת ומשמעותית שחוזרת שוב ושוב  רש"י לא מוכן להסביר כך בפשט את הפסוק, מפני שהכתוב
ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו  ַהָּמקֹוםַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני  ַּבָּמקֹוםַוִּיְפַּגע   ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה:'מקום': "

ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר יא), המילה הזאת תחזור פעם נוספת לאחר שיעקב מתעורר מהחלום: "-" (שם שם, יַההּוא ַּבָּמקֹוםַוִּיְׁשַּכב 
" (שם שם, יז). בנוסף לחזרת המילה בכתוב, מוסיף רש"י ומעיר שתמיד כשמוזכר מקום עם ה"א ַהֶּזה ַהָּמקֹוםַמה ּנֹוָרא 

. על סמך כל הרמזים האלו מסיק רש"י שהמקום שחלם הידיעה, הרי זה מסמן שזהו מקום חשוב שאנחנו אמורים להכיר
" ֵמָרֹחק ַהָּמקֹוםַוַּיְרא ֶאת בו יעקב את חלומו, אינו אלא הר המוריה, אותו המקום שאבותיו היו בו לפני שנים רבות: "

ם ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹו(שם כב, ד). כעת ניתן להבין את דבריו של יעקב לאחר החלום: "
להים מאשר הר המוריה? אמנם, נותרה בעיה -", שהרי איזה מקום מתאים יותר להיות בית אלִֹהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים-אֱ 

כדברי רשב"ם, הפסוק מציין בפירוש שלוז שם העיר לראשונה, ולוז אינה נמצאת  –קטנה עם פירוש זה של רש"י 
  בירושלים...

המדרש מספר על יעקב  –די לפתור את הבעיה שציינו, נעזר רש"י במדרשי חז"ל ונתן להם פרשנות מאוד מיוחדת כ
אבינו שכבר יצא אל כיוון חרן, עבר על פני הר המוריה אך המשיך ללכת, ולפתע עצר ואמר לעצמו "אפשר שאעבור 

חזר לכיוון הר המוריה, ובעקבות כך קפצה לו במקום שהיו בו אבותיי ולא אתפלל?", על כן שב יעקב על עקבותיו, 
  הדרך.

כשאנו מדברים על "קפיצת הדרך", אנו רגילים לדמיין שנעשה מעין קיצור דרך, ודרך שהייתה אמורה לקחת כמה ימים, 
לוקחת רק יום אחד בלבד, כמו שאירע לאליעזר עבד אברהם, שגם עליו מספרת הגמרא שקפצה לו הדרך ובאותו יום 

  ת אברהם, כבר הגיע ליעדו. אך כאן מסביר רש"י שמדובר על קפיצת דרך מיוחדת. כותב רש"י (שם כח, יז): שיצא מבי

ועוד אמרו, יעקב קראו לירושלים בית אל, וזו לוז היא ולא ירושלים, ומהיכן למדו לומר כן, אומר אני שנעקר הר המוריה 
), שבא בית המקדש לקראתו עד בית אל, וזה ויפגע , בצא(ובא לכאן, וזו היא קפיצת הארץ האמורה בשחיטת חולין 

  במקום.

כלומר: לא הדרך התקצרה לו והוא הגיע מהר מן הצפוי, אלא הר המוריה קפץ ובא בעצמו לקראת יעקב אבינו. יעקב 
הר חוזר בחזרה, ובבית אל הוא והר המוריה נפגשים! כעת מובן איך זה שיעקב ישן בבית אל, בלוז, אבל בעצם זהו 

    המוריה.

  קפיצת דרך מחשבתית

פרשנות זו של רש"י היא מעניינת, ונדרשת הבנה מעמיקה בדבר משמעות קפיצת הר המוריה אל יעקב. האדמו"ר מגור 
" ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹוםבחיבורו "שפת אמת" מביא את דבריו אלו של רש"י ומנסה להעמיק בהם; רש"י מסביר על המילים "

 ויצאפרשת  טהתשע" ד' כסלובס"ד  



 

אם  –שפגיעה זו תפילה, ותפילה זו נכתבה בלשון פגיעה כדי ללמדנו שקפצה ליעקב הדרך. שואל על כך השפת אמת 
המילה 'פגיעה' מלמדת גם על התפילה שתיקן יעקב וגם על קפיצת הדרך, מוכרח להיות קשר בין השניים! וזו תשובתו 

  (ויצא, שנת תרל"ד):

ערבית מה ענין קפיצת הארץ לכאן. אך בודאי כפי רצון האדם יכול לעורר הזה שתיקן תפלת  רושואינו מובן כי לפי
ליעקב אע"ה רצון גדול לבוא להר  הכיון שהי רושורש"י נעקר הר המוריה ובא לכאן פי "שקדושת השי"ת בכל מקום. וז

  .לכאן המרוחק מאוד קפץ הר המוריה . אף כי מקום הזה היההמורי

ירוש הדבר שהר המוריה קפץ אל יעקב? אין הכוונה שההר נעלם ועבר פיזית מה פ –אומר השפת אמת דבר מדהים 
למקום חדש, אלא פירושו של דבר הוא שיעקב אבינו כל כך רוצה ומשתוקק להגיע להר המוריה עד כדי כך שבמקום 

קום שיש בו הפיזי שבו הוא נמצא, חופפת אותו קדושת הר המוריה. זהו יסוד גדול, גם אם האדם נמצא רחוק פיזית ממ
  קדושה, אך הוא משתוקק אל אותו המקום, יכול הוא למשוך את קדושת המקום אל המקום בו הוא נמצא. 

תפילת ערבית, זמנה בלילה;  –איך כל זה מתקשר לתפילת ערבית שתיקן יעקב? מסביר השפת אמת שזהו בדיוק העניין 
ו של עולם, מחשבותיו מכוונות כלפיו, וכך מושך לילה הוא זמן של העדר והסתר. בתפילה האדם עומד לפני ריבונ

האדם את הקשר והדבקות לריבונו של עולם גם אל זמן ההעדר. כאשר מבין יעקב אבינו שאפשר להמשיך את קדושת 
בית המקדש לכל מקום שבו הוא נמצא, וזה תלוי אך ורק ברצונותיו ומחשבותיו, הוא מתקן את תפילת ערבית, 

ת האור האלוקי גם אל תוך הלילה, החושך, החיסרון וההעדר, ולכן תיקונה של תפילת שתפקידה הוא להמשיך א
  ערבית קשורה כל כך לקפיצת הדרך המיוחדת שאירעה לו ליעקב אבינו.

ללמדך שקפצה כו' שיש מזה לימוד לכל איש ישראל שידע שאין לך מקום שלא  ה שאמרוזאומר השפת אמת לסיכום: "
" (שם). זה מדהים! לא משנה איפה האדם נמצא, אם הוא באמת רוצה יות ע"י יגיעה של אמתיוכל להרגיש הארה הפנימ

  ומשתוקק הוא יוכל למצוא הארה פנימית שתאיר לו את כל המציאות. 

גילוי זה ליעקב אבינו בעת שכזאת, הוא משמעותי במיוחד, שהרי יעקב איש תם יושב אוהלים, שהיה רגיל לשבת בבית 
הוא עוזב את ארץ  –מדרשם של שם ועבר, יוצא כעת לגלות ארוכה, הוא יוצא אל הלא נודע ומתמלא ספקות וטרדות 

לו הארה  תך הוא יסתדר? ובדיוק ברגע הזה מתגליישראל, את בית המדרש, את בית אבא, מי יודע מה יהיה שם ואי
הוא יכול להיות קשור תמיד לארץ ישראל ואל הקודש, הוא יכול להמשיך עד אליו את הקודש רק בעזרת  -מופלאה 

   השתוקקותו הפנימית.

  "אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה"

  היסוד הזה הוא יסוד נפלא, וברצוני לתת לו דוגמאות נוספות:

הודה הלוי בספרו, "הכוזרי", כותב לגבי הנבואה שהנבואה יכולה לחול אך ורק בגבולות ארץ ישראל. אך מצינו רבי י
מספר נביאים שהתנבאו אף מחוץ לארץ, ועל כך הסביר ריה"ל שהנבואה יכולה להתקיים גם מחוץ לארץ ישראל כל 

ומתנבא, אבל כל נבואתו עניינה השיבה אל ארץ ישראל, כדוגמת יחזקאל שעומד בגולה בבבל  עבורעוד מטרתה היא 
החזון הגדול והעצום של בניין  –ארץ ישראל ובניין בית המקדש, כל ספר יחזקאל מכוון אל שיאו בפרקים האחרונים 

  בית המקדש. הקישור אל ארץ ישראל מושך את הנבואה אפילו אל תוך הגלות החשוכה.

" (פז, ּוֲלִצּיֹון ֵיָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש ֻיַּלד ָּבּה ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹוןתהילים: "הגמרא במסכת כתובות (עה, א) דורשת את הפסוק ב
ה). מה פירוש "איש ואיש יולד בה"? מה פשר הכפילות של "איש ואיש"? מסבירה הגמרא: "אחד הנולד בה ואחד 

  ה.המצפה לראותה", כלומר שגם אדם המצפה לראות את ציון קרוי כאילו הוא נולד ב

הרב נריה זצ"ל מספר (מועדי הראי"ה) שהרב קוק זצ"ל היה בקשר עם הנציב הבריטי, סיר הרברט סמואל, והנציב בא 
בטענות כלפי הרב קוק לגבי העובדה שהם, בני היישוב בארץ ישראל, עוזרים ומסייעים לכל מיני עולים שעלו לארץ 

דינא", וחוקי השלטון קובעים  –פוסקים ש"דינא דמלכותא באופן לא חוקי. אמר לו הרברט סמואל לרב קוק, אתם הרי 
- שרק למי שנולד וגדל בארץ יש את הזכות לגור בה. ענה לו הרב שהוא אכן צודק, ואנו אכן נוהגים ב"דינא דמלכותא 

אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה", ואם כן גם מי שמצפה  -דינא", אבל כתוב "ולציון יאמר איש ואיש יולד בה 
אין לך ציפייה  –אות את ארץ ישראל הרי הוא חשוב כמי שנולד בה! אדם המוסר נפשו כדי לעלות לארץ ישראל לר

  גדולה מזו, והרי הוא ממש כבן הארץ, ולכן גם על פי החוק הוא צריך להיות פה.

  האדם נמצא היכן שהמחשבות שלו נמצאות

  הרב זצ"ל כותב באורות (אורות ארץ ישראל, ד):



 

דם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות אי אפשר לא
  הזאת בארץ ישראל.

אנחנו יודעים שארץ ישראל, כפי שפותח הרב את אורות ארץ ישראל, "איננה קניין חיצוני לאומה", ופירושו של דבר 
יש לאדם שתילי זיתים משובחים או שתילי ענבים משובחים, כדי שהם יגדלו כמו שצריך על האדם  –כמשל המפורסם 

להתפתח ולמצות את מירב כוחותיו, מחשבותיו  לשתול אותם במקום המתאים להם ביותר. כדי שאדם מישראל יוכל
ודמיונותיו, הוא מוכרח להיות בארץ ישראל, ולכן הנבואה, למשל, מתקיימת רק בישראל. ממשיך הרב ומסיים את 

  הפסקה בעניין מיוחד מאוד (שם):

ץ ישראל החופף על אמנם, לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדככים מיסוד אוירא דאר
  כל מי שמצפה לראותה.

אומר כאן הרב ממש את אותו העיקרון שראינו בשפת אמת; אדם יכול להימצא פיזית מחוץ לארץ, אבל אם יש בו 
השתוקקות לארץ ישראל, כל מחשבותיו ומעייניו הם בארץ ישראל, הוא יכול לזכות גם שם להשראה מיוחדת של 

לזכות להשראה של המחשבה של הדמיון הנקי והמזוכך, השראה המיוחדת רק לאלו אווירא דארץ ישראל, הוא יוכל 
  הנמצאים בארץ ישראל. 

הרב כתב זאת מתוך חוויה אישית. הוא יצא לועדה של אגודת ישראל שהייתה בחוץ לארץ ונתקע שם בעקבות מלחמת 
אות של אורות נכתבו שם, כשישב הרב העולם הראשונה שפרצה, והוא התגלגל לשוויץ, ומשוויץ ללונדון, וחלק מהפסק

בלונדון. לכן יכול היה הרב להעיד את זה על עצמו. פיזית הוא היה מחוץ לארץ, אך הוא היה בציפייה ממושכת 
ומתמדת לעלות לארץ ישראל, ולא הייתה זו ציפייה פאסיבית בלבד, אלא גם ציפייה אקטיבית, הרב לקח חלק חשוב 

עוד. הרב הרגיש את ארץ ישראל, והוא הרגיש שמי שנמצא בחוץ לארץ אבל כל בכל הנושא של הצהרת בלפור ו
  מחשבותיו, מעיינותיו ושאיפותיו הם בארץ ישראל הוא יכול להרגיש את ההשראה המיוחדת של אווירא דארץ ישראל.

במאמר מוסגר נעיר כי הרב לא מתכוון ל"בחינת ארץ ישראל" המוזכרת בחסידות ומהווה תחליף לשהות בארץ ישראל. 
לפי הרב, אדם יכול למשוך הארת ארץ ישראל אל חוץ לארץ רק אם הוא משתוקק לארץ ישראל הממשית, הפיזית, 

  .ממשובכוונתו להגיע אליה 

הסיפור של כל אדם ואדם מישראל, אך בווריאציה אחרת. כל אחד מאיתנו  הסיפור של יעקב היוצא לגלות הוא למעשה
יוצא לגלות במובן מסוים, זה יכול להיות כאשר הוא עוזב את הישיבה ומתגייס לצבא, או אפילו ביציאה הביתה לשבת. 

מנו נקודה לאדם יש נקודות מסוימות בחיים בהן הוא נאלץ להתנתק פיזית מהקודש, ופה אנחנו צריכים לאמץ לעצ
חשובה זו. גם מי שנמצא מרוחק פיזית, כל עוד השאיפות שלו הן גבוהות, כל עוד הוא משתוקק למקום שבו יש את 
ההשראה, את הקדושה, אז הוא יכול להתחבר אליו ולהרגיש אותו גם במקום בו הוא נמצא. זה הרבה מעבר למגבלות 

  הזמן והמקום.

  להיות מקומו של עולם

  ון דומה לזה שראינו אצל השפת אמת, אבל קצת אחר.ננסה לצעוד בכיו

אחד מכינוייו של הקב"ה הוא 'המקום'. המדרש בבראשית רבה, על הפסוק בפרשתנו "ויפגע במקום" (ויצא, פרשה סח), 
"שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו". כלומר, אם אדם, בשר  –שואל מדוע 'המקום' הוא אחד מכינוייו, ומשיב 

הוא מקומו  –מצא בתוך מקום, הוא נהיה חלק מהמקום. המקום אופף אותו. אצל הקב"ה, לעומת זאת, זה הפוך ודם, נ
  של עולם, העולם נמצא מכוחו של ריבונו של עולם, הוא האופף וחופף על פני כל העולם.

ן ַׁשָּיך ֶאְצלֹו ָמקֹום ְּכָלל ִּכי ַאְּדַרָּבא, הּוא ְּכֶׁשֵּיׁש ְלָהָאָדם ֵלב, ֵאיבהקשר זה אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן (תניינא, נו): "
". זה משפט מאוד נועז, שהרי המדרש התבטא כך בהקשר של הקב"ה, ואילו רבי נחמן אומר שדבר זה ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹוָלם

  מוסב גם על האדם. ממשיך רבי נחמן ומסביר (שם): 

: "ִהֵּנה ָמקֹום ִאִּתי"  ִהִּלים ע"ג): "צּור ְלָבִבי" ְוֵאֶצל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך ֶנֱאַמר (ְׁשמֹות ל"ג)ִּכי ָהֱאלקּות הּוא ַּבֵּלב, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (ּתְ 
י ֵאין ָראּוי לֹו ֶׁשהּוא ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְוֵאין ָהעֹוָלם ְמקֹומֹו (כמובא בפרש"י שם והוא ב"ר שם) ִנְמָצא, ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵלב ִיְׂשְרֵאלִ 

  .עֹוָלם ְמקֹומֹוֶׁשָּמקֹום ֶזה ֵאין טֹוב ְלָפָניו ִּכי ֵאין ַׁשָּיך ֶאְצלֹו ָמקֹום ְּכָלל ִּכי ַאְּדַרָּבא הּוא ְמקֹומֹו ֶׁשל עֹוָלם ְוֵאין הָ לֹוַמר 

אנחנו יודעים שהאדם מושפע מהמקום שלו. "המקום גורם". כשאדם נמצא בישיבה אז עבודת ה' שלו נראית בצורה 
ישיבה נראית אחרת מאשר התפילה מחוצה לה. המקום שבו אנחנו נמצאים, האווירה, האנשים מסוימת; התפילה ב

  הסובבים אותנו, האירועים שחופפים אותנו, הכל משפיע עלינו. 



 

כך הרב זצ"ל מסביר בעין איה את תפילת הדרך; הפשט של תפילת הדרך הוא שבדרך יש סכנות ואנחנו מתפללים 
כאשר אדם יוצא לדרך הסכנה היא רוחנית, מפני שהוא יוצא  –רב מסביר את עומק הדבר להינצל מהסכנות הללו, אך ה

מ"האיזור המוגן" שלו, כשאדם נמצא במקום אליו הוא רגיל, אז הוא מכיר אותו כמו שצריך ויודע איך להתנהג וממה 
כל מתערבב ומתערפל, להיזהר, זה המקום הבטוח והמוכר של האדם. אך ברגע שהוא יוצא מהמקום הזה אל הדרך, ה

האדם נפגש כעת עם ניסיונות חדשים, עם מפגשים ואירועים שהוא לא מכיר. אומר על כך רבי נחמן, שככל שהאדם 
יותר מתדבק בריבונו של עולם, ככל שהאדם יותר פנימי ושלם עם עצמו, ככל שהעצמיות שלו חזקה יותר כך הוא 

מקומו. כאשר הקשר לריבונו של עולם חזק ויציב, כאשר הדבקות  בעצמו נהפך להיות למקומו של עולם ואין העולם
בו, המידות, ההתנהגות, דרך הארץ והתפילה של האדם יותר עצמיים ושורשיים באדם, אז אין זה משנה היכן פיזית 

  הוא נמצא, כי כל העולם הפנימי שלו מקרין החוצה, הוא כולו דבקות, אש ולהבה.

מקום אחר, לא רק שלא יושפע ממה שמתרחש שם, אלא הוא יקרין החוצה וישפיע על אדם כזה שיגיע ל –יתרה מזאת 
כל הסביבה. התפילה, המידות, הכל ישתנה באותו המקום. הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. הוא נותן את 

של עולם מלווה  הצביון. ככל שהאדם דבק יותר באלוקיו, אז אין זה משנה אם הוא נמצא במקום כזה או אחר. ריבונו
אותו בכל מקום. הוא יונק ממקור שהוא מעל מגבלות הזמן והמקום, מכוח זה הוא ניפגש עם העולם, עם ההתנסויות 

  וההתרחשויות החדשות, ויודע איך לצלוח אותן. 

"ויפגע במקום". יעקב אבינו, רגע לפני שהוא יוצא לגלות, מתחבר למקום, למקומו של עולם, ומכוח זה הוא יוצא אל 
הדרך. כעת, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, ואכן, כאשר יעקב יגיע ליעדו, תגיע עימו ברכה אף לבית לבן 

לִֹהים ְוִעם ֲאָנִׁשים -ִּכי ָׂשִריָת ִעם אֱ נות בגבורה ומצליח בהם. "הרמאי, הכל מתברך, הכל מצליח. יעקב אבינו עומד בניסיו
" (בראשית לב, כט). הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, כמו שאמר רבי נחמן לעיל: "כשיש לאדם לב, אין ַוּתּוָכל

גם היכולת שלו לצאת שייך אצלו מקום כלל". ככל שהאדם יותר מושרש, מעוגן, מחובר ודבק לריבונו של עולם, כך 
מחוץ לבית המדרש, מחוץ לבית, מחוץ לעיר או מחוץ לארץ גוברת. ִבמקום שהעולם יפעל עליו, הוא פועל  –החוצה 

  על העולם.

השפת אמת מחדש : לסיכום, ראינו שתי גישות, שני הסברים ששניהם עומדים בפתח יציאתו של יעקב אבינו אל הגלות
ת, אבל בפועל להיות בבית, להיות בבית המדרש, להיות בארץ ישראל. ככל שתשתוקק שהאדם יכול לעמוד פיזית בגלו

יותר אל המקום אליו אתה רוצה להגיע, אתה תצליח גם במקום הפיזי שבו אתה נמצא לשאוב, לחוש ולקבל את 
  הכוחות ממקור הקודש.

הוא הופך להיות מקור השפעה רבי נחמן לימד אותנו שככל שהאדם הוא יותר עצמי, עמוק, שורשי ומחובר, כך 
  לסובבים אותו ופחות מושפע ויונק. מכוח זה, הרי האדם הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו.

ועם שתי העצות הללו יוצא יעקב אבינו אל המסע הארוך, ומכוחן מתרומם הוא בסוף ממדרגת 'יעקב' למדרגת 'ישראל', 
   ובונה את בית ישראל.

  

  

  העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ,מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית מידי שבוע ביום שני

  כות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר

  הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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