
  פרשת ויצא: לברוח אל השחר, אל האור

 הרב אלישע וולפין

 

 

 , חברים יקרים מאוד

 

 .איש בורח. זה מה שיש לנו השבוע

 

בורח מאחיו התאום,  –כשעוד היה האח הקטן של עשו  -יעקב, לפני שהיה "יעקב אבינו" 

האדמוני, החזק, האימתני, הציד, ובעיקר... הזועם. יעקב בורח מהאוהל החמים של אימא. 

 .בורח מארצו, ממולדתו ומבית אביו

 

ים כתוצאה לאורך ההיסטוריה האנושית רוב המסעות הגדולים היו מסעות של בריחה: נדוד

מבצורת ורעב, בריחה מאימת איזה פולש אימתני, בריחה מעולו של דיכוי אכזר, מנוסה 

 . ממגפה או מאש

 

אבל הבריחה של יעקב שונה. היא "בריחה ארכיטיפית", עמוקה, בריחה קיומית, בריחה 

הבריחה של יעקב היא הבריחה אל הייעוד שמצפה   מוכרת לכל מי שעושה על עצמו עבודה.

 .לו

 

עשו מבקש להרגו, האם זו לא סיבה פשוטה וטובה לברוח? אלא שהתורה איננה ספר מתח 

 ".מצוי. על פי חז"ל, התורה היא "תשתיתו של עולם

 

המשורר אברהם בן זאב, שנפטר לפני שנה בשיבה טובה, כתב את השיר היפהפה, "כל 

 :אחד", אשר נפתח במילים הבאות

 

 ,כל אחד ממשהו בורח

 .רהשחר, אל האו נס בסתר אל

  

, אלא -שפתיים ימתקו! כמה יפות המילים, "נס בסתר אל השחר, אל האור". מפתיע! לא נס מ

נס אל. גם לא נס אל המקלט או החדר המוגן, אלא אל האור. יעקב אמנם לא יודע את זה, 

הוא חושב שהוא בורח מ..., מאחיו הזועם, ממעשיו המפוקפקים, אבל למעשה הוא בורח 

 .בעיקר אל אהובתו המחכה לו ליד הבאר, ואל אחותה, אל שמו החדש, ואל ייעודו אל...

  

 "!יעקב בורח אל "ישראל

  

זאת ועוד. הבריחה איננה בכיוון אחד, שהרי, הוא עוד ישוב! הוא עוד ישוב אל אותה הנקודה 

 :בדיוק. אלוהים מבטיח לו את זה בחלום הסולם המפורסם שלו, ממש בתחילת הפרשה

  

ר( "ובראשית כ"ח, ט") ְך ּוְשַמְרִתיָך ְבכֹל ֲאשֶׁ ל-וְִהנֵּה ָאנִֹכי ִעמָּ ְך ַוֲהִשבִֹתיָך אֶׁ לֵּ ה -תֵּ מָּ ֲאדָּ הָּ

ל: "ובהמשך, כשיעקב מתעורר משנתו הוא נודר נדר"! ַהזֹאת לֹום אֶׁ ית ָאִבי, -וְַשְבִתי ְבשָּ בֵּ

אֹלִהים יָּה ה' ִלי לֵּ  ".וְהָּ



  

 ?האם כל בריחה היא באיזה שהוא מקום מסע מעגלי

  

ליעקב יהיו שני מסעות גדולים בחייו, ושניהם מעגליים. אבל לא רק סיפוריי יעקב הם 

 ".מעגליים. כבר בבריאת האדם נאמר לנו ש"מעפר באת ואל עפר תשוב

  

ה אם כן, מה ערכו של המסע המפרך הזה אם בסופו שבים אל אותה הנקודה? ושלא יהי

 ?!!ספק: זו בעצם רק דרך "מכובסת" לשאול, מהי תכלית חיינו אם בסוף נמות

  

יעקב עסוק כרגע בהישרדות. כרגע, זו תכלית חייו. אין תכלית אחרת. כמו יעקב, לאיש 

מאתנו אין מושג מה באמת תכלית מסע חייו ומה ייעודו. אנחנו טרודים ועסוקים בלחיות את 

שהו נדע, בדיעבד, מה הייתה תכלית המסע שלנו, אם בכלל היום יום, בלשרוד. אולי מתי

 .הייתה לו תכלית

  

והנה, בסיפור שלנו השבוע, למסע המעגלי של יעקב כאן יש תוספת חשובה: לא מעפר באת 

 :ואל עפר תשוב, כי אם מבית האלוהים באת, דרך שער האלוהים, ואל בית האלוהים תשוב

  

ה וְָאנִֹכי ֹלא וִַייקַ ( "י"ט-בראשית כ"ח, ט"ז) קֹום ַהזֶׁ ן יֵּש ה' ַבמָּ ר, ָאכֵּ ץ יֲַעקֹב ִמְשנָּתֹו וַיֹאמֶׁ

א. וַיֹאַמר, ַמה ְעִתי. וִַיירָּ ין זֶׁה ִכי ִאם-יָּדָּ קֹום ַהזֶׁה! אֵּ א ַהמָּ יִם. -נֹורָּ מָּ ית ֱאֹלִהים וְזֶׁה ַשַער ַהשָּ בֵּ

ת ר, וִַיַקח אֶׁ ם יֲַעקֹב ַבבֹקֶׁ ן -וַַיְשכֵּ בֶׁ אֶׁ רהָּ ן ַעל-ֲאשֶׁ מֶׁ ה, וִַיצֹק שֶׁ בָּ ּה ַמצֵּ ם אֹתָּ יו, וַיָּשֶׁ ם ְמַרֲאשֹתָּ -שָּ

ת א אֶׁ ּה. וִַיְקרָּ ם-רֹאשָּ ית-שֵּ קֹום ַההּוא בֵּ ל-ַהמָּ  ".אֵּ

  

יעקב יוצא מ"בית האלוהים" אל מסע חייו, והוא יוצא דרך "שער השמים". אני לא יודע מה 

 .אתכם, אבל אני שומע כאן לידה

  

יעקב נולד, פעם אחת כשיצא מרחם אמו, פעם שנייה, כאן, כשיצא מבית  שלוש פעמים

 .האלוהים, ובפעם השלישית בדרכו הביתה, לאחר גלות ארוכה, כשהפך לישראל

  

אבל הדבר המופלא בלידותיו המרובות של יעקב, שהמיילד תמיד היה אחד: אחיו התאום, 

אחר פעם מצמיח אותנו אל השלב  עשו. עשו איננו רק אחיו התאום, אלא הצל הצמוד שפעם

 .הבא בחיינו

  

 -פעם אחת עשו יילד את יעקב בפרשה הקודמת, כשהם יצאו בזה אחר זה מהרחם, ויעקב 

אחז בעקבו של עשו, וזה שלף אותו החוצה. עשו מיילד את יעקב  -החלש מבין שניהם 

בשנית בפרשה שלנו, כשהוא הבריח אותו מאוהל אמו. ובסופו של המסע, בדרכו חזרה 

תו של אותו "איש" מסתורי, שחז"ל מזהים אותו כבא הביתה, עשו יילד אותו בשלישית, בדמו

כוחו של עשו, לאחר לילה נוראי של צירי איימה, מגיע אותו שחר מופלא, ויעקב ייולד שוב, 

הפעם כישראל. זהו השחר שאליו יעקב בורח כל חייו. כמה מדויקות, אם כן, מילות השיר של 

 ".חר, אל האוראברהם בן זאב, "כל אחד ממשהו בורח, נס בסתר אל הש

  

כשהייתי נער, הלהקה הפופולארית ביותר במחוזותינו הייתה להקת "הנשרים". ידעתי את כל 

המילים של כל השירים שלהם. כבר אז משהו במילים שלהלן נגעו בי באופן מוזר ביותר, 

 maybe someday we" :הזכירו לי שכל בריחה לילית היא בעצם מסע אל איזה שחר חדש

., that it wasn't really wasted time"will find 



  

כאלו הם חיינו, מסע חרדתי משהו, מסע שיש בו לא מעט רגעי אימה, ולפעמים סתם דברים 

מאוד לא נעימים שמהם אנחנו מבקשים לברוח או להימנע. אבל, מסתבר שגם עשרים שנות 

לגלות את מה שהיה גלות אינן בזבוז זמן. כל גלות היא הזמנה לגילוי, הזמנה והזדמנות 

 .נסתר מאתנו ומבקש לצאת לאור

  

כוחות אדירים שפועלים בתוכנו ומסביבנו,  -כל יציאה היא קצת לידה, ובכל לידה ישנו מיילד 

 .אשר דוחפים אותנו בעל כורחנו הלאה, החוצה, אל ייעודנו

  

 :השיר של אברהם בן זאב נגמר כך

  

 ,צמא כמו מידבר ינוד האיש, ירצה לשכוח

 .נוס מציפרני הסודל

 ,אבל סודו כמו דרדר עולה, מוסיף לפרוח

  . וגם האיש יוסיף לנדוד

 

 ,שבת שלום

 עאליש


