
 הרב אלישע וולפין/  !פרשת ויצא: יצאתי. כבר אשוב  

 

 חברים יקרים,

 מעבר לסיפור הנפלא, הקסום והנוגע כל כך ללב, יש בפרשת ויצא חידוש גדול!

וא עשו, בורח לחרן. בלילה הראשון שלו לבד הברכתו של הסיפור ידוע ומוכר: יעקב, לאחר שגנב את 

, מקבל הבטחה אלוהית להגנה ולברכה. הוא מגיע לחרןחולם את חלום הסולם המפורסם, בו הוא 

באחותה  אותהפוגש את אהבת חייו, את רחל, עובד עבורה שבע שנים, אשר בסופם לבן מחליף 

ילדים משתי נשותיו ושתי  31הבכורה לאה. בסופו של דבר הוא נושא גם את רחל לאשה, ונולדים לו 

שנות גלות הוא מתחיל את המסע חזרה הביתה, כשהוא עשיר  12בתום  בנים ובת אחת. 31שפחותיו, 

 על משפחה גדולה. הפחד, עם זאת, לא מרפה ממנו עד יומו האחרון.וב

מסע דו כיוני, גם ויש כאן כאמור חידוש: עד פרשת ויצא המסע היה תמיד חד כיווני. כאן לראשונה יש 

המקום שממנו הפליגה אדם וחוה גורשו ולא שבו. קין גורש ולא שב. נח לא שב אל יציאה וגם שיבה. 

ורש מקדמת עדן ונפוץ על פני כל הארץ. לאברהם נאמר "לך לך", והוא מעולם . דור הפלגה גהתיבה

יעקב ואם אין יציאה בודאי שאין שיבה. ארץ כנען, גבולות לא שב אל מולדתו. יצחק בכלל לא יצא מ

שב. הוא יוצא נער, ושב גבר. יוצא בחוסר כל, ושב עשיר. הוא יוצא ערירי גם יוצא וגם הוא הראשון ש

 בע נשים ושלושה עשר ילדים. ושב עם אר

היציאה היא בהוראתם של הוריו של יעקב, והיא בהולה ומפחידה. השיבה, לעומת זאת, היא בהוראה 

 כבר מרגע יציאתו, מבטיח לו אלוהים גם את השיבה: אלוהית והיא מתוכננת ומוקפדת.

א ו  ט"ז –בראשית כ"ח, י  נָׁ יֵּצֵּ רָׁ ַבע ַויֵֶּלְך חָׁ ר שָׁ אֵּ ם ִכי .הַיֲעֹקב ִמבְּ קֹום ַויֶָׁלן שָׁ ַגע ַבמָׁ א ַהֶשֶמש-ַוִיפְּ  בָׁ

קֹום ַההּוא ַכב ַבמָׁ יו ַוִישְּ ַרֲאֹשתָׁ קֹום ַויֶָׁשם מְּ נֵּי ַהמָׁ ַאבְּ ה וְּ  .ַוִיַקח מֵּ צָׁ ב ַארְּ ם ֻמצָׁ ִהנֵּה ֻסלָׁ ֹראשֹו ַוַיֲחֹלם וְּ

י ֱאֹלִהים ֲאכֵּ ִהנֵּה ַמלְּ ה וְּ יְּמָׁ מָׁ ִדים בֹו ַמִגיַע ַהשָׁ ֹירְּ ִהנֵּה  .ֹעִלים וְּ יו ַוֹיאַמר ֲאִני  ’הוְּ לָׁ ב עָׁ י  ’הִנצָׁ ֱאֹלהֵּ

ֶעָך ַזרְּ ֶננָׁה ּולְּ ָך ֶאתְּ ֶליהָׁ לְּ ה ֹשכֵּב עָׁ ָאֶרץ ֲאֶשר ַאתָׁ ק הָׁ חָׁ י ִיצְּ ם ָאִביָך וֵּאֹלהֵּ הָׁ רָׁ ֲעָך ַכֲעַפר .ַאבְּ יָׁה ַזרְּ הָׁ  וְּ

ֹפנָׁה וָׁ  צָׁ ה וְּ מָׁ דְּ ה וָׁקֵּ תָׁ יָׁמָׁ ַרצְּ ָאֶרץ ּופָׁ ָך כָׁלהָׁ כּו בְּ רְּ ִנבְּ ה וְּ בָׁ ֶעָך-ֶנגְּ ַזרְּ ה ּובְּ מָׁ ֲאדָׁ ֹחת הָׁ פְּ ִהנֵּה ָאֹנִכי , ִמשְּ וְּ

ֹכל ֲאֶשר ִתיָך בְּ ַמרְּ ְך ּושְּ ְך -ִעמָׁ לֵּ ה ַהֹזאת-ֶאלַוֲהִשֹבִתיָך תֵּ מָׁ ֲאדָׁ ָך ַעד ֲאֶשר ִאם  הָׁ ִשיִתי -ִכי ֹלא ֶאֱעזָׁבְּ עָׁ

ת ֲאֶשר ְך-אֵּ ִתי לָׁ נָׁתֹו ַוֹיאֶמרַוִייַקץ יַ  . ִדַברְּ ן יֵּש  ,ֲעֹקב ִמשְּ ִתי ’הָאכֵּ עְּ ָאֹנִכי ֹלא יָׁדָׁ קֹום ַהֶזה וְּ  .ַבמָׁ

 מה כל כך מיוחד וחשוב ברעיון של יציאה ושיבה?

כל השנה, ובמיוחד מכוננת ביקום. ה בתנועה הזאת, של יציאה ושיבה, תנועה המסורת היהודית רוא

ול מתחילה השיבה הגדולה. חודש אלול, ולאחריו בין שבט לאב, אנו במסע החוצה, וכשמגיע אל

 עשרת הימים הראשונים של תשרי, הם זמן התשובה. תשובה, מלשון לשוב. 

 אם תשובה היא כל כך חשובה, למה בכלל לצאת? למה לא להישאר, כמו יצחק? 

הזרע הבוקע היציאה היא תנועת חיים קיומית בסיסית בתוכנו. היציאה היא התנועה של הטבע. 

מהקליפה, הנבט המתפתל בתוך האדמה אל עבר האור, הצמח הגדל, העלים היוצאים מהענף, 

בטבע אין הרבה רגעים של שיבה, יש בעיקר הפרחים הבוקעים באביב, והפירות היוצאים מהפרחים. 



שתשחה נגד הזרם ותשוב אל מקורות המים שבו היא הגיחה אל  הסלמוןנכון, ישנה דגת יציאה. 

העולם, כדי להטיל שם את ביציה. וזו אכן תופעה מיוחדת במינה. אבל על פי רוב, הכיוון הוא אחיד: 

אותו זרע שבקע לא ישוב לעולם אל הקליפה והנבט לא ישוב אל האדמה... הלאה, הלאה, הלאה. 

 התחלה, אבל אלה זרעים אחרים. האת המחזור מ זרעים חדשים יצאו מהפרי ויתחילו

 יציאה. יציאה. יציאה.... 

ובכל זאת השיבה, לעומת זאת, היא תנועה אלוהית. המקום אליו אנו שבים אינו )בהכרח( מקום פיזי. 

נבטנו, ובדרך כלל איננו שבים אל ארבע הקירות שבהם גדלנו.  ואנו שבים... איננו שבים אל הרחם שב

נו שבים.  יש לנו ביטויים מוזרים לכנות את תהליך השיבה שלנו: אנו "שבים אל עצמנו", ובכל זאת א

שונים. כבר איננו מי שהיינו לפני אנו שבים אנו שבים כשו "שבים אל אלוהינו", "שבים אל מהותנו".

ים שיצאנו. מימשנו את עצמנו, הכרנו את כוחותינו, הבאנו פרי וברכה לעולם. וכעת אנו שבים, עשיר

 יותר, מלאים יותר, בשלים יותר.

יש תפקיד מכריע בתנועת החיים הטבעית של "היציאה". הוא היה  -הציד הטבע, השדה ואיש  –לעשו 

הראשון "לבקוע" מהרחם, לצאת אל אויר העולם. הוא פתח את השער. הוא גם יילד את יעקב, שאחז 

אותו מאוהל אמו. עשו הוא כוח חשוב בעקבו. בפרשה שלנו הוא מיילד אותו בשנית, כשהוא מבריח 

הוא הכח המוציא לאור. בלי עשו אין חיים, אין צמיחה. בלי עשו המהות לא תלבש ותפשוט  –בקיום 

 .. היא תישאר לנצח פוטנציאל לא ממומשצורה

אי אפשר לעקב. את היציאה לידה, כמו בנטארית. ועם זאת היציאה היא קשה. היא בדרך כלל לא וול

 –וכן", מתחיל התהליך שאין ממנו חזרה. יש בלידה כאב, ויש שם דחיפה, ויש גם אבדן כשהעובר "מ

 הן לתינוק והן לאמו ולמשפחתו. –אבדן של כל מה שהיה ולא ישוב לעולם 

מבטיח שיבה. הוא ידאג לה. הוא האך השבוע התורה זורעת זרעים חדשים בתנועה הטבעית. אלוהים 

 טבעית.  השיבה, כאמור, היא אלוהית, ולא

. ראשית כל לשים לב לכוחות היציאה ההזמנה לשבת זו: להכיר בתנועה הזאת ולכבד אותהמכאן ו

להם. ושנית,  ולהתמסר שדוחפים ומושכים וקוראים לנו כל העת לצאת, להמשיך הלאה, וללכת,

להכיר את ההזמנה האלוהית שטבועה בתוך אימת היציאה, לשוב. לשוב אל עצמנו, לשוב אל מהותנו, 

תנועת השיבה  –לשוב אל אלוהינו. היציאה שלנו תהיה אחרת אם נכיר את התנועה המשלימה שלה 

 אל עצמנו. לא נוכל לעולם לשוב אל עצמנו, אם לא יצאנו. 

אלוהי ד שלו מקדמת דנא. אבל כבר בלילה הראשון, הוא פוגש בחלום את יעקב בורח מעשו, המייל

לכן יעקב אומר, לאחר שהוא מקיץ המשיב את האדם אל "בית אביו" )מטאפורית(.  התשובה, זה 

 מהחלום המכונן: 

ֶיה ֱאֹלִהים כ"א( –בראשית כ"ח, כ ) אֹמר, "ִאם ִיהְּ ַרִני ַבֶדֶרְך ַהֶזה ַוִיַדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר לֵּ מָׁ ִדי ּושְּ ֲאֶשר  ִעמָׁ

ֹבש,  נַָׁתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִללְּ ְך וְּ לֹום ֶאלָאֹנִכי הֹולֵּ שָׁ ִתי בְּ ַשבְּ אֹלִהים-וְּ יָׁה ה' ִלי לֵּ הָׁ ית ָאִבי וְּ  .בֵּ

 שבת שלום,

 אלישע


