
 
 
 

 חברים יקרים,
 

  פרשת ויצא עוסקת ביציאתו - או ליתר דיוק, בריחתו - של יעקב.
 

 יעקב יוצא לגלות שתימשך עשרים שנה, ואשר במהלכן הוא יתחתן עם שתי נשים (אחיות) ויוליד איתן ועם
 שפחותיהן שנים עשר ילדים; הוא יתעשר מאוד, ובעיקר, הוא יתגעגע הביתה. את אימו, אדריכלית המזימה

  לגנוב את הברכה מאביו, הוא לא יראה שוב לעולם.
 

 חכמינו ז"ל כתבו הרבה מאוד על עניין ה"יציאה" של יעקב - מהאוהל, מחיקה של אמו, מבאר שבע ומהארץ
  המובטחת. הם הבינו שזו לא סתם יציאה. זו תנועת חיים רבת משמעות.

 
 לכל אחד מגיבורי התורה יש תנועה - מהלך מרכזי בחייהם - המתבטא בפועל או במספר פעלים, המאפיינים

 את מסע חייהם. הפעלים הללו הם מקור ברכתם.
 

  אברהם הוא ההולך. בהליכתו הוא מביא ברכה:
 

 ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל־ַאְבָרם, " ֶלְך־ְלךָ  ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך. ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול
 ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה. ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאֹאר ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה…".

 ַוֵּיֶלְך  ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ה'  ַוֵּיֶלְך  ִאּתֹו לֹוט…  (בראשית י"ב, א-ד).
 ... ְוָהֱאֹלִהים ִנָּסה ֶאת־ַאְבָרָהם, ַוֹּיאֶמר ֵאָליו, "ַאְבָרָהם!", ַוֹּיאֶמר "ִהֵּנִני". ַוֹּיאֶמר, "ַקח־ָנא ֶאת־ִּבְנָך ֶאת־ְיִחיְדָך

 ֲאֶׁשר־ָאַהְבָּת ֶאת־ִיְצָחק  ְוֶלְך־ְלָך  ֶאל־ֶאֶרץ ַהֹּמִרָּיה ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלֹעָלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך".
 ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחֹבׁש ֶאת־ֲחֹמרֹו ַוִּיַּקח ֶאת־ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוְיַבַּקע ֲעֵצי ֹעָלה ַוָּיָקם  ַוֵּיֶלְך

 ֶאל־ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר־ָאַמר־לֹו ָהֱאֹלִהים  (בראשית כ"ב, א-ג)
 

  יצחק הוא זה שנשאר, ובהישארותו הוא מוצא את ברכתו:
 

 ַוֵּיָרא ֵאָליו ה', ַוֹּיאֶמר: " ַאל־ֵּתֵרד  ִמְצָרְיָמה,  ְׁשכֹן  ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך.  ּגּור  ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך
 ַוֲאָבְרֶכָּך…  ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ…  ַוֵּיֶׁשב  ִיְצָחק ִּבְגָרר  (בראשית כ"ו, ב-ו).

 
  יוסף מוצא את ברכתו כשהוא, המושלך, כשמורידים אותו:

 
 ַוִּיָּקֻחהּו [אחיו]  ַוַּיְׁשִלכּו  ֹאתֹו ַהֹּבָרה… ַוִּיְמְׁשכּו ַוַּיֲעלּו ֶאת־יֹוֵסף ִמן־ַהּבֹור ַוִּיְמְּכרּו ֶאת־יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים

  ְּבֶעְׂשִרים ָּכֶסף ַוָּיִביאּו ֶאת־יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה  (בראשית ל"ז, כ"ד-כ"ח).
 ְויֹוֵסף  הּוַרד  ִמְצָרְיָמה… ַוְיִהי ה' ֶאת־יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח… ִּכי ה' ִאּתֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר־הּוא ֹעֶׂשה ה' ַמְצִליַח

 ְּבָידֹו. ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו… ַוְיָבֶרְך ה' ֶאת־ֵּבית ַהִּמְצִרי ִּבְגַלל יֹוֵסף ַוְיִהי ִּבְרַּכת ה' ְּבָכל־ֲאֶׁשר ֶיׁש־לֹו ַּבַּבִית



 ּוַבָּׂשֶדה…  [בהמשך, לאחר שהואשם בנוסיון אונס של אשת אדונו] ַוִּיַּקח ֲאדֵֹני יֹוֵסף ֹאתֹו  ַוִּיְּתֵנהּו  ֶאל־ֵּבית
  ַהֹּסַהר… ַוְיִהי ה' ֶאת־יֹוֵסף ַוֵּיט ֵאָליו ָחֶסד ַוִּיֵּתן ִחּנֹו ְּבֵעיֵני ַׂשר ֵּבית־ַהֹּסַהר  (בראשית ל"ט, א-כ"א).

 
  מצוות חייו של משה היא לבוא ולעלות. שם נמצאת ברכתו:

 
 ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל־ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר, " ּבֹא,  ַדֵּבר ֶאל־ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים ִויַׁשַּלח ֶאת־ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו  (שמות ו,

 י-י"א). ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁשה, " ּבֹא  ֶאל־ַּפְרֹעה ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו, ֹּכה־ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת־ַעִּמי…".
 (שמות ט, א). ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁשה, " ּבֹא  ֶאל־ַּפְרֹעה ִּכי־ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי ֶאת־ִלּבֹו…".  ַוָּיבֹא  ֹמֶׁשה ְוַאֲהרֹן

 ֶאל־ַּפְרֹעה ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו, "ֹּכה־ָאַמר ה'..."  (שמות י, א-ג).
 ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני־ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני… ּוֹמֶׁשה  ָעָלה  ֶאל־ָהֱאֹלִהים,
 ַוִּיְקָרא ֵאָליו ה' ִמן־ָהָהר ֵלאֹמר… "ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל־ָהַעִּמים ִּכי־ִלי ָּכל־ָהָאֶרץ. ְוַאֶּתם ִּתְהיּו־ִלי ַמְמֶלֶכת
 ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש…  ַוָּיבֹא  ֹמֶׁשה ַוִּיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם ַוָּיֶׂשם ִלְפֵניֶהם ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ה'...

 ַוֵּיֶרד ה' ַעל־ַהר ִסיַני ֶאל־ֹראׁש ָהָהר ַוִּיְקָרא ה' ְלֹמֶׁשה ֶאל־ֹראׁש ָהָהר  ַוַּיַעל  ֹמֶׁשה…ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ה',
 "ֹלא־יּוַכל ָהָעם  ַלֲעלֹת  ֶאל־ַהר ִסיָני…". ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ה', "ֶלְך־ֵרד  ְוָעִליתָ  ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִעָּמְך ְוַהֹּכֲהִנים ְוָהָעם

 ַאל־ֶיֶהְרסּו ַלֲעֹלת ֶאל־ה' ֶּפן־ִיְפָרץ־ָּבם"  (שמות י"ט, כל הפרק).
 

 השבוע אנחנו מתמקדים ביציאתו של יעקב: ַוֵּיֵצא  ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה  (בראשית כ"ח, י). יעקב, איש
 תם יושב אוהלים, הילד של אימא. עשו, אחיו התאום, הוא זה שיוצא. הוא הרי איש ציד, איש השדה. היציאה

  עבור יעקב הינה טרגדיה נוראית!
 

 פעמיים בחייו יעקב יוצא. פעם אחת לחרן פעם שנייה למצרים. כל פעם הוא יוצא ממקום בטוח וטוב. וכל יציאה
 אינה ביוזמתו: לחרן הוא יוצא כי הוא בורח מאימת אחיו התאום, ולמצרים הוא יוצא כי יש רעב בארץ.

 ולמרות שהיציאה תמיד קשה לו, בשתי יציאותיו הוא רואה ברכה: בראשונה הוא פוגש את אהבת חייו, מוליד
  ילדים ומתעשר. בשנייה, הוא מתאחד עם בנו האהוב וזוכה לכבוד מלכים.

 
 נראה שלכל אדם ישנה תנועת חיים מכוננת. קול פנימי עלום מזמן את התנועה הזו. והיא איננה תנועה קלה,
 והיא גם לא באה לו בטבעיות. היא מאתגרת ואולי מפחידה. מאוד ייתכן שהוא היה שמח להימנע ממנה. אבל

 בסופו של יום, מהתנועה הזאת אי אפשר להימנע. אולי היא תידחה שנים רבות, אבל יומה יגיע. כי בתנועה
 הזו תתגלה ברכתו בעולם - בתנועה הזאת הוא יוצא לאור. באמצעותה של התנועה הזו מתגלה ה' בעולם.

 
 אברהם הוא ההולך. יצחק הוא הנשאר - העקוד - זה שמעמיק את הבארות שחפר אביו. יעקב הוא היוצא.

 יוסף הוא זה שמושלך, זה שמורידים אותו - לבור, למצרים, לבית האסורים. משה הוא זה שנקרא לבוא, לעמוד
 מול. והוא גם זה שנקרא לעלות ולרדת ושוב לבוא.

 
  כל אחד מאלה הביא את ברכת ה' בתנועה שלו.

 
 מהי תנועת החיים שלכם - זו שאיננה תמיד נוחה, אולי אפילו ניסיתם להמנע ממנה - אבל במבט-על, ממרום

 שנותיכם, ניתן כבר לראות שהיא מביאה ברכה - לכם ולעולם - פעם אחר פעם אחר פעם?
 

 שבת שלום,
 

 אלישע
 


