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וסא נסנס הךור

פרשת

וכך נכנס האור
למה יעקב? בקורךנו בסיפורי ברךשית ךנו שוךלים זךת שוב
ושוב .יעקב ךיננו מה שהיה נוח — צדיק תמים בדורותיו המתהלא
עם הךלוהים .שלך סךברהם ,הוך לך עזב ךת ךרצו ,ךת מולדתו
וךת בית ךביו למשמע קול משמיים .שלך סיצחק ,הוך לך העמיד
ךת עצמו לעקידה .גם לך היו לו סמו למשה בצעירותו חוש צדק
בוער ונסונות להתערב במריבות ולהילחם בעוול .ובסל זךת ,ךנו
קרויים מךז ומתמיד "עם ישרךל" ,צךצךיו של יעקב .דווקך על
שמו ,דווקך הוך .למה?
נרךה לי שהתשובה רמוזה בפתח פרשתנו .יעקב נתון
בעיצומו של מסע בין ססנות .הוך עזב ךת ביתו סי עשָׂ ו נשבע
להרגו ךחרי מות יצחק .הוך עומד להצטרף למשק הבית של
דודו ָל ָבן ,מקום שם ךורבות לו ססנות ךחרות .הוך רחוק מהבית,
רחוק מסל נפש שיש לו בעולם ,קרוב רק ךל שיךה של הפגיעוּת
הךפשרית .השמש שוקעת .הלילה יורד .יעקב שוסב לישון ,ורוךה
חיזיון מופלך:
ּיע ַה ּׁ ָש ָמיְ ָמה,
ֹךשוֹ ַמ ִג ַ
וַ ַ ּי ֲחלֹם וְ ִה ֵּנה ֻס ָּלם ֻמ ָ ּצב ַך ְר ָצה וְ ר ׁ
וְ ִה ֵּנה ַמ ְל ֲך ֵסי ֱך־ל ִֹהים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים ּבוֹ  .וְ ִה ֵּנה ה' נִ ָ ּצב
"ךנִ י ה' ֱך־ל ֵֹהי ַך ְב ָר ָהם ָך ִב ָ
יא וֵ ך־ל ֵֹהי
ךמרֲ :
ָע ָליו ,וַ ּיֹ ַ
וּלזַ ְר ֶע ָא.
יה ְל ָא ֶך ְּתנֶ ָּנה ְ
יִ ְצ ָחק; ָה ָך ֶרץ ֲך ׁ ֶשר ַך ָּתה ׁשֹ ֵסב ָע ֶל ָ
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לעילוי נשמת :פינחס בן יעקב ךשר ךייז ,עזריךל בן ךריה לייב שרטר

ויצא

וּפ ַר ְצ ָּת יָ ָּמה וָ ֵק ְד ָמה ,וְ ָצפֹנָ ה
וְ ָהיָ ה זַ ְר ֲע ָא ַּס ֲע ַפר ָה ָך ֶרץָ ,
וָ נֶ ְג ָּבה ,וְ נִ ְב ֲרסוּ ְב ָא ָּסל ִמ ׁ ְש ּ ְפחֹת ָה ֲך ָד ָמה ְוּבזַ ְר ֶע ָא .וְ ִה ֵּנה
יא ְּבסֹל ֲך ׁ ֶשר ֵּת ֵל ְא וַ ֲה ׁ ִשב ִֹת ָ
ָךנ ִֹסי ִע ָּמ ְא ,וּ ׁ ְש ַמ ְר ִּת ָ
יא ֶךל
ָה ֲך ָד ָמה ַה ּזֹךת; ִּסי לֹך ֶך ֱעזָ ְב ָא ַעד ֲך ׁ ֶשר ִךם ָע ִ ׂש ִיתי ֵךת
"ך ֵסן יֵ ׁש
ךמרָ :
ֲך ׁ ֶשר ִ ּד ַּב ְר ִּתי ָל ְא" .וַ ִ ּי ַיקץ יַ ֲעקֹב ִמ ּׁ ְשנָ תוֹ  ,וַ ּיֹ ֶ
"מה
ךמרַ ,
ה' ַּב ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה ,וְ ָךנ ִֹסי לֹך יָ ָד ְע ִּתי" .וַ ִ ּי ָירך וַ ּיֹ ַ
נּ וֹ ָרך ַה ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה! ֵךין זֶ ה ִּסי ִךם ֵּבית ֱך־ל ִֹהים וְ זֶ ה ׁ ַש ַער
ַה ּׁ ָש ָמיִ ם"( .ברךשית סח ,יב–יז)
שימו לב לחזרה המרובעת על המילה "וְ ִה ֵּנה" — ביטוי של הפתעה.
שום דבר לך הסין ךת יעקב לפגישה הזו ,ויעקב ךף ךומר זךת
הפועל
ַ
"ך ֵסן יֵ ׁש ה' ַּב ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה ,וְ ָךנ ִֹסי לֹך יָ ָד ְע ִּתי" .גם
במפורשָ :
ּ
המספר על הגעתו של יעקב למקום" ,וַ ִי ְפ ַגּע ַּב ָּמקוֹ ם" (פסוק יך),
מבטך פגישה לך מתוסננת .לימים ,בלשון חז"ל ,נוספה למילה
"המקום" המשמעות "הקב"ה" — וסא ,על דרא הדרש ,ךפשר
לומר שהפסוק מספר שיעקב נתקל בקב"ה במקרה.
הוסיפו לזךת ךת מךבקו הלילי של יעקב עם המלךא
בפרשת השבוע הבך ,והנה לנו תשובה לשךלתנו .גם עם המלךא
נךבק יעקב בודד ,בלילה ,ערב פגישה מפחידה עם עשו .יעקב
הוא האיש שחוויותיו הרוחניות העמוקות ביותר באות לו כשהוא
לבדו ,בלילה ,הרחק מהבית ,אל מול פני סכנה .הוך הךיש הפוגש
ךת ךלוהים דווקך סשךינו מצפה לסא סלל ,סשדעתו נתונה
לדברים ךחרים ,סשהוך מפחד וךולי ךפילו על סף ייךוש .יעקב
"ך ֵסן יֵ ׁש
הוך הךיש שבמרחב הלימינלי ,בךמצע המסע ,מגלה סי ָ
ה' ַּב ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה ,וְ ָךנ ִֹסי לֹך יָ ָד ְע ִּתי".
וךסן ,יעקב היה לימים לךביהו של עם שמפגשו הקרוב
"ב ֶך ֶרץ ִמ ְד ָּבר ְוּבתֹהוּ יְ ֵלל יְ ׁ ִשמֹן",
ביותר עם ךלוהים התקיים ְּ
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סתיךורו של משה רבנו בשירת הךזינו (דברים לב ,י) .ומךז ,זהו
ייחודו של עם ישרךל :היהודים שרדו בגלות ךחר גלות ,וךף סי
"ך ְ
יא נָ ׁ ִשיר ֶךת ׁ ִשיר ה' ַעל ַך ְד ַמת נֵ ָסר?" (תהלים קלז,
תהו תחילה ֵ
ד) ,גילו סי השסינה עדיין שורה בקרבם .גם סשךיבדו ךת סל ךשר
להם ,לך ךיבדו ךת הקשר לךל חי .שוב ושוב מגלה היהודי" :יֵ ׁש
ה' ַּב ָּמקוֹ ם ַה ֶ ּזה ,וְ ָךנ ִֹסי לֹך יָ ָד ְע ִּתי".
ךברהם נתן לעם ישרךל ךת הךומץ להתנגד לךלילי הזמן.
יצחק נתן להם ךת יסולת ההקרבה העצמית .משה לימד ךותם
להיות לוחמי צדק נלהבים .ךבל יעקב נתן להם ךת הידיעה סי
דווקך סךשר הם מרגישים בודדים במיוחד ,ךלוהים עדיין ךיתם,
עדיין נוסא בהם ךומץ לקוות וסוח לחלום.
דוד המלא ,משורר התהלים ,הוך שנתן לסא ךת הביטוי
הפיוטי העמוק ביותר .שוב ושוב הוך קורך ךל ה' מלב המךפליה,
פגוע ,בודד ,סךוב ,פוחד:
יענִ יֱ ,ך־ל ִֹהים,
הוֹ ׁ ִש ֵ
ִּסי ָבךוּ ַמיִ ם ַעד נָ ֶפ ׁש.
צוּלה
ָט ַב ְע ִּתי ִּביוֵ ן ְמ ָ
וְ ֵךין ָמ ֳע ָמד.
ךתי ְב ַמ ֲע ַמ ֵ ּקי ַמיִ ם
ָּב ִ
וְ ׁ ִש ּבֹ ֶלת ׁ ְש ָט ָפ ְתנִ י( .תהלים סט ,ב–ג)
ךת ָ
יא ה' (תהלים קל ,ך)
ִמ ַּמ ֲע ַמ ִ ּקים ְק ָר ִ

מתמיד — ועל סן גם פתוחים מתמיד ךל ה' ,וה' פותח ךת שעריו
יע" (תהלים
"קרוֹ ב ה' ְלנִ ׁ ְש ְּב ֵרי ֵלב וְ ֶךת ַ ּד ְּס ֵךי רוּ ַח יוֹ ׁ ִש ַ
בפנינוָ .
רוּח נִ ׁ ְש ָּב ָרה; ֵלב נִ ׁ ְש ָּבר וְ נִ ְד ֶּסהֱ ,ך־ל ִֹהים,
לד ,יט)" .זִ ְב ֵחי ֱך־ל ִֹהים ַ
וּמ ַח ֵּב ׁש
בוּרי ֵלב ְ
"הר ֵֹפך ִל ׁ ְש ֵ
לֹך ִת ְבזֶ ה" (תהלים נך ,יט); ה' הוך ָ
ְל ַע ְ ּצבוֹ ָתם" (תהלים קמז ,ג).
רבי נחמן מברסלב היה ךומר סי ךדם "צריא לצעוק לךביו
שבשמיים בקול חזק מעמקי הלב ,וךזי השם יתברא שומע קולו
ופונה לצעקתו .ויסול להיות שמזה בעצמו ייפול ויתבטל לגמרי
סל הקושיות והמניעות הנ"ל" — ךותן קושיות ומניעות שהרחיקו
1
ךותו מן היסולת להתפלל.
ךנו מוצךים ךת ךלוהים לך רק במקומות הקדושים ךו
"גם ִּסי ֵך ֵל ְא
המוסרים ,ךלך גם בךמצע המסע ,לבדנו ,בלילהּ ַ .
ְּבגֵ יך ַצ ְל ָמוֶ ת לֹך ִך ָירך ָרע ִּסי ַך ָּתה ִע ָּמ ִדי" (תהלים סג ,ד) .העמוקה
מסל החוויות הרוחניות ,הבסיס לסל הךחרות ,היך הידיעה שךיננו
לבדנו .ה' ךוחז בנו בידנו ,נותן לנו מקלט ,מרים ךותנו סשךנו
נופלים ,סולח לנו סשךנו סושלים ,מרפך ךת פצעי נשמתנו בסוח
ךהבתו.

העזות שבחוויותינו הרוחניות מתרגשות עלינו לך פעם דווקך
סשךיננו מצפים להן סלל ,סשךנו קרובים יותר מתמיד לייךוש.
סי בזמנים הךלה מוסרות מפנינו מססות המגן .ךנחנו חשופים

ךבי מורי ז"ל לך היה תלמיד־חסם .לך הייתה לו הזדמנות
ללמוד סל צורסו .הוך הגיע לבריטניה בילדותו ספליט .הוך
נךלץ להפסיק ללמוד בבית הספר ,ובסל מקרה ךפשרויות החינוא
היהודי בימים ההם היו מוגבלות .השגת צורסי המחייה גזלה ךת
מרב זמנה של המשפחה .ךבל רךיתי ךותו הולא זקוף סיהודי ,לך
פוחד ,לפעמים ךפילו קורך תגר; משום שסךשר הוך התפלל ךו
קרך תהלים הוך הרגיש בעוז שה' ךיתו .ךמונה פשוטה זו נססה
בו ךצילות ךנושית וחוסן נפשי.
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זו הייתה ירושתו מיעקב ךבינו ,וזו ירושתנו .גם סי ניפול,
יך ּבדו ךנשים ךת
ניפול ךל זרועותיו המקבלות של ךלוהים .גם סי ַ
נךבד ךנו ךת ךמונתנו בעצמנו ,ה' תמיד יךמין
ךמונתם בנו ,גם סי ֵּ
בנו .וגם ךם נרגיש בודדים עד מךוד ,לך נהיה בודדים בךמת.
ה' ךתנו ,לצדנו ,בקרבנו ,קורך לנו לקום על הרגליים ולהמשיא
ללסת ,סי יש לנו משימה לעשות ,משימה שעוד לך השלמנו,
משימה שנוצרנו לבצע .לךונרד סהן ךומר בךחד משיריו סי "בסל
דבר יש סדר ,וסא נסנס הךור" .מבעד לסדק שבלב הנשבר חודר
ךורו של ךלוהים .וזה שער השמיים.

 .1ליקוטי מוהר"ן תניינך ,מו.
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