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ָּפ ָר ַשת ַו ֵ ּי ֵצא

המקומ ההוא
תפילת ערבית
בדרכו לחרנ ,עמ שקיעת החמה ,מגיע יעקב אבינו אל אתר לא ידוע ולנ שמ.
המפגש עמ המקומ מתואר בפBוק הזה:

.ÃĥĈ Ěþ ĥþ ă Ĉ Đÿ ČčĀ ĕėă ü ęĥĀ Ĉ ěĘþ ĕă Ā đÿ ę āđģĚĀă čă ÿ ĞĎă ÿ Ġø ĕă ü đ”ÿ

)בראשית כח ,יא(

אינ כאנ שומ רמז למשהו ,שהוא יותר מאשר מפגש עמ המקומ שבו ילונ בלילה.
לא ככ הבינו חז”ל .חז”ל קבעו בגמרא ,שבמקומ הזה עמד יעקב אבינו וייBד את
תפילת ערבית .מקור דבריהמ נובע מהשוואה לפBוק בירמיהו:

.Ãĕčă ü ĞĎă ÿ Ġø Ħăü ĘČÿ đø ĐĘăĀ Ġü Ħø đă ĐĜăĀ Ĥü ęďĀ Ğú čÿ Čĥ
ĉ Ā ă Ħăü ĘČÿ đø ĐĒă þ Đÿ ęĞĀ ĐĀ ďĞÿ čă ø ĘĘăý Ġÿ ă Ħø Ħăü ĘČÿ ĐĦăĀ Čÿ đÃø
)ירמיהו ז ,טז(

 ÃĞĎă ÿ Ġø ĦÃהוא  .ÃĤĕĢĠĦÃכלומר ,ה’ אומר לירמיהו הנביא:
כאנ ברור שפירוש המילה ăü
אל תפציר בי בתפילה למענ העמ הזה.

על פי זה ,הביטוי Ãę āđģĚĀă čă ÿ ĞĎă ÿ Ġø ĕă ü đÃÿ

אינו מבטא פגישה באתר אלא הפצרה )תפילה(

במקומ.
מה פירוש הפצרה במקומ?
המילה  ÃęđģĚÃרומזת לקדוש ברוכ הוא ,שהוא מקומו של עולמ ,כפי שפירשו חז”ל
במדרש רבה:
 .Ãę āđģĚĀă čă ÿ ĞĎă ÿ Ġø ĕă ü đÃÿאמר רבי אמי .מפני מה מכנימ שמו של הקב”ה וקוראימ אותו מקומ?
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( כא,)שמות לג

.ÃĕĦăü Čü ę āđģĚĀ ĐĜă ý ĐÃ
ü : שנאמר.שהוא מקומו של עולמ ואינ עולמ מקומו

.’ ויפציר )ויתפלל( בה, יהיהÃę āđģĚĀă čă ÿ ĞĎă ÿ Ġø ĕă ü đÃÿ  שפירוש הביטוי,יוצא אפוא
 ניווכח בעומק, אכ כשנעקוב אחרי המקורות. נראה הפירוש מוזר,במבט ראשונ
.חדירת חז”ל לכוונת הכתוב

רמזימ שתולימ
 כי התורה דואגת לשתול רמזימ מוקדמימ המבשרימ על,הדוגמאות הבאות יראו
,ביבתמG הרמזימ האלה נראימ כלא שייכימ ל.התרחשויות שתבואנה מאוחר יותר
.וד לְ ַמה שיתפתח בעתידGהיות והמ מהווימ י
.דוגמה ראשונה
:וקימ הנראימ כלא שייכימ למקוממG מופיעימ פ,ופ פרק כוGב

ĦĤāÿ Ě Āěĕĕþ Đø Ħăü đÿ ...ĕĦăü ēü Đÿ ĕĤü Čý čă ø Ħčă ÿ Ħĕďü đă Đĕø ĦČþ ĐĥĀ ă Ĉ Čü ēģăÿ ĕă ü đÿ ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ęĕĞü čă Ā Ĥø Čÿ ěčă þ đĥ
ĉ Ā Ğý ĕĐü ĕø đÃÿ
(לה- לד,)בראשית כו
.ÃĐģĀ čø Ĥü Ęø đă ģēĀ Ģø ĕü Ęø ēÿ đă Ĥ
. ומכינימ אותנו לקראת הבאות, כי הנתונימ האלה המ חיוניימ,בהמשכ יתברר
: נמצא את רבקה אומרת ליצחק,בהמשכ

Ħ āđĜčă ø Ěü ĐĥĀ ă Ĉ Čü čģĞú ĕÿ ēÿ ģāý Ę ęČü Ħēý Ħ āđĜčă ø ĕĜý Ġø ă Ěü ĕĕă ÿ ēÿ čø ĕĦăü Ģø ģÿ ģēĀ Ģø ĕü ĘČþ ĐģĀ čø Ĥü ĤĚČā
þ Ħă đÃÿ
( מו,)בראשית כז
.Ãęĕĕă ü ēÿ ĕĘăü ĐĚĀă ĘĀ ġĤþ ČĀ ĐĀ Ħ āđĜčă ø Ěü ĐĘăþ Čý ėă Ā Ħēý
: שבגינה שולח יצחק את יעקב לארמ נהרימ,זו הייתה העילה הרשמית

Ėø Ęý ęđă ģ .ěĞÿ ĜĀ ėă ø Ħ āđĜčă ø Ěü ĐĥĀ Ĉă Čü ēģăÿ Ħü ČāĘ : āđĘ ĤĚČā
þ ĕă đÿ đă Đđýă Ģÿ ĕø đÿ ...čāģĞú ĕÿ ĘČþ ģēĀ Ģø ĕü ČĤĀ ģø ĕă ü đÃÿ
Ā
(ב- א,)בראשית כח
.ÃĖĚþă Čü ĕēü Čú ěčĀ ĘĀ Ħ āđĜčă ø Ěü ĐĥĀ ă Ĉ Čü ęĥĀ ă Ĉ Ěü ĖĀ Ęø ēģÿ đø ...ęĤĀ Čú ĐĜĀ ďþă Ġÿ ă
. שיכינ אותנו למשהו משמעותי, התורה שתלה רמז מוקדמ,כלומר
.דוגמה שנייה
.ת את מקור כוחוG המגלחת את שער ראשו והור,ודו לדלילהG שמשונ מגלה את

Ĉ Ĥ Ħ āđĠĘø ēø Ěÿ Ğčÿ ĥþ Ĉ ĦČþ ēĘăÿ Ďÿ Ħăø đÿ ĥĕĈ Čü ĘĀ ČĤĀ ģø Ħăü đÃÿ
...đĕĘĀ ĞĀ Ěý āđēā ăė Ĥĝÿ ĕă Ā đÿ āđĦ āđ ăĜĞÿ Ęø Ęēþ ĦăĀ đÿ āđĥČā
Ħĕčý čă ø ěēý āđĔ ĕĐü ĕø đÿ ęĕü Ħăÿ ĥø Ĉ ēĂ Ĝø čă ÿ đă Đđă Ĥĝø Čÿ ĕă ÿ đÿ ...đĕĜĕĀ Ğý ĦČþ đă Ĥģăø Ĝÿ ĕø đÿ ęĕĦăü ĥø Ĉ Ęü Ġø đă Đđă ĒēČ
ú ĕă đÿ
(כא- יט,)שופטימ טז
.ÃęĕĤü đă ĝČú ĐĀ
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הפ8וק הבא מ8פק נתונ שנראה שולי וזניח ,אכ למעשה הוא מבשר משהו שיהיה
משמעותי מאוד בעתיד.

Ĉ Ĥ ĤĞÿ ĥ
ĉ ø Ęēþ ĕă Ā đÃÿ
.ÃēĘăĀ Ďă Ă Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ēÿ Ěýă Ģÿ Ęø āđĥČā

)שמ ,פ8וק כב(

כלומר ,מתחיל תהליכ איטי של צמיחת שיער עוצמתי ,שכאשר יבשיל ,יביא
להתר8קות האצטדיונ על אלפי הפלישתימ שבתוכו ושעל גגו .בהמשכ אנו רואימ,
כי שמשונ מתפלל לה’ ,אוחז בעמודי הבית וממוטט אותמ בכוח8 .וד התעוררות
כוחו המופלא אינו נובע רק מתפילתו ,אלא בעיקר מנ העובדה ששער ראשו צימח
מ8פיק כדי שההשראה האלוקית תשוב אליו.
נשוב אל הנושא הראשי.

ַוּיִ ְפּגַ ע ַּב ָּמקֹומ
על י8וד ההקדמה הזאת ,אנו רואימ בתחילת הפרשה ,כי המילה ’מקומ’ ,שתולה
שלוש פעמימ.
 - ÃęĥĀ Ĉ ěĘþ ĕă Ā đÿ ę āđģĚĀă čă ÿ ĞĎă ÿ Ġø ĕă ü đÃÿ .1המפגש עמ המקומ.

ĉ þ ĕă Ā đÿ ę āđģĚĀă Đÿ ĕĜý čø Čÿ Ěý ēģăÿ ĕă ü đÃÿ .2
 - ÃđĕĦĀ ĥĈ Čú Ĥÿ Ěø ęĥהכנת המקומ לשימוש.
 - ÃČđă ĐĐÿ ę āđģĚĀă čă ÿ čėă ÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÃÿ .3השימוש במקומ.
ל8יכומ - 1 :מפגש - 2 .הכנה - 3 .שימוש.
לכאורה ,הייתה התורה יכולה לכתוב בפשטות :ויהי בדרכ וישכב יעקב ויחלומ...
ללא ִאזכור המילה ’מקומ’.
אולמ אנו נראה ,כיצד שלושת ההדגשות האלו של המילה ’מקומ’ על פי ה8דר
הזה ,מהווימ י8וד חשוב שעליו תיבנה מערכת רוחנית מקבילה .כאשר מתעורר
יעקב משנתו ,הוא בונה שלושה הדגשימ רוחניימ לשלושת י8ודות המקומ.

.ÃĕĦăü Ğø ďĀ ĕĀ ČāĘ ĕėāü ĜČĀ đø ĐĒþă Đÿ ę āđģĚĀă čă ÿ ÅĐ ĥĈ ĕý ěėý ČĀ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ .1
ָשמ”(.

)כנגד ”ַ -וּיִ ְפּגַ ע ַּב ָּמקֹומ ַוּיָלֶ נ

כלומר ,אמנמ אמש הפצרתי בתפילתי לה’ ,שהוא המקומ אכ לא ידעתי שבאתר
הזה הוא ייענה לתפילתי בחלומ ה8ולמ.
כעת ,פירוש חז”ל לביטוי  ,Ãę āđģĚĀă čă ÿ ĞĎă ÿ Ġø ĕă ü đÃÿיתאימ לפשט לשונ הכתוב .יעקב מפציר
בה’ בתפילת ערבית ,מבלי לדעת שה’ ייענה לתפילתו בחלומ ה8ולמ.
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ĦČþ ēģăÿ ĕă ü đÿ ...ęĕĐāü ĘąČù Ħĕčă ý ęČü ĕėă ü ĐĒþ ěĕČý ĐĒþă Đÿ ę āđģĚĀă Đÿ ČĤĀ āđ ăĜ ĐĚÿ ĤĚČā
ÿ ĕă đÿ ČĤĕĀ ĕă ü đÃÿ .2
ĉ Ā Ĥĥþ Ĉ Čú ěčþ Čþ ĐĀ
ĉ þ ĕă Ā đÿ đĕĦāĀ ĥĈ Čú Ĥÿ Ěø ęĥ
) .ÃĐă ĥČāכנגד ”ַ -וּיִ ַּקח
Ā Ĉ Ĥ ĘĞÿ ěĚþ ĥþ Ĉ ģāĢĕă ü đÿ ĐčĀ ăĢý Ěÿ Đă ĦāĀ Č ęĥ
שתיו”(.
ֵמ ַא ְבנֵ י ַה ָּמקֹומ ַוּי ֶָשמ ְמ ַר ַא ָ

כלומר ,המקומ הזה הוא לא כשאר המקומות ,אלא בIי Iלהתגלות אלוקית.
המקומ ששימש כהכנה לשינה ,הפכ לבIי Iלעבודת ה’.
) .ÃĘČý Ħĕčă ý Čđă ĐĐÿ ę āđģĚĀă Đÿ ęĥý Ĉ ĦČþ ČĤĀ ģø ĕă ü đÃÿ .3כנגד ”ַ -וּיִ ְש ַּכב ַּב ָּמקֹומ ַההּוא”(.

המקומ שבו הוא שכב וישנ ,הופכ לבIי Iקבוע לעבודת ה’.
לIיכומ .קיימימ שלושה שלבימ - 1 :התגלות ה’ - 2 .הכנה לעבודת ה’ - 3 .בIיI
קבוע לעבודת ה’.
שלושת יIודות המקומ החומריימ הופכימ לשלושה יIודות רוחניימ נשגבימ.

קיומ הנדר
כעבור  34שנימ ,חוזר יעקב אבינו יחד עמ המשפחה שהקימ ,מארמ נהריימ לארצ
ישראל .הוא מגיע אל המקומ ,בו חלמ את חלומ הIולמ ,כדי לקיימ את הנדר .שוב
מתגלה אליו ה’ ,ושוב מדגישה התורה שלוש פעמימ את המילה ’מקומ’ .גמ כאנ
האזכורימ על פי הIדר ,מקבילימ אל השלושה שצוינו לעיל.
שלושת ִ

.Ã āđĦă Čü Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă čă ÿ ęĕĐāü ĘąČù đĕĘĀ ĞĀ Ěý ĘĞÿ ĕă ÿ đÃÿ .1

)בראשית לה ,יג(

כלומר ,כאנ הייתה התגלות אלוקית במקומ.

.Ã āđĦă Čü Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă čă ÿ ĐčĀ ăĢý Ěÿ čāģĞú ĕÿ č ăĢý ĕă ÿ đÃÿ .2

)שמ(

יעקב מכינ את המקומ לעבודת ה’.

.ÃĘČý Ħĕčă ý ęĕĐāü ĘąČù ęĥĀ Ĉ āđĦă Čü Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă Đÿ ęĥý Ĉ ĦČþ čāģĞú ĕÿ ČĤĀ ģø ĕă ü đÃÿ .3

)שמ(

יעקב מקדיש את הבית שבנה Iביב המזבח לבIי Iקבוע לעבודת ה’.

בהר ה’ יֵ ָר ֶאה
את השורשימ הקדומימ לשלושת ציוני המקומ ,אנו מוצאימ באברהמ אבינו ,עת
הגיע למקומ עקידת יצחק בנו .גמ כאנ אנו מוצאימ את ִאזכור המקומ שלוש
פעמימ.
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ă ÿ .1
.ÃģāēĤĀ Ěý ę āđģĚĀă Đÿ ĦČþ ČĤø ĕă ÿ đÿ đĕĜĕĀ Ğý ĦČþ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ Čĥ
ĉ Ā ă ĕă ü đÿ ĕĥĕ
ü Ĉ Ęü ĥø ă Ĉ Đÿ ę āđĕă čÃ

)בראשית כב ,ד(

זה המפגש הראשונ עמ המקומ באמצעות הראייה.

.ÃęĕĢü Ğý ĐĀ ĦČþ Ėāø ĤĞú ĕă ÿ đÿ ēÿ čă ý Ēø Ěüă Đÿ ĦČþ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ęĥĀ Ĉ ěčþ ĕă ü đÿ ...ę āđģĚĀă Đÿ ĘČþ đă Čāčĕă Ā đÃÿ .2
)שמ ,פ?וק ט(

אברהמ מכינ את המקומ לעבודת ה’.

.ÃĐČþ Ĥø ĕü ÅĐ Čđă ĐĐÿ ę āđģĚĀă Đÿ ęĥý Ĉ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ČĤĀ ģø ĕă ü đÃÿ .3

)שמ ,פ?וק יד(

אברהמ מקדיש את המקומ לב?י? קבוע לעבודת ה’.
התמונה הולכת ומתבהרת .אנו נראה כיצד על פי אותו מתווה הולכ ומתעצמ
גילוי השכינה בארצ .המתווה הוא ?ולמ בעל שלוש דרגות ,המראה בבירור עלייה
בעוצמת ההתגלות האלוקית.
 .1אברהמ בהר המוריה  -ה’ שולח מלאכ.
 .2יעקב בחלומ ה?ולמ  -ה’ מתגלה בחלומ.
 .3יעקב בשובו לארצ  -ה’ מתגלה בנבואה ממשית.
אנו רואימ פה הדרגתיות - 1 :מלאכ - 2 .חלומ - 3 .נבואה ממשית.
בנבואה הממשית ,ה’ קורא ליעקב בשמ  ,ÃĘČĤĥĕÃוהיא מ?תיימת בפ?וק הזה:

.Ã āđĦă Čü Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă čă ÿ ęĕĐāü ĘąČù đĕĘĀ ĞĀ Ěý ĘĞÿ ĕă ÿ đ”ÿ

)בראשית לה ,יג(

הביטוי הזה  ,ÃđĕĘĀ ĞĀ Ěý ĘĞÿ ĕă ÿ đÃÿמלמד שהתגלות ה’ במקומ הזה הייתה חיבור של ממש.
חיבור המזכיר את הקדושה המשולשת.

.Ã āđď āđčėă ø ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘėĀ ČāĘĚø Ħ āđČčĀ Ģø ÅĐ ĥĈ āđďģĀ ĥĈ āđďģĀ ĥĈ āđďģÃĀ

)ישעיהו ו ,ג(

.Ã āđď āđčėă ø ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘėĀ ČāĘĚÃ
כלומר ,הדרגתיות בגילוי שכינה עד ל ø

ָשלֹוש ְּפ ָע ִמימ ַּב ָּשנָ ה
נשוב ונציינ את הפ?וק הזה בשלמותו.

.ÃĐČþ ĤĀ ĕý ÅĐ ĤĐÿ čă ø ę āđăĕĐÿ ĤĚý ČĀ ĕý Ĥĥþ Ĉ Čú ĐČþ Ĥø ĕü ÅĐ Čđă ĐĐÿ ę āđģĚĀă Đÿ ęĥý Ĉ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ČĤĀ ģø ĕă ü đÃÿ
)בראשית כב ,יד(

ַו ֵ ּי ֵצ א | המ קומ הה וא | 249

פירוש הפ8וק יהיה ככ :ההר ,שהוא המקומ שאברהמ קרא לו בשמ ,ÃĐČþ Ĥø ĕü ÅĐÃ :הוא
ההר שאליו אנו עולימ היומ לרגל ,ליראות את פני ה’.
כעת נפתח לנו חלונ להבנת מצוות העלייה לרגל שלוש פעמימ בשנה אל המקומ
שבו בחר ה’.

”Ďēÿ čă ø ĤēĀ čø ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă čă ÿ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĕĜý Ġø ă ĦČþ ĖĀ Ĥø đă ėĒø ĘėĀ ĐČþ ĤĀ ĕý ĐĜĀ ĥĀ Ĉă čă ÿ ęĕĚü ĞĀ Ġø ă ĥĈ āđĘĥ
ĀĈ
)דברימ טז ,טז(
.ÃĦ āđ ăėĝĂă Đÿ Ďēÿ čø đă Ħ āđĞčĂ ĥĀ Ĉă Đÿ Ďēÿ čø đă Ħ āđ ăĢĚÿă Đÿ
מדוע שלוש פעמימ?
שלושת הפעמימ האלו ,המ המ שלושת י8ודות המקומ המוזכרימ לעיל ,החוזרימ
ומופיעימ פעמ אחר פעמ.
 .1חג הפ&ח  -התגלות ה’ בארצ מצרימ בחצות הלילה.
 .2חג השבועות – על מתנ תורה נאמר:
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)שמות ג ,יב(

כלומר ,על ידי קבלת התורה נ8ללה הדרכ לעבודת ה’.
 .3חג ה&וכות  -הפיכת ה8וכה לבית קבוע לעבודת ה’ ,בצל השכינה וענני הכבוד,
כדברי המשנה.

.ÃĕČĤĞ đĦĕčđ Ğčģ đĦėđĝ ĐĥđĞ ęďČ ęĕĚĕĐ ĦĞčĥ ĘėÃ
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שוב מופיעימ שלושת הי8ודות - 1 :התגלות )פ8ח(  - 2הכנה לעבודת ה’ )שבועות(

 - 3ב8י 8קבוע )8וכות(.
מצד שני ,בשלושת הרגלימ אנו מעלימ את המציאות בהדרגתיות לקרבנ לה’.
 .1פ&ח  -קרבנ פ&ח ,שהוא קרבנ מנ החי.
 .2שבועות  -מו8יפימ גמ מנ הצומח שהיא מנחת חיטימ.
& .3וכות  -משלימימ גמ את הדוממ שהוא ני&וכ המימ.
אמור מעתה ,התגלות השכינה מגיעה אל החי ,הצומח ועד הדוממ.

