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 "דבס

 

 
  

 שליט"א מרדכי אלוןהרב 
 נערך משמיעה ע"י תלמידים

 

הכל מקופל בארבע אמותיך

 לשכיבה מה זו עושה?

 -תחילת הפרשה בחלום יעקב, שם הוא רואה 

י  ָּ֣ ֙ה ַמְלֲאכֵּ ֵּ ה ְוִהנ  ְימָּ ָ֑ מָּ ָּ יַע ַהש   ָּ֣ ֹו ַמג ִ ה ְוֹראש ׁ֖ ְרצָּ ב ַאַ֔ ָּ֣ ֙ם ֻמצ ָּ ָּ ה ֻסל  ֵּ֤ ְוִהנ ֵּ

וֹ  ים ב ֹֽ ְרִדׁ֖ ים ְוֹיֹֽ ים ֹעִלִ֥ ה . ֱאֹלִהַ֔ ֵֵּּ֨ י  ה'ְוִהנ  ֹאַמ֒ר ֲאִנָּ֣ יו֘ ַוי  לָּ ב עָּ ָּ֣  ה'ִנצ ָּ

ב  ֹכֵָּּ֣ ֙ה ש  ָּ ֵּ֤ר ַאת  ֶרץ ֲאש ֶ אָָּ֗ ק הָּ ָ֑ ׁ֖י ִיְצחָּ אֹלהֵּ ֹֽ יךָּ וֵּ ִבַ֔ ם אָּ ָּ֣ הָּ ֙י ַאְברָּ ֱאֹלהֵּ

ךָּ  ְלַזְרֶעֹֽ ה ו  נ ָּ ֶנׁ֖ ִ֥ ֶאת ְ יהָּ ְלךָּ ֶלַ֔ ָָּּ֛ . עָּ ַרְצת  ֹֽ ֶרץ ו פָּ אַָּ֔ ר הָּ ֲעַפָּ֣ ֹֽ ֙ כ ַ ה ַזְרֲעךָּ ֵּ֤ יָּ ְוהָּ

ְגב ָּ  ֶנָ֑ ה וָּ נָּ ֹפָּ֣ ה ְוצָּ ְדמָּ ׁ֖ קֵּ ה וָּ ָּ מ  ִ֥ ליָּ ָּ ָּ֛ כ  ו  ְבךָּ ׁ֖ה -ה ְוִנְבְרכִ֥ מָּ ֲאדָּ ֹֽ ת הָּ ֹחִ֥ ְ פ  ִמש ְ

ךָּ  ְבַזְרֶעֹֽ  י"ד(-)בראשית כ"ח, י"ב .ו 

יש כאן דבר מעניין. הקב"ה הבטיח כבר לאברהם וגם ליצחק 

שהוא יתן להם ולזרעם את הארץ הזו, אך אצל יעקב מודגש 

 שוכב"הארץ אשר אתה  –כאן פועל חשוב שצריך להבין אותו 

 עליה לך אתננה...". מה עניין השכיבה לכאן לחלום?

אצל משה הקב"ה מראה לו את הארץ מהר העברים ומצווה 

אותו 'שא עיניך וראה', ואילו כאן אצל יעקב, הגם שזה בחלום, 

מדובר על הארץ שהוא שוכב עליה ממש באותו רגע, ומהמקום 

הזה של הארבע אמות עליהן הוא שוכב, הקב"ה מבטיחו 

'ופרצת ימה ונגבה וצפונה ונגבה'. כלומר  –ק הבא בפסו

ההגדרה של הדבר שאתה זוכה לו הוא המקום שאתה שוכב 

עליו. לכאורה זה נשמע התחייבות מאד מצומצמת, התחייבות 

 ארבע אמות. -למין חלקת קבר, בסך הכל 

רש"י לא מוותר על ביאור המילה הזו )וזה סימן לכך שגם אנחנו 

  –ן( ואומר את הדרשה המפורסמת שמנו לב למשהו נכו

רמז לו , קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו. שכב עליה

כד' אמות, שזה מקומו ) :(חולין צא) שתהא נוחה ליכבש לבניו

 )שם רש"י( (.של אדם

ברור שרש"י התכוון לבעיה המתעוררת בפשט הכתוב 

מהוספת המילים 'אשר אתה שוכב עליה' שהרי היה יכול 

להיות כתוב 'הארץ הזו לך אתננה ולזרעך'. ציון השוכב בא 

למעט. אבל יותר מזה, זה בא לומר דבר נוסף. הרי על המילים 

– 

 ָּ֣ ֙ן יֵּ כֵּ ָֹ֗אֶמר אָּ תֹו֒ ַוי  נָּ ְ ֲעֹק֘ב ִמש   ֹֽ ץ יַ יַקָּ֣ א  ה'ש  ַוי ִ ֹנִכׁ֖י לִֹ֥ ֹֽ ה ְואָּ ָ֑ ֹום ַהז ֶ קׁ֖ ָּ מ  ב ַ

י ְעת ִ ֹֽ דָּ  )שם ט"ז( .יָּ

  –מסביר מיד רש"י 

 .במקום קדוש כזה לא ישנתי שאם ידעתי. ואנכי לא ידעתי

אז המילה 'שוכב' גם באה למעט ובנוסף צריך להבין מה עניינו 

 של הביטוי הזה. יושב, עומד שוכב? מה זה?

'רמז לו שתהא נוחה להיכבש לבניו'. נו, ממש  –נחזור לרש"י 

נוחה... ואז יהיה 'ופרצת ימה וקדמה'. השאלה הראשונה 

הרי הקב"ה לא עושה ניסים סתם,  –שצריך לשאול תמיד היא 

אלא רק כאשר הוא רוצה לתת לנו בכך כח כדי שנבין בהם 

 עולמות פנימיים שלמים.

טוח שאנחנו יש כאן עוד נקודה ששמתי אליה לב ואני לא ב

מתייחסים אליה תמיד כמו שצריך. המקום בו יעקב שוכב הוא 

מקום המקדש, הוא הרי נמצא בהר המוריה, מקום המזבח. 

הפעם הקודמת שמישהו שכב במקום המזבח היתה בעקדה, 

יצחק, והפעם הראשונה שזה התרחש זה היה אצל אדם 

הראשון. מופיע בחז"ל, והרמב"ם מביא את זה להלכה, על 

פסוק 'וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה', שהאדם ה

נברא ממקום המזבח. "אדם ממקום כפרתו נברא". שתי דעות 

שהקב"ה צבר עפר מכל העולם וממנו יצר  –מביא שם רש"י 

שהאדם נברא מהעפר שהיה  –את אדם הראשון, ודעה שניה 

במקום המזבח. הפעם הראשונה ששכבנו כמו עוברים, ביום 

 -של כולנו, כשהאדם הופיע, כשנזרקה בו הנשמה  ההולדת

היא נזרקה למקום הזה שבו העפר נצבר במקום המזבח. זה 

 דבר מאד גדול.

 נחלה בלי מצרים מתחילה בארבע אמות

אני מבקש לשתף אתכם במעט מחשבות שחשבתי ביום הזה, 

יום ההולדת, וכפי שאומר זאת מפורשת הרבי מליובאוויטש 

ת שלו שיום הולדת זה ראש השנה הפרטי זיע"א ביום ההולד

 של האדם.

אתם יודעים מה הכוונה ב'לקפל את כל הארץ תחתיו'? זה 

לגלות לך שהכל נמצא בארבע אמות שלך. כל מה שנדמה לך 

זה דימיון. הכל הכל נמצא בארבע  -שנמצא במקום אחר

 אמותיך.

 "בפתש צאוי לפרשת

 

 'מה למעלה'
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אנחנו נמצאים בערב שבת קדש. יעקב אבינו, בענייני שבת, 

למד אותנו שהמקום שבו האדם שובת, הארבע אמות בא ומ

שסביבו, הוא מקומו ושם הוא קונה את השבת שלו. זה קורה 

כאשר הוא מגיע לשכם "ויחן את פני העיר" ומלמד אותנו שם 

רש"י ששם הוא קיבל את השבת וקבע תחומין. משם נלמדת 

ההלכה שלא משנה איפה אדם נמצא, בג'ונגלים בדרום 

מותר לך  –בר באפריקה, כאשר נכנסת שבת אמריקה או במד

לטלטל בארבע אמות שלך כי הארבע אמות הללו הן מקומך. 

שם מונח האינסוף. משם אתה תפרוץ ימה  -'שבו איש תחתיו' 

 וקדמה וצפונה ונגבה.

 –בקידוש של שבת אנחנו אומרים את הפסוק 

֙ג ַעל ְתַענ ַ ז ת ִ ׁ֖יךָּ ַעל ה' אָָּ֗ ִ ְבת  ַ י ְוִהְרכ  ֳמתֵּ ָּ֣ ֶָ֑רץ  במותי ב ָּ אָּ

י  ִ֥ י פ ִ ָּ֛ יךָּ כ ִ ִבַ֔ ב אָּ ֲעֹקָּ֣ ֹֽ יךָּ ַנֲחַלת֙ יַ ָ֗ ר ה'ְוַהֲאַכְלת ִ ֹֽ ב ֵּ  ו נ"ח, י"ד(יה)ישע .ד ִ

למה דווקא 'נחלת יעקב' ולא נחלת אברהם או יצחק אביך או 

כי נחלת יעקב, אומרים חז"ל, היא נחלה  –נחלת שלשתם? 

בלי מצרים, שנאמר 'ופרצת ימה וקדמה..' )שבת קי"ח(, אבל 

זה שקיבל את הנחלה בלי מיצרים, יעקב, הוא זה שקיבל את 

הכל בארבע אמות שלו. רק כאשר אני מפנים לגמרי שכל 

'ופרצת -הארץ מקופלת תחתי בארבע אמותי אני יכול להגיע ל

נה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה ימה וקדמה צפו

ובזרעך'. מתי ארץ ישראל תהיה נוחה להיכבש לו ולבניו? 

כאשר כל משפחות האדמה יבינו שכאן הוקם בית תפילה לכל 

 העמים. שכאן חוזר האדם למקום כפרתו. 

 להשתחרר מתלותיות חיצונית

בואו נלך עוד שלב ונתחיל הכל מההתחלה. נחשוב רגע על 

נו. זה הלילה הראשון בחייו שהוא, בן המלכים, בנם יעקב אבי

של יצחק ורבקה, שוכב על האדמה כמו איזה הומלס בשום 

מקום. הבן הגדול והאהוב, יושב האהלים, פתאום שוכב לבד, 

 -חסר כל. אליפז רץ אחריו ואין לו מה לתת לו. 'במקלי עברתי' 

ורק אז הוא תופס שהכל מקופל בארבע אמות שלו. בקבלת 

הברכות הוא היה בן שישים ושלש, לאחר מכן היה ארבע 

עשרה שנים באהלי שם ועבר, ועכשיו בן שבעים ושבע, 

 ועכשיו הכל מקופל תחתיו.

ונדגיש ש'יעקב' איננו רק יעקב ההיסטורי, אלא כל מי שומע 

את המשפט 'אני אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק'. כולנו. זה 

שכל מה שהקב"ה עושה כל מי שפוגע במקום ופתאום קולט 

זה 'בשבילי נברא העולם'. שכל המאורעות של העולם הן 

בסופו של דבר מן סיבוב כזה כדי שאני אבין שהכל נמצא פה, 

וכדי שאני אשתחרר מהדימיון שמשהו תלוי במשהו. אז יוקם 

מכל אבני המקום אבן אחת וממנה בית אלוקים וזה שער 

 השמים, פה. הארץ אשר אתה שוכב עליה.

זה הרגע אולי הכי קשה בחייו של יעקב. בפעם הראשונה 

בהיסטוריה שלו הוא מרגיש כלום. הוא יזכיר את הרגע הזה 

כאשר הוא יאמר לאחר מכן ''כי במקלי עברתי את הירדן', את 

התחושה שלקחו ממך הכל ואין לך שום דבר. רק ברגע הזה 

 'ופרצת'. אז אתה משתחרר מכל התלותיות. ומתי-מגיעים ל

כל זה קורה? כשהוא יוצא לגלות. את עם ישראל הוא מקים 

דווקא בגלות. אגב, במציאות הריאלית של אותו זמן עשו מגדל 

את ילדיו ואת נכדיו בארץ ישראל, לצד יצחק ורבקה. ויעקב 

שוכב כמו הומלס, אפילו ללא התודעה שזהו מקום אבותיו, 

 שהרי קפצה לו הארץ.

מבין בניו של יעקב לא היה מי  למדנו השבוע דבר מופלא. הרי

ולכן הוא שלח אותו להיות גם כן  –שיעקב אהב יותר מיוסף 

הומלס. זה משמע קשה אבל צריך להבין את זה בהפוך על 

הפוך. לכאורה, מה אתה שולח אותו אל האחים שלו? אתה לא 

יודע שהם שונאים אותו? אחרי זה, במשך עשרים ושתיים שנה 

ילות כי הוא אמר לעצמו 'אני הייתי יודע הוא, יעקב, לא ישן בל

'והיו  –שהם שונאים אותו ולמרות זאת שלחתי אותו אליהם' 

'אני יודע,  -מעיו מתחתכין' )ב"ר(. הוא שלח אותו ואמר לו 

יוסף, שכולם ישאלו שאלות על זה, לאורך כל הדורות, 

אבל אנא, אל תשלח לי שום מכתב ואל תגלה  –הפרשנים וכו' 

י, כל זמן שעדיין לא גילית שכל ארץ ישראל לי שאתה ח

מקופלת בארבע אמות שלך, ושבמקום שבו אתה נמצא, 

דווקא  –בשתים עשרה שנה בכלא המצרי ובאש של פוטיפר 

 שם הכל מתגלה'.

זצ"ל אמר פעם דבר מבהיל  אשר פריינדהצדיק הירושלמי ר' 

שרק הוא יכול היה לומר, שאלמלא היתה אשת פוטיפר מנסה 

וסף הצדיק, אז היה לעם ישראל עוד ראש כולל אחד... את י

 אבל עכשיו אחרי הניסיון איתה יש 'יוסף הצדיק'.

 יום הולדת או יארצייט?

זה דבר מופלא. אני מאד יכול להבין את כל מי שמזלזל בימי 

הולדת. לכאורה זה באמת לא מובן על מה חוגגים. יומולדת זה 

כאשר  –עשות שמחה סתם, זה לגן. מתי באמת אדם צריך ל

'בוא  -הוא מתחיל כיתה ה' או י' או כאשר הוא סיים דוקטורט? 

תסיים את הש"ס, ונעשה לך מסיבה'. מה פתאום לעשות 

הרי יום  -חגיגה ברגע שנולדת?! זו שאלה נכונה. יותר מזה 

הולדת זה היום בו הנשמה הטהורה יורדת מכסא הכבוד לעולם 

זה יום הולדת? הגשמי הזה ומתלבשת בגוף, נכנסת לכלא. על 

תעשה שמחה כאשר היא עולה חזרה לשמיים! יארצייט. את 

 זה כולם אוהבים...

ביום ההולדת  –אבל בעומק מה זה יום הולדת? זה געוואלד 

אתה מקבל תעודה מהקב"ה שאת הרצון הגדול ביותר שלו, 

שהוא נתאווה שתהיה לו דירה בתחתוניים, הוא מקפל בארבע 

תעודה שאתה יכול. נו, אז מתי עושים אמות שלך והוא נותן לך 

כאשר יש לך תעודה שסיימת ש"ס או כשיש לך  -מסיבה 

תעודה מהקב"ה, דיקן הפקולטה, שאתה בארבע אמות שלך 

ומי שלא  -עושה בעולם הזה את בית התפילה לכל העמים? 

 מבין את זה לא מבין כלום בחיים.

זו מדומיינות לעשות שמחה כשסיימת את הש"ס. בש"ס 

שלמדת יש לך תשעת אלפים וחמש מאות טעויות בהבנה. 

הקב"ה החליט להוריד  –וביום שנולדת, ביום שנהית בר מצווה 
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מהיום  –את הנשמה לגוף. ממה אתה רוצה לעשות פריילאך 

 שבו אמרת איזו סברה יפה? תגיד, אתה שפוי? אתה בסדר?...

 וזה שער השמיים

ראשון. מופיע כמו אדם ה –'הארץ אשר אתה שוכב עליה' 

 -בחז"ל 

)ב"ב  .שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון

 נ"ח.(

יופיו של יעקב. מה רואה הקב"ה באדם הראשון בהופעתו של 

יעקב אבינו בחיר האבות, הבריח התיכון, שוכב על המזבח, בלי 

  –'ואנכי לא ידעתי'? הוא מסתכל ואומר  -לדעת, מעל הדעת 

ה  ֵֵּּ֨ יו֘  הוי"הְוִהנ  לָּ ב עָּ ָּ֣  )בראשית כ"ח, י"ג( ...ִנצ ָּ

הנציבות, היציבות,  -'אני בונה עליך, אני ניצב עליך. אתה יעקב 

שלי'. הוא מביט בו ובוחן כליות ולב אם הוא עובדו כראוי. 'והנה 

מהאדמה  –ה' נצב עליו'. 'והנה מלאכי אלהים עולים' ממך 

 ולכן לך אתננה. –שאתה שוכב עליה 

ל סולם, אלו כל החיים. זה יום ההולדת של זה כל הסיפור ש

 יעקב אבינו ושל אדם הראשון וזו הארץ המקופלת.

'הארץ אשר אתה שוכב עליה' זה לא רק  –ומשפט אחרון 

המקום הפיסי?  –שתהא נוחה להיכבש לבניו. מה זה 'הארץ' 

הארץ, בעומק, זה כל הארציות, כל החומריות, זה כל ערוות  -

'לך אתננה  –שאני חוטף, זה הכל  הארץ. זה כל הכאפות

ולזרעך'. וכל הסיבובים וכל הטיולים היו כדי להגיע 'לך אתננה 

'ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, ונברכו בך כל  -ולזרעך' 

 משפחות האדמה ובזרעך'.

'ויקץ יעקב משנתו', הכוונה היא שכאשר -חסידים מפרשים ש

שן?! הכל נמצא אדם שומע את זה אז הוא קץ בשינה. מה אני י

'אכן יש הוי"ה  –כאן, בארבע אמות שלי המקופלות תחתי 

 במקום הזה'. 

כי 'ואנכי לא ידעתי'. אם הייתי יודע  –ולמה יש ה' במקום הזה? 

הייתי עושה מסיבה על סיום הש"ס... ואז אתה לוקח את כל 

אבני המקום , את כל האירועים וכל המאורעות, ופתאום הכל 

יים, לאבן אחת, ומהאבן הזאת מוקם בית מתחבר לך, כל הח

 מקדש ואז מתגלה שזה שער השמיים. 

 

 

 

 

לֹום יֹוִסיפּו ָלךְ  ים ְוש ָ נֹות ַחּיִ  ""ֹאֶרְך ָיִמים ּוש ְ

 

 מערכת 'טועמיה' וכל לומדי השיעורים ושומעי לקחו הטוב

 שליט"א  מרדכי אלוןשל מו"ר הרב 

 מאחלים לרב לרגל יום הולדתו

 ברכת מזל טוב גדולה!

 


