פרשת השבוע בקטנה – פרשת ויצא
מתחילה בחלום יעקב (סולם יעקב) ,ממשיכה בפגישת יעקב עם רחל(עבד  7שנים אצל לבן,
בשביל לאה ,ואח"כ עוד  7שנים בשביל רחל) ,לידת  11הבנים (עדיין בלי בנימין) .ואז
אלוהים מצווה על יעקב לחזור לארץ כנען .זה אמור להספיק ליעקב ,ואמור להספיק לכל מי
שאיתו כדי לקיים את המצווה .ובכל זאת –

ג וַ יֹּאמֶ ר יְ הוָ ה אֶ לַ -י ֲעקֹּבׁ ,שּוב אֶ ל-אֶ ֶרץ אֲ בוֹּתֶ יָך ּולְ מ ֹּול ְַד ֶתָך;
וְ אֶ ְהיֶה ,עִ מָ ְך .ד וַיִ ְׁשלַח ַי ֲעקֹּב ,וַ יִ ְק ָרא לְ ָרחֵ ל ּולְ לֵָאה ,הַ ָש ֶדה,
אֶ ל-צֹּאנ ֹּו .ה וַ יֹּאמֶ ר לָהֶ ן ,רֹּאֶ ה ָאנֹּכִ י אֶ ת-פְ נֵי אֲ בִ יכֶ ן ,כִ י-אֵ י ֶנּנּו
אֵ לַי ,כִ ְתמֹּל ִׁשלְ ׁשֹּם; וֵאֹלהֵ י ָאבִ י ,הָ יָה עִ מָ ִדי .ו וְ אַ ֵתנָה,
יְ ַדעְ ֶתן :כִ י ,בְ כָ ל-כ ִֹּחי ,עָ בַ ְד ִתי ,אֶ ת-אֲ בִ יכֶ ן .ז וַ אֲ בִ יכֶן הֵ תֶ ל בִ י,
ֹלהים ,לְ הָ ַרע
מנִים; וְ ֹלא-נְתָ נ ֹּו אֱ ִ
וְ הֶ חֱ לִ ף אֶ ת-מַ ְשכ ְֻּר ִתי ע ֲֶש ֶרת ֹּ
עִ מָ ִדי .ח ִאם-כֹּה יֹּאמַ ר ,נְקֻּ ִדים יִ ְהיֶה ְשכ ֶָרָך--וְ יָלְ דּו כָל-
הַ צֹּאן ,נְקֻּ ִדים; וְ ִאם-כֹּה יֹּאמַ ר ,עֲקֻּ ִדים יִ ְהיֶה ְשכ ֶָרָך--וְ יָלְ דּו
ֹלהים אֶ תִ -מ ְקנֵה אֲ בִ יכֶם ,וַ יִ ֶתן-
כָ ל-הַ צֹּאן ,עֲקֻּ ִדים .ט וַ יַצֵ ל אֱ ִ
לִ י .י וַ יְ ִהי ,בְ עֵ ת יַחֵ ם הַ צֹּאן ,וָ אֶ ָשא עֵ ינַי וָ אֵ ֶרא ,בַ חֲ לוֹּם; וְ ִהּנֵה
הָ עַ תֻּ ִדים הָ עֹּלִ ים עַ ל-הַ צֹּאן ,עֲקֻּ ִדים נְקֻּ ִדים
ֹלהים ,בַ חֲ לוֹּםַ --י ֲעקֹּב;
ּובְ ֻּר ִדים .יא וַ יֹּאמֶ ר אֵ לַי מַ לְ אַ ְך הָ אֱ ִ
וָ אֹּמַ רִ ,ה ֵּננִי .יב וַ יֹּאמֶ רָ ,שא-נָא עֵ ינֶיָך ְּוראֵ ה כָל-הָ עַ תֻּ ִדים
יתי ,אֵ ת
הָ עֹּלִ ים עַ ל-הַ צֹּאן ,עֲקֻּ ִדים נְקֻּ ִדיםּ ,ובְ רֻּ ִדים :כִ י ָר ִא ִ
כָ ל-אֲ ֶׁשר לָבָ ן ע ֶֹּשה לְָך .יג ָאנֹּכִ י הָ אֵ ל ,בֵ ית-אֵ ל ,אֲ ֶׁשר מָ ַׁש ְח ָת
ָארץ
ָשם מַ צֵ בָ ה ,אֲ ֶׁשר נ ַָד ְר ָת לִ י ָׁשם נ ֶֶדר; עַ ָתה ,קּום צֵ א ִמן-הָ ֶ
הַ זֹּאת ,וְ ׁשּוב ,אֶ ל-אֶ ֶרץ מ ֹּול ְַד ֶתָך .
 9פסוקים ,לא פחות – "מבזבזים" בתורה על הצורך של
יעקב לשכנע את הנשים שלו שצריך לחזור לארץ .למה? כי
היה חשוב לו לעשות את הדברים תוך כדי הסכמה ולא על
ידי ציווי .למה? כי סמכות זה נחמד ,אבל סמכות היא דבר
חיצוני ,וכדי לקיים שיתוף פעולה שנובע מתוך מוטיבציה
אמתית ,צריך שהצד השני יבין את המטרה שלשמה צריך
את זה ,כי ברגע שנעלמת תחושת הסמכות – אז אם אין
רצון אמתי לשיתוף פעולה – לא יהיה שיתוף פעולה....

