
 פרשת ויצא –פרשת השבוע בקטנה 

שנים אצל לבן,  7מתחילה בחלום יעקב )סולם יעקב(, ממשיכה בפגישת יעקב עם רחל)עבד 

הבנים )עדיין בלי בנימין(. ואז  11שנים בשביל רחל(, לידת  7בשביל לאה, ואח"כ עוד 

אלוהים מצווה על יעקב לחזור לארץ כנען. זה אמור להספיק ליעקב, ואמור להספיק לכל מי 

  –צווה. ובכל זאת שאיתו כדי לקיים את המ

ב, ׁשּוב ֶאל-ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ג ַלְדֶתָך; -ַיֲעקֹּ ֶתיָך ּוְלמוֹּ ֶאֶרץ ֲאבוֹּ
ב, ַוִיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה, ַהָשֶדה,  ד.  ְוֶאְהֶיה, ִעָמְך ַוִיְׁשַלח ַיֲעקֹּ

אנוֹּ -ֶאל ִכי ֶאת ה.  צֹּ ּנּו ֵאינֶ -ְפֵני ֲאִביֶכן, ִכי-ַויֹּאֶמר ָלֶהן, רֶֹּאה ָאנֹּ
ל ִׁשְלׁשֹּם; ֵואֹלֵהי ָאִבי, ָהָיה ִעָמִדי ְוַאֵתָנה,  ו.  ֵאַלי, ִכְתמֹּ

ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ִבי,  ז.  ֲאִביֶכן-כִֹּחי, ָעַבְדִתי, ֶאת-ִכי, ְבָכל  ְיַדְעֶתן:
ִנים; ְוֹלא-ְוֶהֱחִלף ֶאת ְרִתי ֲעֶשֶרת מֹּ ְנָתנוֹּ ֱאֹלִהים, ְלָהַרע -ַמְשכֻּ

ִדים ִיְהֶיה ְשָכֶרָך-ִאם ח.  ִעָמִדי -ְוָיְלדּו ָכל--כֹּה יֹּאַמר, ְנקֻּ
ִדים; ְוִאם אן, ְנקֻּ ִדים ִיְהֶיה ְשָכֶרָך-ַהצֹּ ְוָיְלדּו --כֹּה יֹּאַמר, ֲעקֻּ

ִדים-ָכל אן, ֲעקֻּ -ִמְקֵנה ֲאִביֶכם, ַוִיֶתן-ַוַיֵצל ֱאֹלִהים ֶאת ט.  ַהצֹּ
אן,  י.  ִלי ָוֶאָשא ֵעיַני ָוֵאֶרא, ַבֲחלוֹּם; ְוִהֵּנה ַוְיִהי, ְבֵעת ַיֵחם ַהצֹּ

ִדים ָהעִֹּלים ַעל ִדים -ָהַעתֻּ ִדים ְנקֻּ אן, ֲעקֻּ ַהצֹּ
ִדים ב; --ַויֹּאֶמר ֵאַלי ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים, ַבֲחלוֹּם יא.  ּוְברֻּ ַיֲעקֹּ

ַמר, ִהֵּנִני ִדים -ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ָכל-ַויֹּאֶמר, ָשא יב.  ָואֹּ ָהַעתֻּ
ִדים:-ים ַעלָהעֹּלִ  ִדים, ּוְברֻּ ִדים ְנקֻּ אן, ֲעקֻּ ִכי ָרִאיִתי, ֵאת   ַהצֹּ

ִכי ָהֵאל, ֵבית יג.  ֲאֶׁשר ָלָבן עֶֹּשה ָלְך-ָכל ֵאל, ֲאֶׁשר ָמַׁשְחָת -ָאנֹּ
ָהָאֶרץ -ָשם ַמֵצָבה, ֲאֶׁשר ָנַדְרָת ִלי ָׁשם ֶנֶדר; ַעָתה, קּום ֵצא ִמן

את, ְוׁשּוב, ֶאל ַלְדֶתָךֶאֶר -ַהזֹּ  . ץ מוֹּ

"מבזבזים" בתורה על הצורך של  –פסוקים, לא פחות  9
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 

מתוך מוטיבציה וף פעולה שנובע חיצוני, וכדי לקיים שית
צריך שהצד השני יבין את המטרה שלשמה צריך  תית,אמ

אז אם אין  –את זה, כי ברגע שנעלמת תחושת הסמכות 
  לא יהיה שיתוף פעולה....  –רצון אמתי לשיתוף פעולה 


