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פרשת ויצא
נושא השבוע :בגלל האהבה
מה

מלאכי אלוהים עולים ויורדים
בסולם וה' הבטיח לשמור עליו.
יעקב הקים מצבה ונדר לעשר לה'.

לגעגועים של אהבת אמת.
היתה זו אהבה ממבט ראשון ,שם על יד

ידה של רחל מלבן אביה )אחי
רבקה( .לבן הסכים תמורת שבע

הבאר .כבר אז הצליח יעקב ,בכוח

שעת

האהבה ,לגלול לבדו את האבן מעל פי

שנות

עבודה.

כשהגיעה

הנישואין רימה את יעקב ונתן לו
את לאה .יעקב עבד שבע שנים

הבאר .מעשה שבדרך כלל עשו יחדיו

נוספות וקיבל את גם רחל.

מספר גברים חסונים.

• לידתם של בני יעקב – שמות
הבנים מייצגים את המאבק בין
האחיות.
• יעקב יצא חזרה לביתו – על ידי
תחבולה הצליח יעקב להרבות את
צאנו ולסכל את מזימות לבן לקפח
את שכרו ,וברח.

יעקב חיכה לרחל ארבע עשרה שנים.
שבע שנים לפי ההסכם המקורי עם לבן,

השבוע

בפרשה

• יעקב בבית לבן – יעקב ביקש את

כמופת של מסירות הדדית וסמל

נושא

• חלום יעקב – בדרכו נראו ליעקב

סיפור אהבתם של יעקב ורחל מצטייר

ועוד שבע שנים לאחר שקיבל במירמה
את לאה לאשה .אך השנים הארוכות היו
בעיניו "כימים אחדים באהבתו אותה".

לבסוף כרתו השניים ביניהם ברית
ידידות.

קריאת המדרש ודיון:
רחל הפסידה בית ,כסף רב ,חיים נוחים ואת משפחתה הקרובה .והכל מתוך אהבה לרבי
עקיבא ,אך גם מתוך אמונה ביכולתו .מדרש זה הוא למעשה אמירת שבח ועידוד לתפישה
שמייצגת רחל .בניגוד לכלבא שבוע שראה רק את ההווה :עקיבא -רועה עני וחסר
השכלה ,היא ראתה )ואהבה( גם את הפוטנציאל  -את מה שעדיין לא הושג אך יושג
בעתיד .בזכות אמונה זו ,זכתה רחל לקחת חלק בהצלחתו.
פרשת ויצא -1-

מ ד ר ש

מדרש זה משלים את סיפור המהפך בחיי רבי עקיבא .ניתן לשאול :מה אנחנו מוכנים לעשות
בשביל מי שאנחנו אוהבים? עוזרים לחבר ,מקשיבים לו ,נותנים מתנה להורים ,לאחים .האם
היינו מוכנים להיפרד מכל הדברים שלנו :בית ,משפחה ,בשביל מישהו שאנחנו אוהבים? חשוב
לציין כי לרוב לא רצוי לוותר על כל הדברים היקרים לנו אלא למצוא את האיזון הנכון בין
רצוננו והמחויבות לדברים ואנשים החשובים לנו ובין נכונות לוותר עבור יקירנו.

פרח לב הזהב  /רפאל ספורטה

ס י פ ו ר

לאם אחת היו שלשה בנים .אהבה האם את בניה ,וגם הבנים
אהבו אותה אהבה רבה.
פעם חלתה האם מחלה קשה .קראו הבנים לרופאים לרפא אותה,
אך איש מהם לא ידע לרפא את החולה ,כי היתה המחלה קשה
מאד .היה שם בעיר עוד רופא אחד זקן .קראו הבנים גם לרופא
הזקן .בא הרופא ,בדק את החולה ואמר:
יש פרח אדום ,ולב-זהב לו .אם תריח ממנו החולה  -תרפא,אמרו - :מי ילך למצוא את הפרח הזה?
אמר הבן הבכור - :אם אלך אני ,מי יאכיל את החולה ומי ישקה אותה?
אמר הבן השני - :אם אלך אני ,מי ינקה את הבית?
אמר הבן הקטן ושמו משה - :אני אלך למצוא את הפרח.
לקח משה פת לחם ונתח גבינה והלך.
הלך משה והלך עד שבא אל יער גדול .תעה ביער ולא מצא את הדרך .ישב ובכה.
קרא אליו עורב- :קרע-קרע ,מה אתה בוכה ,ילד?
ענה לו הילד - :אמי חולה מאד .בא רופא זקן ,בדק אותה ואמר :יש פרח אדום ,פרח
לב-הזהב ,ואם החולה תריח את ריחו  -תרפא .באתי אל היער לבקש את הפרח
ותעיתי.
אמר העורב- :אם תתן לי את הגבינה ,אראה לך את הדרך.
אמר משה- :גם את הגבינה וגם את הלחם אתן לך ,כי אין דבר יקר לי מאמי.
נתן משה את הגבינה ואת הלחם לעורב .והעורב הראה לו את הדרך.
הלך משה הלאה עד שבא אל קיר גבוה ולא יכול לעבור .ישב על הארץ ובכה.
באה כבשה ושאלה אותו - :מה אתה בוכה ,ילד?
ספר משה לכבשה ,כי הוא הולך לבקש את הפרח האדום ,פרח לב-הזהב ,למען אמו
החולה ,אבל אינו יכול לעבור את הקיר.
אמרה הכבשה - :אם תתן לי את בגדיך ,אראה לך פתח בקיר.
 אין דבר יקר לי מאמי  -אמר משה  -ונתן את הבגדים לכבשה .הראתה לו הכבשהפתח בקיר.
הלך משה והלך עד שבא אל נהר גדול .ראה משה ,והנה אין גשר על הנהר וגם סירה
אין במים .ישב משה ובכה ,כי לא יכול לעבור את הנהר.
באה אווזה ואמרה לו - :גע  -גע  -גע ,מה אתה בוכה ,ילד?
אמר לה משה - :הולך אני לחפש את הפרח האדום ,פרח לב-הזהב ,למען אמי
החולה ,כי כך ציוה הרופא ,אך אין אני יכול לעבור את הנהר.
אמרה לו האווזה - :אם תתן לי את נעליך ,אעביר אותך על גבי.
אין דבר יקר לי מאמי  -אמר משה  -ונתן את הנעלים לאווזה ,ישב על גבה ועבר את
הנהר .אך ירד משה מעל גב האווזה ,מצא את הפרח האדום.
קטף משה את הפרח ורץ מהר אל ביתו .רץ משה דרך הרים ועמקים ,עבר בין
אבנים וקוצים ,ובא הביתה ערום ויחף ,פצוע ורעב .נתן משה לאמו את הפרח.
הריחה האם את ריחו וקמה מן המיטה בריאה וזריזה .ראתה האם ,כי משה רעב
ועיף ,האכילה אותו והשכיבה אותו במטה .נרדם משה ,והאם ישבה על ידו ונשקה
לו חרש חרש.
נשקה האם כל פצע שהיה בגופו ,ומיד נרפאו הפצעים זה אחר זה .התעורר משה,
והנה אין עוד פצעים בגופו .התפלא משה מאד ולא ידע מי עשה את הפלא הזה.
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