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  שרון ברקת                                                                                    ג"תשס - פרשת ויצא 
  

פרשה זו היא השניה מבי� שבע פרשות המתארות את חייו ועלילותיו של יעקב 

הרי , "אבינו� ספר אברה�"למרות שמקובל לכנות את ספר בראשית , כ�. אבינו

  ".אבינו�ספר יעקב"הריהו , ר החומר המסופר בומבחינת עיק

ָ�ב 
ְרָצה ְורֹ": הפרשה נפתחת בסיפור המפורס� של חלו� יעקב ָ�� מ א�� ַוַ�ֲחלֹ� ְוִהֵ�ה ס

��יעקב מצטר� בכ� . )יב, בראשית כח( "ַמִ$יַע ַהָ#ָמְיָמה ְוִהֵ�ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהי� עִֹלי� ְויְֹרִדי� 

החל , כמעט כל אנשי בראשית חולמי�, למעשה. ת של חולמי�לשושלת מפואר

יוס� ב� יעקב בעל , וכלה בִנינ", הבתרי��מתרדמתו של אברה� בעת הברית בי�

, מעבר לפרשנויות ולהסברי� הרבי� שניתנו לכל חלו� ולכל חול� בנפרד. החלומות

יכול , בניגוד לארבעת החומשי� שאחריו, "בראשית"ריבוי החולמי� והחלומות ב

שממנו והלאה , לפני מת� תורה, הכרתי�להיות מוסבר ג� בכ� שזהו השלב הקד�

  .מתרחש הכל בעול� הערות

ַוְיִהי ַב�ֶֹקר ְוִהֵ�ה ": חול� על רחל ומתעורר בבוקר ע� לאה, בהמש� מגיע יעקב לחר�

, בראשית כט( "ִ/י ִעָ-ְ. ְוָלָ-ה ִרִ-יָתִניִהוא ֵל+ה ַו�ֹאֶמר ֶאל ָלָב* ַמה (ֹאת ָעִ)יָת ִ�י ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבדְ 

על כ� , ולא האחרו�, מתשובתו של לב� מקבל יעקב את השיעור הראשו�. )כה

  .שלרמאותו את יצחק ולגזלת הבכורה מעשו יש מחיר

, עשירה בשמות, מייסדי שבטי ישראל, שבה באי� לעול� בני יעקב, הפרשה כולה

כלפי בעל� , � את תחושות הנשי� כלפי עצמ�המשקפי, ובהסברי� על מת� השמות

נעי� לחשוב על תקופה שבה , בימי� אלה של פריימריז ובחירות. וכלפי ילדיה�

ינגל 'בחירת הש� לא הביאה בחשבו� רק שיקולי� של התאמתו לסלוג� שישתלב בג

  ...שיתרו� לרייטינג שיעצי� את הקמפיי�

  

  :גבוהי� ומכא� אל החלק של הד� שבו אני נתלה באילנות

....  
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בני� היו גאוותה של אישה ומדד . האמהות שלי היו גאות על כ. שהעניקו לאבי בני� כה רבי�"

אבי . א. לידתו של ב* אחר משנהו לא היתה מקור לשמחה צרופה באוהלי הנשי�. ערכה

והתלוננו בינ* לבי* , א. ה* השתוקקו ג� לבנות, התרברב בשבטו הסוא* והנשי� אהבו את אחי

  .צמ* על הזכריות בזרעו של יעקבע

ובמשימה האינסופית , בטחינת התבואה, ה* עזרו בטוויה. בנות הקלו על המשא של אמותיה*

בלי קשר למה שאמרו , אלה שלא חדלו להשתי* בפינות האוהלי�, של השגחה על תינוקות בני�

  .לה�

. שלה* חיי� וקיימי�א. הסיבה הנוספת לכ. שנשי� רצו בנות היתה כדי לשמר את הזיכרונות 

, אמי. וכ. אני הייתי האחת והיחידה. בני� לא הקשיבו לסיפורי האמהות שלה� לאחר שנגמלו

  ."סו8 סיפורי� על אודות עצמ*7סיפרו לי אי*, דודות שלי7והאמהות

  .הוצאת מטר, אניטה דיאמנט מאת, "האוהל האדום"מתוך , הפרולוג של דינה בת יעקב

  .ודרכו את סיפור הנשים בתקופה של ראשית ההיסטוריה, דינה הספר מביא את סיפורה של

  

  

  

  :ְ�לָֹ�ה ֵ�מ�ת ִנְקְרא9 ל� ָל+ָד�
ְ/ מ�ֵצא 

  ,ֶאָחד ַמה ֶ#;�ְרִאי� ל� +ִביו ְוִא-�

  ,ְוֶאָחד ַמה ֶ#;�ְרִאי� ל� ְ�ֵני +ָד�

  .ְוֶאָחד ַמה ֶ#;�ֶנה ה9א ְלַעְצמ�

 ָ�  .� ַמה ֶ#;�ֶנה ה9א ְלַעְצמ�ט�ב ִמ>

  'א פרק, פרשת ויקהל, מדרש תנחומא

  

  

  

  .ֶאֶמ� ָהִיית ָרֵחל, �ֶֹקר ַעְכָ�ו ְוִהֵ�ה 
ְ/ ֵל+ה

  .לֹא ָלָב* ִרָ-ה א�ִתי ְ�חֶֹ�ְ. ַהֵ�יל

  :ז� ֶ=ֶרְ. ֵ/ֵבל. ֶזה ָ/ִמיד ָ>ְ. ִיְהֶיה

  ָרֵחלַעְכָ�ו 
ְ/ ֵל+ה ְוֶאֶמ� ָהִיית 

  הודה עמיחי י

  

 


