לפרשת ויצא ()2
א .יעקב יוצא מבית אימו לבנות לו משפחה חדשה :ארבע נשים ,שנים עשר ילדים ,הרבה שקרים
והמון כאב.

ב( .יד) ַו ֵּילְֶך ְראּובֵּ ן בִּ ימֵּ י ְקצִּ יר חִּ טִּ ים וַיִּ מְ צָ א דּודָ אִּ ים בַ שָ דֶ ה ַויָבֵּ א אֹ תָ ם אֶ ל לֵָּאה אִּ ּמ ֹו וַתֹ אמֶ ר ָרחֵּ ל אֶ ל לֵָּאה תְ ִּני נָא
ּדּודאֵּ י בְ נִּי וַתֹ אמֶ ר ָרחֵּ ל ָלכֵּן י ְִּשכַב עִּ ּמָ ְך
לִּ י מִּ ּדּודָ אֵּ י בְ נְֵּך( :טו) וַתֹ אמֶ ר לָּה הַ מְ עַ ט קַ חְ תֵּ ְך אֶ ת אִּ ישִּ י וְ לָקַ חַ ת גַם אֶ ת ָ
הַ ַל ְילָה תַ חַ ת ּדּודָ אֵּ י בְ נְֵּך( :טז) ַו ָיבֹא ַיעֲקֹ ב מִּ ן הַ שָ דֶ ה בָ עֶ רֶ ב וַתֵּ צֵּ א לֵָּאה לִּ ְק ָראת ֹו וַתֹ אמֶ ר אֵּ לַי תָ בוֹא כִּ י שָ כֹ ר
שְ כ ְַרתִּ יָך בְ דּודָ אֵּ י בְ נִּי וַיִּ שְ כַב עִּ ּמָ ּה בַ ַל ְילָה הּוא[ :בראשית ל']16 – 14 ,
ג .מי שגדל בבית בו האהבה ניתנה במסורה ומתוך אינטרסים; מי שאימו לא אהבה את אחיו ,והוא
עצמו זכה באהבת אביו רק במרמה  -נגזר עליו להקים משפחה שהאהבה בה נסחרת כאמצעי
לחימה בקרב גורלי .מוזר ,הלא הכל התחיל באהבה גדולה על יד הבאר.
ד .עליה ועליו  /ט.כרמי
הוא עוצם את עיניו לאט ,לא בבת אחת,
ומנסה להיזכר בפניה מלפני רגע.
כאשר ראה אותם אמר לעצמו:
לעולם לא אשכח את הפנים האלה.
החיוורון החם הזה,
אין-אונים ,אין-מגן.
המצח הרם הזה
הנותן אמון בידי.
השפתים האלה
האומרות :אין מלים,
רק שער שחור ,רפוי,
שקט כנשימתי.
כן ,היא נושמת
וכולה שלי.
שמורות עיניה
אין להן שומר.
לא מה-מלילה ,מה-מיום,
כאילו אין סימן ואין שואל,
אין שחר ואין עת,
אין ישנה ,אין ער –
אבל הוא איננו יכול להיזכר.
הוא שואל את עצמו ,למה,
הלא אמרתי לעצמי?
מה נשאר – אם זה איננו?
וכבר הוא חושב על עצמו,
לא עליה.

