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 (4902/נובמבר/92 , ה"תשע כסלו 'ז  ,ה"נת תשעש 7 גליון) "ויצא"גליון 

 ה"ב

ה" -" ויצא"פרשת ל "נקודה טובה" חָּ פָּ ה ִהיא ִמשְׁ כָּ רָּ ה ִהיא ,בְׁ חָּ  "ִשמְׁ

 השבת מפגשישראלית העוסקת במפגשים המשפחתיים סביב היא קומדיה י, "סברי מרנן"דרת הטלביזיה ס
, אולם. סדרה מצחיקה ואף מעניינתזו אולי . משהו מוקצןבאור  ,אישיותאת מערכות היחסים הבינומציגה 

 ...חמה ואוהבת, שמחה, בריאה ,מאוזנת כאן הצופה לא ילמד מהי מערכת יחסים משפחתית

שירה של סמדר שיר גם נוכל למצוא בשירי הילדים עליהם גדלנו ובהם , טבעית -מערכת יחסים משפחתית 
 :שאלה מילותיו, (ץמשה ד: לחן) "משפחה ענקית"

א ִלי ֵיש א ִאמָּ יֹות ַאבָּ ַאִחים ֲאחָּ   וְׁ

ִאים ַלַבִית ֵכִנים ַגם בָּ ִחים שְׁ אֹורְׁ   וְׁ

לֹון ֵלא ַהסָּ ח מָּ בָּ ַלאַגן ּוַבִמטְׁ   בָּ

בֹואּו אּו תָּ קֹום ֵיש ִתרְׁ ם מָּ ֻכלָּ   .לְׁ

 

נּו ַיַחד ֻכלָּ ה בְׁ חָּ פָּ   ֲענִָּקית ִמשְׁ

ה חָּ פָּ ה ִהיא ִמשְׁ כָּ רָּ ה ִהיא בְׁ חָּ  ...ִשמְׁ

מגיע יעקב בבריחתו מפני עשיו אל בית דודו לבן ונושא שם את בנותיו לאה  ,"ויצא"פרשת  -בפרשתנו 
  .מתחילים להיוולד הילדים, הפרשה ובהמשך .ורחל

  .ובהמשך אף לאומה עקב ונשותיו למשפחהובתהליך בו הפכו יפרשתנו עוסקת בלידתם של השבטים , ואכן

 .ופשוט לא היה קל, ך בניית המשפחהתהליכי , מתברר

( ל והמפרשים"על פי חז)גרם , זהדבר . של השפחותגם משפחת בית יעקב נבנתה מבניהן של לאה ורחל ו
  .להתנהגות לא ראויה כלפיהםלהבדלי מעמדות ובהמשך אף 

פיו הביאה בסופו של דבר לשנאה כל, האהבה היתרה בה נהג יעקב ביחס ליוסף בנו הצעיר, זאת ועוד
 .ולמכירתו כעבד

 .במלא חשיבותה סוגיית בניית המשפחהוכאן צפה ועולה 

רּו: "...ה ברא את העולם הוא בירך את אדם וחווה ואמר להם"כאשר הקב בּו פְׁ ..." ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּורְׁ
 (.כח, א בראשית)

רּו"ברכת ה אזי מהי , ואם כך .ילדיםה - פירותיצירת ל, באדםבריאת מנגנוני הרביה משמעותה  "פְׁ
בּו"משמעותה של ברכת ה  !?"ּורְׁ

, חובת ההורים לגדל ולחנך את ילדיהם  .יתרבה האדם שמין כדיובטיפול הפיזי בהם  ילדים בהולדת די אין
והבנות )הבנים , וכך. ולעצב את דרכם והמוסריים הרוחניים כוחותיהם מיטב את בהם ולפתח לשתול
 . הם הריבוי וההתרבות של הוריהםהם , הקמים בדמות הוריהם( כמובן

בּו"המשמעות של מצוות  , מצווה הנותנת חשיבות .והמשפחה הבית ייסודהיא  ,מצוות ַההֹורּות -" ּורְׁ
 (.כח, בראשית א, ר הירש"על פי רש)משמעות ומהות לחייו של האדם 



 ויבמבט עכשו, רעיון מן הפרשה  -לפרשת השבוע   "נקּודה טובה"

2 

 

גורם לשינוי , ילד המצטרף למשפחהכל . זוגית חדשההם יוצרים יחידה , אנשים מתחתנים שניכאשר 
אף ובהמשך  .וגדילתם משתנה עם התבגרות הילדים, מערך דינמי זה. ועיצוב מחודש של המערך המשפחתי

 .אל התא המשפחתי ההולך וגדל, של הצאצאים...( הזרים)בני זוגם כניסתם ושילובם של עם 

וש ושימתוך חינוך והצבת גבולות , תבונהבחוכמה וב, ולהדריך מצווים ההורים לכוון, את התהליכים הללו
אך עם , תוך התווית דרך ומתן דוגמה אישית מחד. מאידך, אהבה ובטחון, ומתן חום, מחדבסמכות הורית 

 .ךמאיד, "שונה"לבנים ולבנות שבחרו דרך קצת ומתן מקום של כבוד ...( מלשון להכיל)יכולת הכלה 

, המוזמנים להתמודד עם הדברים, בבחינת אתגר להורים היא, קנאה ותחרות, שנאה, מציאות של מריבות
כך הדבר במערכת היחסים . מערכת יחסים חדשה וטובה, "מתוך ההפיכה"לפתור קונפליקטים ולהצמיח 

במערכת יחסי , ילדים וכמובן איך לא -במערכת יחסי ההורים, במערכת יחסי האחווה בין אחים, הזוגית
 .כלה -החמות 

אישית -עם הרבה תקשורת בין, עם הרבה אהבה ומסירות, צריך לבנות אותה. מהמשפחה לא נבנית מעצ
בּו" - מצוות ַההֹורּותמקיים את , ומי שעושה זאת. ויכולת וויתור  ".ּורְׁ

קֹוםצריך לעשות ולפנות בלב , ברכה ושמחהאחדות כדי שבמשפחה תהיה  ם  מָּ ֻכלָּ  .לכל אחד ואחדמקום  -לְׁ

 ...מקום בלב אלא בעיקר, לא רק מקום פיזי

 .הרבה אהבה, ובעיקר, סבלנות ויכולה הכלה, תשומת לב והקשבה של  "מקום"

בּו" - מצוות ַההֹורּותזו תמציתה של   ".ּורְׁ
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