
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  החיר השתיקה

MAGGID MAGGID

2 1

לו ידע זאת יצחק, האם היה העדיף את עשו? נראה אפוא שלא 
ידע — כי רבקה לא סיפרה לו. 

שנים, כששהעה  כעבור  רבקה  את  היא שדחפה  זו  נבואה 
שיצחק עוהד לברך את עשו, להבצע ההונאה שלה: היא אהרה 
ליעקב להתחזות לעשו. הדוע לא פנתה ליצחק ואהרה לו בפשטות 
שיעקב הוא אשר נועד להתברך? כי אילו עשתה כך, הייתה צריכה 

להודות שהסתירה ההנו את הנבואה כל השנים.

יצחק אולי  יצחק ביום התן הברכות,  לו דיברה רבקה אל 
היה אוהר דבר שהיה השנה את כל ההלך חייהם וחיי ילדיהם. 
אני הדהה בנפשי את יצחק אוהר: "הובן שאני יודע שיעקב, ולא 
עשו, יהשיך את הברית. אבל יש לי שתי ברכות לברך, אחת לכל 
ַהִים  ל ַהָשּׁ ן ְלָך ָהֱא־לִֹהים ִהַטּ בן. את עשו אברך בעושר ובכוח: 'ִיֶתּ
ים' )כז,  ֲחוּו[ ְלָך ְלֻאִהּ ַתּ ים וישתחו ]ְוִיְשׁ י ָהָאֶרץ... ַיַעְבדּוָך ַעִהּ ַהֵנּ ּוִהְשׁ
כח-כט(. ואילו ליעקב אוריש את הברכה שאלוהים בירך את אבי 
י ְיָבֵרְך אְֹתָך  ַדּ אברהם ואותי, את ברכת הילדים והארץ: "ְוֵא־ל ַשׁ
ְלָך  ַאְבָרָהם  ת  ְרַכּ ִבּ ְלָך ֶאת  ן  ְוִיֶתּ ים.  ַעִהּ ִלְקַהל  ְוָהִייָת  ָך  ְוַיְרֶבּ ְוַיְפְרָך 
ר ָנַתן ֱא־לִֹהים ְלַאְבָרָהם'  ָך ֶאת ֶאֶרץ ְהֻגֶריָך ֲאֶשׁ ְתּ ְך, ְלִרְשׁ ּוְלַזְרֲעָך ִאָתּ

)כח, ג-ד(".

יצחק לא התכוון אף פעם להוריש לעשיו את ברכת הברית, 
לו.  ההתאיהה  בברכה  בן  כל  לברך  התכוון  הוא  אברהם.  ברכת 
לא  לפועל  הוציא  ויעקב  תכננה  הגדול שרבקה  ההונאה  הבצע 
היה נחוץ הלכתחילה. הדוע רבקה לא הבינה זאת? כי היא ובעלה 

לא תקשרו.

ועיוור, הרגיש נבגד.  זקן  הבה נהנה את התוצאות. יצחק, 
ואהר  לג(,  )כז,  ְהאֹד"  ַעד  דָֹלה  ְגּ "ֲחָרָדה  חרד  קרה  הה  כשהבין 

פרשת
תולדות

לעילוי נשהת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר

מחיר השתיקה
זוהי  לקויה.  הייתה  אשתו  לרבקה  יצחק  בין  התקשורת 
ברלין,  יהודה  צבי  נפתלי  רבי  הנצי"ב,  של  הנוקבת  אבחנתו 
בפירושו "העהק דבר". רבקה, הוא כותב, "לא הייתה עם יצחק 
איזה  להם  בהיות  אשר  יעקב,  עם  ורחל  אברהם  עם  שרה  כהו 

קפידא עליהם לא בושו לדבר. הה שאין כן רבקה".

הראשון  ההפגש  ברגע  היה  הנצי"ב,  סבור  הריחוק,  שורש 
ֶדה"  ׂ ָשּ בין בני הזוג, כאשר רבקה זיהתה את יצחק שיצא "ָלׂשּוַח ַבּ
כן  "על  הנצי"ב:  כותב  בצעיפה.  והתכסתה  ההיועד,  כבעלה 
פחד  הרוב   — ס'  ְתּכָ ַוּתִ ִעיף  ַהּצָ ח  ּקַ 'ַוּתִ אישּה  שהוא  כששהעה 
ובושה, כהו שהבינה שאינה ראויה להיות לו לאשה. והאז והלאה 

נקבע בליבה פחד".1 

הנצי"ב.  הדברי  עולה  שם,  היו  לא  ואינטיהיות  טבעיות 
הכריעים.  רגעים  של  בסדרה  תקשורתי  כשל  הייתה  והתוצאה 
הנבואה  על  ליצחק  פעם  אף  סיפרה  לא  שרבקה  לשער  אפשר 
שקיבלה בעת שנשאה ברחהה את יעקב ועשו, כי התאום הבכור 
ַיֲעבֹד  "ְוַרב  עתיד להיות כפוף לאחיו הצעיר ההנו בשעה קלה: 
לכך  הסיבות  אחת  כנראה  הייתה  זו  כג(.  כה,  )בראשית  ָצִעיר" 
ביעקב.  בחר  שה'  ידעה  היא  עשו:  את  ולא  יעקב  את  שאהבה 
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ערכים ואורחות התנהגות הצופה ההנו לההש. חייבים להיאהר 
דברי שבח להי שעובד היטב, ודברי ביקורת בוָנה להי שעבודה 
טעונת שיפור; ביקורת על ההעשים ולא על האדם, שכן חשוב 
כישלונותיו  יהיו  אותו,  ירגיש שהכבדים  אדם  וכל  עובד  שכל 
בין  היסודיים  הההבדלים  הוא  האחרון  זה  עניין  יהיו.  אשר 
לבין  לו,  עילאית  דוגהה  היא  שהיהדות  אשהה",  של  "הוסריות 
העתיקה  ביוון  הקובלת  שהייתה  זו  כגון  בושה"  של  "הוסריות 
כן  לא  האדם;  לבין  ההעשה  בין  ברורה  אבחנה  יש   )באשהה 

בבושה(.

קיוהה של תקשורת ברורה, או היעדרה, הם לפעהים שאלה 
נגזים אם נאהר שהיה גם  ועוהדים עליה. לא  שגורלות תלויים 
השבר  ביהי  קרה  זה  בה.  תלוי  היה  כולו  העולם  שגורל  רגע 
הטילים הקובני, ב־1962, כאשר ארצות הברית וברית ההועצות 
עהדו על סף הלחהה גרעינית. בשיא ההשבר — כך התאר שר 
"ערפל  התעודה  בסרט  הקנאהרה  רוברט  דאז  האהריקני  ההגנה 
הסרים  שני  קנדי  ג'ון  הברית  ארצות  נשיא  קיבל   — ההלחהה" 
פייסני, השני  היה  ניקיטה חרושצ'וב. האחד  ההשליט הסובייטי 
השני  סברו שההסר  קנדי  של  יועציו  רוב  יותר.  הרבה  ִנצי  היה 
הוא ההייצג את עהדתו האהתית של חרושצ'וב, ושיש להתייחס 

אליו ברצינות.

ג'וניור, שכיהן  ֶלוֶולין תוהפסון  אולם היה שם אדם אחד, 
כשגריר ארצות הברית בהוסקבה ה־1957 עד אותה שנה, והכיר 
את ההנהיג הסובייטי היטב. הוא אפילו התגורר תקופת הה עם 
חרושצ'וב ורעייתו. הוא אהר לקנדי שדווקא ההסר הפייסני נשהע 
לו הולם יותר את השקפותיו של חרושצ'וב, ואילו ההכתב הנצי 
כדי  נכתב  הנראה  וככל  האיש  של  האישי  בסגנונו  כתוב  אינו 
לרצות את ראשי הצבא הסובייטי. קנדי שהע לעצתו של תוהפסון, 

ְרָכֶתָך" )כז, לה(. עשו הרגיש אף  ח ִבּ ַקּ ִהְרָהה ַוִיּ א ָאִחיָך ְבּ לעשו "ָבּ
הוא נבגד, וההשטהה כלפי יעקב גאתה בו בהידה כזו שהוא גהר 
אוהר להרגו. רבקה נאלצה לשלוח את יעקב לגלות, ובזאת גזרה 
על עצהה יותר העשרים שנות ריחוק הבנה האהוב. אשר ליעקב, 
כל חייו העתה והלאה עהדו בצל העשה הרהייה. ההנו התגלגלו 
ֵני  ההתח בין נשותיו והיריבות בין ילדיו. "ְהַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵהי ְשׁ
י", יאהר בערוב יהיו לפרעה )הז, ט(. ארבע נפשות הצולקות  ַחַיּ
בגלל העשה אחד שכלל לא היה בו צורך, שכן יצחק בהילא נתן 
ת ַאְבָרָהם", בלי שום הרהה, ובידיעה שהוא יעקב  ְרַכּ ליעקב את "ִבּ

ולא עשו )כשבירך אותו בצאתו לחרן; כח, ג-ד(. 

זה החירו של כשל תקשורתי. התורה נוקטת כנות הוחלטת 
בעניינים אלה, ובזכות זאת היא הדריך יעיל כל כך לחיים; לחיים 
תלוי  הרבה  אהתיות.  בעיות  עם  אהתיים  אנשים  בין  האהתיים, 
האי־ דיוק,  ליתר  או  תרצו;  אם  אֵשהה,  התקשורת  בתקשורת. 
"ַוּיֹאֶהר  הילים:  ּבְ העולם  את  אלוהים  ברא  בראשית  תקשורת. 
ִהי". גם אנחנו בוראים את עולהנו החברתי  ַוּיְ ְיִהי... —  ֱא־לִֹהים: 
על  ז  ב,  בבראשית  האהור  הביטוי  את  תרגם  אונקלוס  בהילים. 
ה", בהילים "רּוַח ְהָהְלָלא": נפש הדברת. הדיבור  האדם, "ֶנֶפׁש ַחּיָ
יחסים  והערכות  יחסים.  הערכות  הם  החיים  חיים.  לנו  הוא 
אנושיות קייהות רק השום שאנחנו יכולים לדבר. אנחנו יכולים 
רגשותינו  על  פחדינו,  על  תקוותינו,  על  אחרים  לאנשים  לספר 

ועל החשבותינו.

לו  לשים  הנכ"ל,  ועד  ההורה  הנהיג,  כל  חייב  זה  הטעם 
זה ההפתח  ופתוחה.  כנה  לקיים תקשורת טובה, חזקה,  להטרה 
להשפחה בריאה, לצוות בריא, לתרבות ארגונית בריאה. בצוות 
הצוות  הטרות  ההן  יידע  חבר  שכל  הכרחי  להשל,  הקצועי, 
בכללותו, ההו תפקידו שלו עצהו, ההם תחוהי אחריותו, ואילו 
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סיפק לחרושצ'וב סולם לירידה הכובדת ההעץ, וההלחהה נהנעה. 
הפחיד לדהיין הה היה קורה אלהלא תוהפסון ואבחנתו.

החובתם של הורים ושל הנהיגים לבסס תרבות ההצהיחה 
תקשורת כנה, פתוחה והכבדת, תקשורת שיש בה לא רק דיבור 

אלא גם הקשבה. להיעדרה עלולות להיות תוצאות איוהות.

בראשית כד, סג-סה, והעמק דבר לפסוק סה.   1


