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האומץ להתמיד
ח ק  בה  יצחק פרשייה ושונה, שושתקף  חייו ש   בקורות  יש 
נכבה ותו הות עם ישרי . כוו יברהם יביו ני ה יצחק בש  
רעב   כת  גרר שבירה פ שתים. שם, כוו יברהם בזונו, הוי 
חושש שיהרגוהו כהי  קחת ית ישתו היפה  הרוון הו ך. גם 
הושך הסיפור הווה יצ  יצחק ויצ  יברהם. הזוג וציג עצוו 
ניתנים,  הסברים  כועס,  יביו ך  ותג ה.  התרוית  ויחות.  כיח 
העניין ויושב. פרק כ"ו בספר ברישית, בפרשתנו, נריה כועט 

כשכפו  ש  פרק כ', בהור ש פניו.

ובטיח  יבות  יביו ך  התקריות  ושתי  יחת  כ    יחר 
ֵעיֶניָך  ּבְ ּטֹוב  ּבַ ְ ָפֶניָך,  ַיְרִצי  ה  "ִהּנֵ יוור  הוי  ביטחון.  יברהם 
ִייׁש  ֵגַע ָבּ ב" )כ, טו(. ע  יוהות יצחק הוי וצווה ית עוו, "ַהֹנּ ׁשֵ
ּתֹו וֹות יּוָות" )כו, יי(. יו ם בשני הוקרים ותעוררות  ַהֶזּה ּוְבִיְשׁ
ביר  סביב  ריב שפרה  ע   וסופר  בברישית  כ"י  בפרק  בעיות. 
ִים  ֵיר ַהּוַ שיברהם חפר: "ְוהֹוִכַח ַיְבָרָהם ֶית ֲיִביֶוֶ ְך ַע  יֹהֹות ּבְ
ְז ּו ַעְבֵהי ֲיִביֶוֶ ְך" )כי, כה(. השניים כורתים ברית. ובכ   ר ּגָ ֲיׁשֶ

זית ביוי יצחק שבים החיכוכים סביב הבירות: 

ֵוָיה  ַהִהוי  ָנה  ָשּׁ ַבּ ְוָצי  ַוִיּ ַהִהוי  ָיֶרה  ָבּ ִיְצָחק  ְזַרע  ַוִיּ
ֶ ְך ָה ֹוְך ְוָגֵה  ַעה  ַוֵיּ ַוִיְּגַהּ  ָהִייׁש  ָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ה'.  ְשׁ
ה  ַוֲעֻבָהּ ָבָקר  ּוִוְקֵנה  צֹין  ִוְקֵנה  ַוְיִהי  ֹו  ְויֹה,  ָגַה   י  ִכּ

ר ָחְפרּו ַעְבֵהי  ֵירֹת ֲיֶשׁ ים. ְוָכ  ַהְבּ ִתּ ִ ְשׁ ה ַוְיַקְניּו יֹתֹו ְפּ ַרָבּ
ים ַוְיַוְ יּום ָעָפר.  ִתּ ִ ְשׁ וּום ְפּ יֵוי ַיְבָרָהם ָיִביו ִסְתּ ָיִביו ִבּ

ּנּו  י ָעַצְוָתּ ִוֶוּ נּו, ִכּ יֶור ֲיִביֶוֶ ְך ֶי  ִיְצָחק, "ֵ ְך ֵוִעָוּ ַוֹיּ
ְויֹה". 

ב ִיְצָחק  ָשׁ ם. ַוָיּ ב ָשׁ ֶשׁ ָרר ַוֵיּ ַנַח  ְגּ ַחן ְבּ ם ִיְצָחק ַוִיּ ֶ ְך ִוָשּׁ ַוֵיּ
יֵוי ַיְבָרָהם ָיִביו  ר ָחְפרּו ִבּ ִים ֲיֶשׁ ֵירֹת ַהַוּ ר ֶית ְבּ ְחֹפּ ַוַיּ
וֹות  ְקָרי ָ ֶהן ֵשׁ ים ַיֲחֵרי וֹות ַיְבָרָהם, ַוִיּ ִתּ ִ ְשׁ וּום ְפּ ַוְיַסְתּ

ר ָקָרי ָ ֶהן ָיִביו.  וֹת ֲיֶשׁ ֵשּׁ ַכּ

ים.  ֵיר ַוִים ַחִיּ ם ְבּ ְוְציּו ָשׁ ַח  ַוִיּ ָנּ רּו ַעְבֵהי ִיְצָחק ַבּ ְחְפּ ַוַיּ
ְקָרי  ִים", ַוִיּ ִריבּו רֵֹעי ְגָרר ִעם רֵֹעי ִיְצָחק ֵ יוֹר "ָ נּו ַהָוּ ַוָיּ
ֵיר ַיֶחֶרת  רּו ְבּ ְחְפּ קּו ִעּוֹו. ַוַיּ ׂ י ִהְתַעְשּ ק ִכּ ֵיר ֵעֶשׂ ם ַהְבּ ֵשׁ
ר  ְחֹפּ ם ַוַיּ ק ִוָשּׁ ְעֵתּ ְטָנה. ַוַיּ ָוּה ִשׂ ְקָרי ְשׁ ם ָעֶ יָה ַוִיּ ִריבּו ַגּ ַוָיּ
יֶור  ָוּה ְרחֹבֹות, ַוֹיּ ְקָרי ְשׁ ֵיר ַיֶחֶרת ְו ֹי ָרבּו ָעֶ יָה. ַוִיּ ְבּ

ה ִהְרִחיב ה' ָ נּו ּוָפִרינּו ָבָיֶרה" )כו, יב-כב(. י ַעָתּ "ִכּ

ש ושה היבטים בקטע זה ריויים  בחינה ויוחהת. רישון: הרוז 
שניתן  נו כין ע  נקוהת הופנה העתיהית בקורותיהם ש  בני 
יותו  ְויֹה".  ּנּו  ִוֶוּ ָעַצְמָתּ  י  "ִכּ יוור,  יביו ך  בוצרים.  ישרי  
ָרֵי  ַרב ְוָעצּום  ֵני ִיׂשְ ה ַעם ּבְ שורש, ביותו עניין, בי בפי פרעה: "ִהּנֵ
י ִתְקֶריָנה ִוְ ָחָוה ְונֹוַסף  ה, ְוָהָיה ּכִ ן ִיְרּבֶ ָוה  ֹו, ּפֶ ּנּו. ָהָבה ִנְתַחּכְ ִוּוֶ
נּו ְוָעָ ה ִון ָהָיֶרה" )שוות י', ט-י(.  ם הּוי ַע  ׂשְֹנֵיינּו ְוִנְ ַחם ּבָ ּגַ
בכך ורוזת פרשייתנו  הו הת יחת הקט ניות וכ  התופעות 

הינושיות: הינטישויות. 

בוובנים וסויוים, הינטישויות היי ייחוהית. היי, כהברי 
רוברט ויסטריך, "השניה העתיקה בעו ם".1 יין עוה העה קהווה 

פרשת
תולדות

 עי וי נשות: פינחס בן יעקב ישר יייז, עזריי  בן יריה  ייב שרטר
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הינטישויות  כי  ו והת  ההיסטוריה  ירנהט,  יוורת  זית, 
ושתו  ת  יחר שהיהוהים ויבהים ית כוחם:

עם ע ות היט ר  ש טון כבר היו הבנקים בגרוניה 
"יוהנריין" כועט  גורי )זה התחום שיהוהים החזיקו 
ויההות  יותר וויה שנה(,  בו בעוהות ופתח בושך 
גרוניה בכ  ה,  יחר ע ייה ותוהת בועוהה החברתי 
ובהיקפה הוספרי, הייתה בתה יך שקיעה כה והיר, 
שסטטיסטיקיים צפו כי תיע ם בתוך עשורים יחהים. 

ההבר נכון  גבי רוב רובן ש  ירצות יירופה הוערבית. 
בתקופה  הווקי  התפוצצה  יו  הריפוס  פרשת 
הייופריה השנייה, שבה הייתה יההות צרפת וצויה 
הרפוב יקה  ביוי  י י  והשפעתה,  שגשוגה  בפסגת 
הש ישית, כישר היהוהים נע וו כועט כ י  ועוהות 

חשובות.5

הינטישויות היי תופעה וורכבת הושנה תהיר ית צורתה ופני 
שהיהוהים  סותרות:  יוונות  שתי  יחת  בכפיפה  שע יה  הכי  
כ   ח שים  ושהיהוהים   — והם  יש  פחה  כן  וע   ויוה  חזקים 
כי  קורה,  וש , שיף  כך  ב י פחה.  כך שיפשר  תקוף יותם 
התקשורת בוערב כועט כו ה ופגינה עוינות בוטה כ פי ישרי , 
ינשים שוכ  בחינה יחרת הם יינט יגנטיים טוענים שהתקשורת 
בוערב נש טת ביהי יהוהים תווכי ישרי .  כיורה, יהם רציונ י, 
הפוע  ע  פי השכ  וההיגיון, יינו יכו   היוין בשני ההברים גם 
יחה. היהוהים חזקים וגם ח שים? שו טים בתקשורת הושויצה 
רציונ יזציה,  עושים  הם  רציונ יים.  יינם  רגשות  יב   יותם? 
כ וור והביקים  הם בהיעבה ציהוק שכ י — יך זה הבר יחר 

 גורי. 

צורות  ו בשה  פשטה  יו  כך,  כ   רבות  שנים  ועוה  שהחזיקה 
גרוה  יו  שטניים,  ויתוסים  הרבה  כה  יצרה  יו  כזו,  בעקשנות 
יינה  נוריות. יב  בוובנים יחרים הינטישויות   תוציות כה 
ייחוהית, וחקירתם ש  וובנים י ה, הוסייעת  הבנת התופעה, 

היי וחובתנו.

הוי  הינטישויות  ע   ביותר  הטובים  הספרים  יחה  ויכן, 
ספר שהינטישויות יינה נושיו הב עהי, י י הוי חוקר תופעות 
'עו ם  צ'ויה  יייוי  ש   ספרה  זהו  יחרים.  בהקשרים  הווות 
ב הבות'.2 היי טוענת בו שכ  ויעוט וצ יח ובו ט ועורר רגשי 
קניה הע ו ים  היתרגם  שניה ו י יוות. כ  ש ושת התניים 
הכרחיים: הקבוצה השנויה צריכה  היות בו טת, כי יחרת  י 
יבהי וה ון היתר; וצ יחה, כי יחרת  י יקניו בה; וויעוט, כי 

יחרת  י יתקפוה. 

כ  ש ושת התניים התקייוו בוקרהו ש  יצחק. הוי היה 
ויעוט: ושפחה יחת בסביבה פ שתית הוווגנית. הוי היה בו ט: 
שונה בווציו וביוונתו. הוי היה וצ יח: היו  ו כיוור "ִוְקֵנה 
ים".  ִתּ ִ ְשׁ ְפּ "ַוְיַקְניּו יֹתֹו  ה" — ויכן,  ַרָבּ ה  ַוֲעֻבָהּ ָבָקר  ּוִוְקֵנה  צֹין 

ש ושת חוורי הג ם שוהם ויוצרות ייבה ושניה.

הוצויחים  התניים  ע   יחר  נוקב  ובט  הם.  רק  יך  י 
ינטישויות הציעה חנה ירנהט בספרה 'יסוהות הטוט יטריות'.3 
וסוכנת  י  נעשית  היהוהים  כ פי  העוינות  כי  בו  טענה  היי 
הווקי כשהם ח שים.  כיורה, ההפך  כשהיהוהים חזקים, י י 
הוי הנכון. קו וחשבה יחה עובר והפ שתים ביוי יצחק ופרעה 
ביוי שעבוה בני ישרי  עה ע י ת "הפרוטוקו ים ש  זקני ציון" 
וש הי הויה הי"ט הרווחת גם ביוינו:4 היהוהים חזקים ועצווים. 
הם שו טים בושיבים. הם ויייוים. צריך  היפטר והם. ובכ  



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  היווה  התויה

6

התגובה  זית  יצחק.  ש   תגובתו  ויחרון:  ש ישי  והיבט 
נסתוה,  בירו  וקם.  נפ   וקם,  נפ   הוי  היום.  כן  כיז  הנכונה, 
הוי  ש ישית.  חפר  הוי   — ותקפה  ספגה  זו  יחרת.  חפר  והוי 
שב וניסה, שב וניסה, עה ש בסוף וצי וים ווצי ש ווה. כוה 
יצחק,  בירו הש ישית ש   הנושית ית שם  הוי שהעיר  הו ם 
רחובות, היי ביתם ש  וכון ויצון  והע, ש  הפקו טה  חק יות 
ביוניברסיטה העברית, וש  בית החו ים קפ ן. ישרי  ב קינה, 
ווייסהיה ש  וושבה זו ב־1890, קרי  ה רחובות ע  שם הפסוק 
ָ נּו  ה'  ִהְרִחיב  ה  ַעָתּ י  ִכּ יֶור:  ַוֹיּ ְרחֹבֹות,  ָוּה  ְשׁ ְקָרי  "ַוִיּ בפרשתנו: 

ּוָפִרינּו ָבָיֶרה". 

יצחק הוי הפחות וקורי בין היבות. יין בחייו הרוה כש  
רויים  ינו  הבירות  בפרשת  יעקב.  כש   ויבקים  יו  יברהם 
שהוי עצוו  י ניסה  היות וקורי. הכתוב ושהר יההה  גישתו 
ַיְבָרָהם  יֵוי  ִבּ ָחְפרּו  ר  ֲיֶשׁ ִים  ַהַוּ ֵיֹרת  ְבּ זו: יצחק שב וחפר "ֶית 
מֹות  ֵשׁ ָלֶהן  ְקָרא  ַוִיּ ַיְבָרָהם,  וֹות  ַיֲחֵרי  ים  ִתּ ִ ְשׁ ְפּ וּום  ַוְיַסְתּ ָיִביו 
זהותו  ית  בן  בנות  ש   הרכו  ָאִביו".  ָלֶהן  ָקָרא  ר  ֲאֶשׁ ֹמת  ֵשּׁ ַכּ
היישית ביוצעות היבה ות ויביו.  עשות הברים יחרת, יו 
 כ  הפחות  תת  הם שם חהש.  י כן יצחק. הוי שוח  היות 
חו יה בש ש ת ההורות, וושיכו הניון ש  וה שהתחי  יביו. 
שבהושכיות.  היווה  ית  ההתוהה,  יוונת  ית  וייצג  יצחק 
הוי היה הי ה העברי הרישון, והוי וג ם ית היתגר הגהו  
ביותר ש  כ  י ה עברי:  הושיך ית הוסע שיבותינו הח ו, 
ו י  סטות ון ההרך, פן יבוי הוסע י  קצו  פני שהגיע י  
היעה. בזכות גישתו זו הצ יח יצחק  השיג ית החוקוק ביעהים, 
ית הש ום: כי הוי  י נכנע. כשניסיון יחה כש , הוי התחי  
וקוריות,  ש   יחה  קב  גהו ים:  הישגים  ש   הרכם  זו  וחהש. 

תשעה קבים ש  התוהה. 
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ית  הקושר  והההה,  בוונח  עוהתה  ית  ירנהט ותוצתת 
צווחת,  הינטישויות  צ'ויה:  יייוי  ש   זה  עם  ש ה  הניתוח 
היה  בהיוק  זה  כוח".6  "עושר   י  יש  כישר  יהוהים   הבריה, 

וצבו ש  יצחק בין הפ שתים.

היבט נוסף ש  פרשת יצחק והבירות והההה יף הוי  יורך 
ההיסטוריה: ההרסנות העצוית ש  השניה. הפ שתים  י ביקשו 
ויצחק שיח וק ייתם ית ויויו. הם  י ביקשו   ווה וונו ייך 
הצ יחו  היזור,  י  תושבי  שהם,  וים  וקורות  גי ו  ויביו  הוי 
הם  ושם.  בפשטות   כת  וונו  ביקשו  יפי ו  י  הם   ג ות. 
סתוו ית הבירות "ַוְיַוְ יּום ָעָפר". הועשה הזיק  הם עוה יותר 
ווה שהזיק  יצחק. הוי גז  והם וקור וים שעתיה היה  יפו  

 יהיהם כישר, ככ ות הרעב, ישוב יצחק  וקווו. 

גם  בשוני.  פוגעת  היי  בשנוי,  השניה  יותר ושפוגעת 
היה  שעתיה  ית  ַוטרים  והפ שתים  יצחק  וקרה  זו  ובחינה 
עבהי  יורו  ירבה  וכת  בוצרים.  נוכח  ישרי    קרות  בני 
ים  ח ֶית ָהֲיָנׁשִ ַ ּ פרעה  יהונם: "ַעה ָוַתי ִיְהֶיה ֶזה ָ נּו ְ וֹוֵקׁש? ׁשַ
י ָאְבָדה ִמְצָרִים?" )שוות  ַדע ּכִ ְוַיַעְבהּו ֶית ה' ֱי־ ֵֹהיֶהם. ֲהֶטֶרם ּתֵ
י', ז(. בוי ים יחרות: יתה חושב שיתה פוגע בבני ישרי , יב  

עוה יותר וכך יתה פוגע בירצנו. 

היהבה והשניה — כ  יחת והן, כהברי רבי שועון בר 
יוחיי, "וק ק ת ית השורה".7 הן יי־רציונ יֹות. הן גורוות 
התיכון  בוזרח  עושים.  היינו  הברים שיחרת  י   נו  עשות 
י ה  כך,  כ   רבים  יחרים  ובזונים  בוקווות  כוו  היום,  ש  
רב  עום  נזק  גרוו  כי  וג ים  יויביהם  ע   הרס  החורשים 

ו יינטרסים ש הם. 
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ורגש בעיניי שיצחק, שחווה ניסיונות רבים וקשים, והעקהה 
בצעירותו עה היריבות הייווה בין בניו בהיותו זקן ועיוור, נושי 
בשוו ית הצחוק. יו י וכוון שם זה, שה' נתן  יצחק עוה בטרם 
ִהְוָעה —  נו ה,  וה שוכוון ושורר תהי ים ביוורו "ַהּזְֹרִעים ּבְ
ה ִיְקצֹרּו" )קכו, ה(. יוונה פירושה בין היתר היווה  התויה  ִרּנָ ּבְ
 ורות כ  הוכשו ים וכ  ההועות, יף פעם  י  וותר, יף פעם 
 י  הש ים עם תבוסה. כי בקצה הוָצר ש  הוריבות, הקניה 
והשניה נוצי הורחביה; ו וי ש י נכנע  ינשי העסק, העושק 
הצחוק:  וגיע  היגונים  וכח וף  רחובות;  סוף  ּבַ וחכה  והשטנה 

ש וותו ש  וי שצ ח ית הסערות והגיע י  היעה. 
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