
שיג ושיח – הרב יונתן זקס יוע םתה ּויֱה  הכ

2 1

ֱהיּו אתם עצמכם
יםבקו של יּקב ביחנייה, היםבק הלילי שהקנה לו םת השה 
ישרםל, הום ַיפתח להבנה יהו להיות יהודי. ֱתבתי ּל ֱך ֱיה 
פּייה בּבר, וֱּשיו םני רווה להוסיף ולטּון שבםותה יידה, 

הבנת היםבק ההום חיונית להבנה יהו להיות ינהיג. 

ּה  שנםבק  "הםיש"  של  לזהותו  בםשר  הוּות  ֱיה  יש 
יּקב םבינו ּד ּלות השחר. התורה קורםת לו "ִםיׁש" )ברםשית 
חז"ל  ה(.  יב,  )הושּ  "ַיְלָםְך"  לו  קורם  הושּ  הנבים  ֱד(.  לב, 
םירו שהום היה סיםל, ילםך רּ, ושרו של ּשו.1 יּקב ּויו 
י  ֱִע ִניֵםל  קֹוה ְפע ה ַהָיע קֹב ֵשׁ ֲּ ְקָרם ַי היה ישוֱנּ ֱי זהו םלוהיה: "ַוִיע

י" )ברםשית לב, לם(. ֵול ַנְפִשׁ ָנע ִניה ַוִתע ִניה ֶםל ָפע ־לִֹהיה ָפע ָרִםיִתי םכ

ּיון  רק יתוך  הזו  לי שםפשר להבין םת הפרשייה  נרםה 
בּקב  םוחז  ֱשהום  נולד  יּקב  יּקב.  חיי  של  הֱולל  ביהלך 
ּשו םחיו. הום קנה יּשו םת הבֱורה. הום גנב םת ברֱתו של 
ֱֶֹרָך"  ו ְבע ָשׂ ֵּ י  ֱִ ּשו. ֱשםביו הּיוור שםל םותו ייהו השיב "ָםֹנ

)ברםשית ֱז, יט(. יּקב הום הילד שרוה להיות ּשו.

החזק,  היה  יפני שּשו  הגדול.  היה  יפני שּשו  ידוּ? 
בּל הבשלות הגופנית, הוייד. ויותר יֱול, ּשו היה הבן שיוחק 
ִפיו ְוִרְבָקה םֶֹהֶבת  י ַוִיד ְבע ֱִע ו  ָשׂ ֵּ ַהב ִיְוָחק ֶםת  םכ םביהה הּדיף: "ַוֶיע

קֹב" )ֱה, ֱח(. יּקב הום היקרה הפרדיגיטי ליה שחוקר  ֲּ ֶםת ַי
"התשוקה  קרם  ז'ירםר  רנה  הורפתי  והםנתרופולוג  הספרות 
היייטית" — לםיור: םנחנו רוויה יה שםדה םחר רווה ישוה 
בין  יתיחות  הים  התווםה  ההום.2  הםדה  להיות  רוויה  שםנחנו 
ֱי  יגלה  ֱשּשו  נסבלת  בלתי  לּוויה  היטפסת  וּשו,  יּקב 
הברֱה שםביו שיר לו נקנתה בידי יּקב, וגויר םויר להרוג םת 

םחיו לֱשייות יוחק.

לּייות  נקלּ  הום  ושה  ָלָבן,  דֹודו  בית  םל  ברח  יּקב 
יתישך נוסף. ֱּשיו הום בדרֱו חזרה ישה, והום שויּ שּשו 
בם לפגוש םותו ברםש ֱוח של םרבּ יםות םיש. התורה חורגת 
ֶור  קֹב ְיםֹד ַוֵיע ֲּ יָרם ַי יהםיפוק הרגשי הםופייני לה ויתםרת — "ַוִיע
לֹו" )לב, ז(. הום ירם פן ּשו יבקש להרגו, וםולי גה ור לו ּל 

ֱי םיבת םחיו ֱלפיו לם הייתה חסרת סיבה. 

יוחק םיר  יּקב חטם לּשו.  ֱי םֱן, ֱפי שרםינו קודה, 
שניה  יםות  לה(.  )ֱז,  ֶתָך"  ֱָ ְר ִבע ח  ַקע ַוִיע ִיְרָיה  ְבע ָםִחיָך  ם  "ָבע לּשו, 
קֹב  ֲּ ל ַי ַּ ָדה; ְוִלְפקֹד  ה ְיהוע ִּ לםחר יֱן יתנבם הושּ: "ְוִריב ַלה' 
ָרה ֶםת  ְבםֹונֹו ָשׂ ַקב ֶםת ָםִחיו וע ָּ ֶטן  ֶבע יב לֹו. ַבע ָלָליו ָיִשׁ ֲּ ַי ְֱע יו,  ֱָ ְדָר ֱִע
־לִֹהיה" )הושּ יב, ג-ד(. ירייהו הנבים ישתיש בפּל "ּקב",  םכ
ֵירוע  ִהָשעׁ הוע  ֵּ ֵיֵר "ִםיׁש  ודווקם בהטיה "יּקב", ֱדי לתםר ריםי: 
יל ַיֲהלְֹך"  ֱִ ַּ ָר ל ֵר ֱָ קֹב ְו ְּ קֹוב ַי ָּ ל ָםח  ֱָ י  ֱִע  , ְבָטחוע ל ָםח ַםל ִתע ֱָע ל  ַּ ְו

)ירייה ט, ג(.

יריבות  ביניהה  שררו  ּשו  להיות  יּקב  ניסה  ּוד  ֱל 
ויתח. ּשו חש ירויה; יּקב חש פחד. בלילה ההום, לקרםת 
יּקב  פגישתו ּה ּשו לםחר ּשריה ושתייה שנות היּדרות, 
נםבק ּה ּויו; ולבסוף הום ישיל יּליו םת ולה ּשו, הםיש 
שהום רווה להיות, םת הולה שהום נשם ּליו ֱל השניה הללו. 

פרשת
וישלח

לּילוי נשית: פינחס בן יּקב םשר םייז, ּזריםל בן םריה לייב שרטר



שיג ושיח – הרב יונתן זקס יוע םתה ּויֱה  הכ

4 3

ּליו הניו־יורק טיייס: "הום הוקּ בלי סוף ֱםדה שנשבּ לשקר, 
ֱשליט בלתי חוקי, ֱרודן, ֱחותר תחת החוקה, ֱרויס החירויות, 
ֱפושּ נוםש הנוהג בפזיזות, ֱיי שישתּשּ להנםתו בייסורי 
הּיתוניה  פטרו  ו'רו'יל  וינסטון  םת  הםויה".5  של  גסיסתה 
ֱפוליטיקםי ֱושל ּד שנתינה רםש יישלת בריטניה ביהלך 
הובס  ב־1945,  הילחיה,  ֱשתיה  השנייה.  הּולה  ילחית 
ליּוד  הים  "הולחה  ֱי  םיר  ּויו  הום  הֱלליות.  בבחירות 
יֱישלון לֱישלון בלי לםבד שיץ יההתלהבות". ג'ון פ' קנדי 
וירטין לותר קינג נרוחו. ֱשירגרט תםו'ר הלֱה לּוליה, היו 

םנשיה שחגגו ברחובות.

להנהיגה.  םויה  לו  הייתה  לם  ּוד  ינהיג;  היה  לם  יּקב 
םבל התורה ינדבת לנו שפּ יידּ ּל יםבק הזהות שלו, יפני 
)והלום  זה  חווינו יםבק יּין  רובנו  םיננו רק שלו.  זה  שיםבק 
יּקב הום ישלושת הםבות, היילה "םבות" יויינת גה םבות־
טיפוס, ֱיו בביטוי "םבות ילםֱה"(. לם קל לגבור ּל התשוקה 
יה שהום.  להיות  לו,  יה שיש  םת  לרוות  םחר,  יישהו  להיות 
שזה  טוּן  ז'ירםר  לפּה.  יפּה  ֱםלה  ברגשות  נתקפיה  רובנו 
ּובריה  לםורך ההיסטוריה. לפּייה  היקור הּיקרי לסֱסוֱיה 
ּל םדה חייה שלייה של יםבק לפני שהום יבין יי הום ויוותר 

ּל התשוקה להיות יי שםיננו. 

יותר יֱל גיבוריו הםחריה של ספר ברםשית, יּקב יוקף 
בין  לבן,  לבין  בינו  גה  לבין ּשו, םלם  בינו  רק  לם  בסֱסוֱיה: 
רחל ללםה, ובין בניו — בין יוסף לםחיו. דויה שהתורה יבקשת 
לספר לנו שֱל ּוד יהיה סֱסוך בתוכנו, יהיה גה סֱסוך סביבנו. 
םה לם נשֱיל ליישב םת היתיחות שבתוֱנו, לם נוליח לּשות 
זםת בּולה החיוון. רק םה נחיה בשלוה ּה ּוינו נוֱל לחיות 

בשלוה ּה הּולה. 

זהו הרגּ היֱריּ בחייו של יּקב. יּתה והלםה ירוה להיות 
הום ּויו. רק ֱםשר םנחנו חדליה לרוות להיות יישהו םחר 
ֲםִני  ֲםֵחִריה  ֱעַ "ִלְהיֹות  זה:  יויק  רוון  לתםר  היטיב  )שייקספיר 
ִרי ֶיַגּ םֹו ֲחלֹוה  ְ יה,/ ָלֶזה פע ִּ ֵנהוע ִםיׁש ֵר ְקוֹות, ִיׁשְ ׁשֹוֵםף: / ָלֶזה תעִ
ב"(,3 םנו יֱוליה לחיות בשלוה  ֵּ ה ֲםַת ֹםַהב געַ ל ׁשֶ ֱעָ יה — ֲםִני  ִּ ָנ

ּה ּוינו וּה הּולה.

יֱול  בקלות  הינהיגות.  של  הגדוליה  הםתגריה  םחד  זהו 
שהה  יה  שיהיה  ֱך  ידי  ּל  ההיוניה  םהדת  םת  לגרוף  ינהיג 
רוויה שיהיה. להיות ליברל בדברו םל ליברליה ושירן בפנותו 
םל שירניה, להחליט ּל פי ישבי הרוח בסקרי דּת הקהל ולם 
ּל פי ּקרונותיו וםיונותיו. דיוויד ֶגְרֶגן, ששייש יוּץ לנשיםיה 
םיריקניה ישתי היפלגות, ֱתב ּל ביל קלינטון ֱי הום "ּדיין 
פי  ּל  ּויו  םת  להגדיר  ינסה  והום  ייהו,  לגירי  בטוח  םיננו 
יידת החיבה שםחריה רוחשיה ֱלפיו. הדבר יוביל םותו לסתירות 
יֱל הסוגיה, וגורה לו להיתפס בּיני הםחריה ֱּרבוב יתישך 

של נקודות חוזק ונקודות חולשה".4 

ל לֱידות הווות בםיוּות  ינהיגיה ינסיה לפּייה לשיורּ 
םיירת דבריה שוניה לםנשיה שוניה. םולה סופן של סתירות םלו 
שהתקשורת  היוחלטת  השקיפות  בּידן  בייחוד   — להתגלות 
היודרנית ֱופה. התווםה תהיה שהינהיג יוטייר ֱחסר יושרה. 
םת  לשקה  יידרש  רב  זין  פיו.  ליוום  להםיין  יחדלו  םנשיה 
הםיון וםת הסיֱות. הינהיג ּלול לגלות שּידתו נּשתה בלתי 
וםפילו להידחק להתפטרות. יּטיה הדבריה היזיקיה  יקובלת 

לפופולריות של ינהיג יותר ירדיפה םחר פופולריות.

פופולריות.  חוסר  ּה  לחיות  םויץ  יש  גדוליה  לינהיגיה 
םברהה לינקולן הושיץ והוגחך ֱל ייי חייו. בשנת 1864 ֱתב 
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שםלות לשולחן השבת

םת 	  ליישב  הנפשי  הֱוח  םת  בתוֱו  יּקב  יום  םיך 
הסֱסוך ּה םחיו?

ל ינהיגות יהּובדה שםנחנו קרוייה 	  יה םפשר לליודּ 
בני ישרםל?

רםינו בתחילת היםיר דּות שונות ּל השםלה ייהו 	 
ה יּקב. הםה הרּיון שהויּ הרב זקס יֱול  זה שנםבקּ 

להתםיה לֱולן?

5

זה יה שקורה בפרשת השבוּ שלנו. םחרי יםבקו ּה הזר 
לּשו  יחזיר  הום  תיורה.  םישיות,  שינוי  חווה  יּקב  היסתורי 
הברֱה  םת  לו  החזיר  לֱן  קודה  יוה  יינו.  שלקח  הברֱה  םת 
וחיוריה.  גיליה  ובקר,  וםן  בני  םליו יםות  החוירית, בשולחו 
ֵוה ְגִביר  ֱּשיו הום יחזיר לו גה םת הברֱה שקיבל ביקויו "הכ
ָך" )ברםשית ֱז, ֱט(. יּקב ישתחווה  ֵני ִםֶיע וע ְלָך ְבע ֲחוע ַתע ְלַםֶחיָך ְוִיְשׁ
ֹו" )שה  ְבדע ַּ " "ֲםדִֹני" ולּויו  שבּ פּייה לּשו. הום קורם לו 
יד(. הום םף ישתיש ביילה "ברֱה". הום םויר לּשו "ַקח ָנם 
ָלְך" )שה ים(. התווםה: הםחיה נפגשיה  ֻהָבםת  ר  ִתי ֲםֶשׁ ֱָ ְר ִבע ֶםת 

בשלוה ונפרדיה לשלוה.

רוונות  שוניה,  םינטרסיה  להה  יש  יתּיתיה.  םדה  בני 
יתנגשיה, חשקיה סותריה, תֱונות ינוגדות. הה היו יתּיתיה 
גה םה לם היו יתקייייה ביניהה הניגודיה הללו — ֱפי שיודּ 
ֱל הורה. ילדיה, ולם רק ילדיה, יחפשיה תשוית לב, וםי םפשר 
לשיה לב לֱולה בםותה יידה ֱל הזין. ניהול הּייותיה, םשר 
ֱיותה קייייה בֱל חברה םנושית, הום ילםֱתו של הינהיג; וםה 
הינהיג םיננו בטוח בזהותו וםיננו בוטח בה, הּייותיה ייישֱו; 

םפילו םה הינהיג רוםה םת ּויו ֱישֱין שלוה יקווּי.

התשובה היחידה הים "לדּת םת ּויך". ּלינו להיםבק ּה 
ּוינו ֱיו שּשה יּקב בםותו לילה גורלי, להשיל יּלינו םת 
הדיות שםנו טרודיה בהשווםת ּוינו םליה, להשליה ּה הידיּה 
שיהיו םנשיה שיםהבו םת יה שהננו וםת יה שםנו יייוגיה םך 
יהיו גה םנשיה שלם יםהבו זםת, ולדּת שיוטב לשםוף להוקרה 
יחלק יהויבור ילשםוף לפופולריות םול ֱולו. לפּייה הדבר 
של  שֱרו  םך  םדה,  של  חייו  שנות  רוב  הנישך  ביםבק  ֱרוך 
יםבק זה הום ֱוחות נפש ֱביריה. םין חזק יהיודּ ייהו ויהו.
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