שאלה :רש"י )על בראשית כו ,לד( מזכיר כי עשו היה נוהג לצוד נשים ולאנוס
אותן .אם רבקה ידעה מזה ,מדוע לא ספרה לבעלה יצחק? אילו היה יודע זאת
ודאי לא היה מעלה על דעתו לברך את עשו ולא יעקב!? ואז לא היו זקוקים
למעשה מרמה שיעקב יתחפש כאילו הוא עשו ולבוא במקומו.

תשובה :בספר "הכתב והקבלה" )על בראשית כז ,טז( מתרץ זאת ואומר" :כמה
מן הצער והיגון היו מביאים בזה אל יצחק ,בהודיעם לו שיש לו בן שהתנכר
לאביו שבשמים" .כלומר צריכים לשקול יפה מה התועלת אם מספרים לאבא
שהבן שלו מקולקל .אשה נאמנה מגינה על בעלה ,שומרת על בריאותו,
מסתירה ממנו מידע שעלול להזיק לו נפשית.

וכן מצאנו כי התורה מספרת לנו כי עשו זמם בלבו "יקרבו ימי אֵ בֶ ל אבי ואהרגה
את יעקב אחי" )בראשית כז ,מא( .איך שהוא זה נודע להאם רבקה ומיד פעלה
להרחיק את יעקב מן הבית ,ואפילו לשלח אותו לחוץ לארץ ,כדי להציל את חייו.
ולכן פנתה אל בעלה יצחק בסיפור יצירתי )ספר בראשית פרק כז(:
)מב( ַו ֻיּגַּד ְל ִר ְב ָקה אֶ ת ִדּ ְב ֵרי ﬠֵ ָשׂו ְבּנָהּ הַ ָגּדֹל ,ו ִַתּ ְשׁלַ ח ו ִַתּ ְק ָרא ְל ַיﬠֲקֹ ב ְבּנָהּ הַ ָקּטָ ן
ֹאמר אֵ לָ יוִ :הנֵּה ﬠֵ ָשׂו אָ ִחי� ִמ ְתנַחֵ ם ְל� ְלהָ ְרגֶ�:
וַתּ ֶ
)מג( וְﬠַ ָתּה ְבנִ יְ ,שׁ ַמע ְבּקֹ ִלי וְקוּם ְבּ ַרח ְל� אֶ ל לָ בָ ן אָ ִחי חָ ָרנָה:
)מד( ְוי ַָשׁ ְב ָתּ ִﬠמּוֹ י ִָמים אֲ חָ ִדים ﬠַ ד אֲ ֶשׁר ָתּשׁוּב חֲ ַמת אָ ִחי�:
וּל ַק ְח ִתּי� ִמ ָשּׁם
ְשׁלַ ְח ִתּי ְ
ית לּוֹ ,ו ָ
ְשׁכַח אֵ ת אֲ ֶשׁר ﬠָ ִשׂ ָ
)מה( ﬠַ ד שׁוּב אַ ף אָ ִחי� ִמ ְמּ� ו ָ
לָ ָמה אֶ ְשׁכַּל גַּם ְשׁנֵיכֶם יוֹם אֶ חָ ד?:
�קחַ ַיﬠֲקֹ ב ִא ָשּׁה
ֹאמר ִר ְב ָקה אֶ ל יִצְ חָ קַ :קצְ ִתּי ְבחַ יַּי ִמ ְפּנֵי ְבּנוֹת חֵ תִ ,אם ֵ
)מו( וַתּ ֶ
ִמ ְבּנוֹת חֵ ת כָּאֵ לֶּ ה ִמ ְבּנוֹת הָ אָ ֶרץ ,לָ ָמּה ִלּי חַ יִּ ים?:

בעקבות תלונה זו השתכנע יצחק שכך ,ואף הסכים לשלוח את יעקב לחוץ
לארץ) :ספר בראשית פרק כח(:
ֹאמר לוֹ :ל ֹא ִת ַקּח ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת
)א( וַיִּ ְק ָרא יִצְ חָ ק אֶ ל ַיﬠֲקֹ ב ַויְבָ ֶר� אֹ תוֹ ַויְצַ וֵּהוּ וַיּ ֶ
כְּ נָﬠַ ן:
יתה ְבתוּאֵ ל אֲ ִבי ִא ֶמּ� ,ו ְַקח ְל� ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת לָ בָ ן
)ב( קוּם לֵ � פַּ ֶדּנָה אֲ ָרם בֵּ ָ
אֲ ִחי ִא ֶמּ�:

ִית ִל ְקהַ ל ﬠַ ִמּים:
)ג( וְאֵ ל ַשׁ ַדּי יְבָ ֵר� אֹ ְת� ְוי ְַפ ְר� ְוי ְַרבֶּ � וְהָ י ָ
וּלז ְַרﬠֲ� ִא ָתּ� ְל ִר ְשׁ ְתּ� אֶ ת אֶ ֶרץ ְמג ֶֻרי� אֲ ֶשׁר
ִתּן ְל� אֶ ת ִבּ ְרכַּת אַ ְב ָרהָ ם ְל� ְ
)ד( ְוי ֶ
�הים ְלאַ ְב ָרהָ ם:
נ ַָתן אֱ ִ
)ה( וַיִּ ְשׁלַ ח יִצְ חָ ק אֶ ת ַיﬠֲקֹ ב ַויֵּלֶ � פַּ ֶדּנָה אֲ ָרם אֶ ל לָ בָ ן בֶּ ן ְבּתוּאֵ ל הָ אֲ ַר ִמּי אֲ ִחי ִר ְב ָקה
אֵ ם ַיﬠֲקֹ ב וְﬠֵ ָשׂו:
כלומר היא לא סיפרה לבעלה את האמת ,שהבן שהוא אוהב ,עשו ,הוא נוֹ ֵכל
הרצַ ח .הרי אשה זו עשתה כל מאמץ להציל את בעלה ממידע
ורע וחשוד על ֶ
המצער ,כיון ששקלה בדעתה שאין תועלת בזה ,לא יוכל יצחק למנוע את
המזימה של עשו.
*

כך מצאנו גם כן כי כל השנים שיעקב היה במצרים ,יוסף נמנע מלהיות לבד עם
אביו "בארבע עינים" ,שמא ישאל אותו אביו" :איך הגעת למצרים? והרי אני
שלחתי אותך אל דותן שבארץ ישראל!" )פסקתא רבתי ,ג ,מה( .וגם כל השנים
שהיה יוסף סגן-המלך במצרים ,לא שלח לאביו מכתב על מקום הימצאו ,ולא
שלח שליח להודיע לו )מדרש לקח טוב ,בראשית כט ,כה( .כי בזה יאלץ להודיע
לו בשורה רעה איזה סוג בנים יש לו ,שמוכרים את אחיהם לעבדות.

יותר מזה ,בעת המכירה של יוסף ,ידע מזה בנימין האח הקטן .ואע"פ כן שמר
סוד ולא גילה לאביו )מדרש תהלים טו ,ו( ,כדי למנוע ממנו צער על קלקול
האחים .ואמנם הצטער יעקב על העדר של בן אחד )יוסף( ,אבל אם ידע מה
עשו עשרה אחים ,הרי יצטער פי עשר.

כן מצאנו כי אברהם אבינו כשיצא לדרך לעקוד את יצחק ,לא גילה סודו לאשתו
שרה .אדרבה ,לפני יציאתו לדרך הודיע לה שהילד יסע ללמוד במרחקים.
כנראה כעבור הזמן היא תתרגל להיעדרו לאט לאט ,ולא תבוא לה כזעזוע מיידי.

מכל זה לומדים אנו שגם אשה גם בעל ]זה לזה[ ,גם בן גם בת ]להוריהם[ ,גם
אב וגם אם ]לבנם ולבתם[ לא צריכים לגלות את הכל .אדם חכם שוקל מה
הריוח ומה ההפסד .אין תועלת לצער את האדם האחר ,כשזה כבר לא יביא
לשום שינוי מעשית .רבקה ידעה כי גם אם תספר ליצחק על תעתועי עשו ,הבן

הזה היה כה מושרש בנכלים וברשעות ,שידעה שאין בכחו של יצחק לשנות
אותו ,ולכן טוב להשאיר אותו בתמימותו.

לפעמים עדיף לא לדעת את הכל.

