
בראשית כו, לד) מזכיר כי עשו היה נוהג לצוד נשים ולאנוס  שאלה: רש"י (על
היה יודע זאת  ספרה לבעלה יצחק? אילואותן. אם רבקה ידעה מזה, מדוע לא 

ודאי לא היה מעלה על דעתו לברך את עשו ולא יעקב!? ואז לא היו זקוקים 
 ו ולבוא במקומו.יתחפש כאילו הוא עשלמעשה מרמה שיעקב 

 

תשובה: בספר "הכתב והקבלה" (על בראשית כז, טז) מתרץ זאת ואומר: "כמה 
ן שהתנכר מן הצער והיגון היו מביאים בזה אל יצחק, בהודיעם לו שיש לו ב

לשקול יפה מה התועלת אם מספרים לאבא  לאביו שבשמים". כלומר צריכים
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 ֵאֶבל אבי ואהרגה 
" (בראשית כז, מא). איך שהוא זה נודע להאם רבקה ומיד פעלה את יעקב אחי

להרחיק את יעקב מן הבית, ואפילו לשלח אותו לחוץ לארץ, כדי להציל את חייו. 
  ):כז פרק בראשית ספרולכן פנתה אל בעלה יצחק בסיפור יצירתי (

 ַהָּקָטן ְּבָנּה ְלַיֲעֹקב ַוִּתְקָרא ַלחַוִּתְׁש  ,ַהָּגֹדל ְּבָנּה ֵעָׂשו ִּדְבֵרי ֶאת ְלִרְבָקה ַוֻּיַּגד) מב(
 :ְלָהְרֶג� ְל� ִמְתַנֵחם ָאִחי� ֵעָׂשו ִהֵּנה :ֵאָליו ַוּתֹאֶמר

 :ָחָרָנה ָאִחי ָלָבן ֶאל ְל� ְּבַרח ְוקּום ְּבֹקִלי ְׁשַמע ,ְבִני ְוַעָּתה) מג(

 :ָאִחי� ֲחַמת ָּתׁשּוב ֲאֶׁשר ַעד ֲאָחִדים ָיִמים ִעּמֹו ְוָיַׁשְבּתָ ) מד(

 ִמָּׁשם ּוְלַקְחִּתי� ְוָׁשַלְחִּתי ,ּלֹו ָעִׂשיתָ  ֲאֶׁשר ֵאת ְוָׁשַכח ִמְּמ� ָאִחי� ַאף ׁשּוב ַעד) מה(
 :?ֶאָחד יֹום ְׁשֵניֶכם ַּגם ֶאְׁשַּכל ָלָמה

 ִאָּׁשה ַיֲעֹקב �ֵקחַ  ִאם ,ֵחת ְּבנֹות ִמְּפֵני ְבַחַּיי ַקְצִּתי :ִיְצָחק ֶאל ִרְבָקה ַוּתֹאֶמר) מו(
 :?ַחִּיים ִּלי ָלָּמה ,ָהָאֶרץ ִמְּבנֹות ָּכֵאֶּלה ֵחת ִמְּבנֹות

 

הסכים לשלוח את יעקב לחוץ  בעקבות תלונה זו השתכנע יצחק שכך, ואף
  ):כח פרק בראשית ספרלארץ: (

 ִמְּבנֹות ִאָּׁשה ִתַּקח לֹא :לֹו ַוּיֹאֶמר ַוְיַצֵּוהּו ֹאתֹו ַוְיָבֶר� ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ַוִּיְקָרא) א(
 :ְּכָנַען

 ָלָבן ִמְּבנֹות ִאָּׁשה ִמָּׁשם ְל� ְוַקח ,ִאֶּמ� ֲאִבי ְבתּוֵאל ֵּביָתה ֲאָרם ַּפֶּדָנה ֵל� קּום) ב(
 :ִאֶּמ� ֲאִחי



 :ַעִּמים ִלְקַהל ְוָהִייתָ  ְוַיְרֶּב� ְוַיְפְר� ֹאְת� ְיָבֵר� ַׁשַּדי ְוֵאל) ג(

 ֲאֶׁשר ְמֻגֶרי� ֶאֶרץ ֶאת ְלִרְׁשְּת� ִאָּת� ּוְלַזְרֲע� ְל� ַאְבָרָהם ִּבְרַּכת ֶאת ְל� ְוִיֶּתן) ד(
 :ְלַאְבָרָהם ֱא�ִהים ָנַתן

 ִרְבָקה ֲאִחי ָהֲאַרִּמי ְּבתּוֵאל ֶּבן ָלָבן ֶאל ֲאָרם ַּפֶּדָנה ַוֵּיֶל� ַיֲעֹקב ֶאת ִיְצָחק ַוִּיְׁשַלח) ה(
 :ְוֵעָׂשו ַיֲעֹקב ֵאם

ל כֵ כלומר היא לא סיפרה לבעלה את האמת, שהבן שהוא אוהב, עשו, הוא נֹו
ורע וחשוד על הֶרַצח. הרי אשה זו עשתה כל מאמץ להציל את בעלה ממידע 
המצער, כיון ששקלה בדעתה שאין תועלת בזה, לא יוכל יצחק למנוע את 

 של עשו. המזימה

* 

 

שיעקב היה במצרים, יוסף נמנע מלהיות לבד עם  כן כי כל השנים כך מצאנו גם
אותו אביו: "איך הגעת למצרים? והרי אני  ישאל , שמא"בארבע עינים" אביו

השנים  כלגם דותן שבארץ ישראל!" (פסקתא רבתי, ג, מה). ו אלשלחתי אותך 
 הימצאו, ולאמקום  לאביו מכתב עלהמלך במצרים, לא שלח -שהיה יוסף סגן

להודיע  . כי בזה יאלץלקח טוב, בראשית כט, כה)  שלח שליח להודיע לו (מדרש
 רעה איזה סוג בנים יש לו, שמוכרים את אחיהם לעבדות. לו בשורה

 

. ואע"פ כן שמר יותר מזה, בעת המכירה של יוסף, ידע מזה בנימין האח הקטן
לים טו, ו), כדי למנוע ממנו צער על קלקול סוד ולא גילה לאביו (מדרש תה

אחד (יוסף), אבל אם ידע מה ואמנם הצטער יעקב על העדר של בן האחים. 
 יצטער פי עשר.הרי עשו עשרה אחים, 

 

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. 

 תתרגל להיעדרו לאט לאט, ולא תבוא לה כזעזוע מיידי.היא זמן הכנראה כעבור 

 

ריהם], גם ות [להמכל זה לומדים אנו שגם אשה גם בעל [זה לזה], גם בן גם ב
 את הכל. אדם חכם שוקל מה אב וגם אם [לבנם ולבתם] לא צריכים לגלות

את האדם האחר, כשזה כבר לא יביא  הריוח ומה ההפסד. אין תועלת לצער
רבקה ידעה כי גם אם תספר ליצחק על תעתועי עשו, הבן  .לשום שינוי מעשית



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

 

 לפעמים עדיף לא לדעת את הכל.

 

 

  


