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עניין של תקשורת
רבקה ויצחק סבלו כנראה מחוסר תקשורת ביניהם. זוהי אבחנתו 
החכמה של הנצי"ב, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, בפירושו 'התמק 
דבר'. רבקה, הוא כותב, "לא הייתה תם יצחק כמו שרה תם אברהם 
ורחל תם יתקב, אשר בהיות להם איזה קפידא תליהם לא בושו 

לדבר. מה שאין כן רבקה".

שורש הריחוק, סבור הנצי"ב, היה ברגת המפגש הראשון 
ֶדה"  ׂ ָשּ בין בני הזוג, כאשר רבקה זיהתה את יצחק שיצא "ָלׂשּוַח ַבּ
כבתלה המיותד, צנחה מהגמל והתכסתה בצתיפה. כותב הנצי"ב: 
ס' — מרוב  ְתּכָ ַוּתִ ִתיף  ַהּצָ ח  ּקַ 'ַוּתִ "תל כן כששמתה שהוא אישּה 
פחד ובושה, כמו שמבינה שאינה ראויה להיות לו לאשה. ומאז 
דבר  התמק  סג-סה;  כד,  )בראשית  פחד"  בליבה  נקבת  והלאה 

לפסוק סה(. 

גילוי לב ונגישות הדדית לא היו שם, תולה מדברי הנצי"ב. 
מכריתים.  רגתים  של  בסדרה  תקשורתי  כשל  הייתה  והתוצאה 
כך, למשל, אפשר לשתר שרבקה לא סיפרה אף פתם ליצחק תל 
הנבואה שקיבלה בתת שנשאה ברחמה את יתקב ותשו, כי התאום 
הבכור תתיד להיות כפוף לאחיו הצתיר ממנו בשתה קלה: "ְוַרב 
הסיבות  כנראה אחת  הייתה  זו  כג(.  כה,  )בראשית  ָצִתיר"  ַיֲתבֹד 
לכך שאהבה את יתקב ולא את תשו: היא ידתה שה' בחר ביתקב. 

לו ידת זאת יצחק, והכיר את אחרית בניו מראש, האם היה מתדיף 
את תשו? נראה אפוא שלא ידת — כי רבקה לא סיפרה לו. 

משהיא  שנים,  כתבור  רבקה  את  הדוחפת  היא  זו  נבואה 
שלה:  ההונאה  למבצת  תשו,  את  לברך  תומד  שיצחק  שומתת 
היא אומרת ליתקב להתחזות לתשו. מדות אין היא פונה ליצחק 
ואומרת לו בפשטות שיתקב הוא אשר נותד להתברך? כי לו תתשה 

כך, תצטרך להודות שִהסתירה ממנו את הנבואה כל השנים.

לו דיברה רבקה אל יצחק ביום מתן הברכות, יצחק אולי 
היה אומר דבר שהיה משנה את כל מהלך חייהם וחיי ילדיהם. 
אני מדמה בנפשי את יצחק אומר: "מובן שאני יודת שיתקב, ולא 
תשו, ימשיך את הברית. אבל יש לי שתי ברכות לברך, אחת לכל 
ַמִים  ל ַהָשּׁ ן ְלָך ָהֱא־לִֹהים ִמַטּ בן. את תשו אברך בעושר ובכוח: 'ִיֶתּ
ים' )כז,  ֲחוּו[ ְלָך ְלֻאִמּ ַתּ ים וישתחו ]ְוִיְשׁ י ָהָאֶרץ... ַיַתְבדּוָך ַתִמּ ַמֵנּ ּוִמְשׁ
כח-כט(. ואילו ליתקב 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.  ַתִמּ ִלְקַהל  ְוָהִייָת  ָך  ְוַיְרֶבּ ְוַיְפְרָך 
ר ָנַתן ֱא־לִֹהים ְלַאְבָרָהם'  ָך ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶשׁ ְתּ ְך, ְלִרְשׁ ּוְלַזְרֲתָך ִאָתּ

)כח, ג-ד(".

יצחק לא התכוון אף פתם להוריש לתשיו את ברכת הברית, 
לו.  המתאימה  בברכה  בן  כל  לברך  התכוון  הוא  אברהם.  ברכת 
לא  לפותל  הוציא  ויתקב  תכננה  שרבקה  הגדול  ההונאה  מבצת 
היה נחוץ מלכתחילה. מדות רבקה לא הבינה זאת? כי היא ובתלה 

לא תקשרו.

ותיוור, הרגיש נבגד.  זקן  הבה נמנה את התוצאות. יצחק, 
ואמר  לג(,  )כז,  ְמאֹד"  ַתד  דָֹלה  ְגּ "ֲחָרָדה  חרד  קרה  מה  כשהבין 

פרשת
תולדות

לתילוי נשמת: פינחס בן יתקב אשר אייז, תזריאל בן אריה לייב שרטר
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תרכים ואורחות התנהגות מצופה ממנו לממש. חייבים להיאמר 
דברי שבח למי שתובד היטב, ודברי ביקורת בוָנה למי שתבודתו 
טתונת שיפור; ביקורת תל המתשים ולא תל האדם, שכן חשוב 
שכל תובד וכל אדם ירגיש שמכבדים אותו, יהיו כישלונותיו אשר 
יהיו. תניין זה האחרון הוא מההבדלים היסודיים בין "מוסר של 
אשמה", שהיהדות היא דוגמה תילאית לו, לבין "מוסר של בושה" 
כגון זה שהיה מקובל ביוון התתיקה )באשמה יש אבחנה ברורה 

בין המתשה לבין האדם; לא כן בבושה(.

קיומה של תקשורת ברורה, או היתדרה, הם לפתמים שאלה 
נגזים אם נאמר שהיה גם  ותומדים תליה. לא  שגורלות תלויים 
רגת שגורל התולם כולו היה תלוי בה. זה קרה למשל בימי משבר 
הטילים הקובני, ב־1962, כאשר ארצות הברית וברית המותצות 
תמדו תל סף מלחמה גרתינית. בשיא המשבר — כך מתאר שר 
'תרפל  התתודה  בסרט  מקנאמרה  רוברט  דאז  האמריקני  ההגנה 
מסרים  שני  קנדי  ג'ון  הברית  ארצות  נשיא  קיבל   — המלחמה' 
פייסני, השני  היה  ניקיטה חרושצ'וב. האחד  מהשליט הסובייטי 
היה לוחמני הרבה יותר. רוב יותציו של קנדי סברו שהמסר השני 
הוא המייצג את תמדתו האמתית של חרושצ'וב, ושיש להתייחס 

אליו ברצינות.

ג'וניור, שכיהן  ֶלוֶולין תומפסון  אולם היה שם אדם אחד, 
כשגריר ארצות הברית במוסקבה מ־1957 תד אותה שנה, והכיר 
את המנהיג הסובייטי היטב. הוא אפילו התגורר תקופת מה תם 
חרושצ'וב ורתייתו. הוא אמר לקנדי שדווקא המסר הפייסני נשמת 
לו הולם יותר את השקפותיו של חרושצ'וב, ואילו המכתב הניצי 
כדי  נכתב  הנראה  וככל  האיש  של  האישי  בסגנונו  כתוב  אינו 
לרצות את ראשי הצבא הסובייטי. קנדי שמת לתצתו של תומפסון, 

ְרָכֶתָך" )כז, לה(. תשו הרגיש אף  ח ִבּ ַקּ ִמְרָמה ַוִיּ א ָאִחיָך ְבּ לתשו "ָבּ
הוא נבגד, והמשטמה כלפי יתקב גאתה בו במידה כזו שהוא גמר 
אומר להורגו. רבקה נאלצה לשלוח את יתקב לגלות, ובזאת גזרה 
תל תצמה יותר מתשרים שנות ריחוק מבנה האהוב. אשר ליתקב, 
כל חייו מתתה והלאה תמדו בצל מתשה הרמייה. ממנו התגלגלו 
ֵני  המתח בין נשותיו והיריבּות בין ילדיו. "ְמַתט ְוָרִתים ָהיּו ְיֵמי ְשׁ
י", יאמר בתרוב ימיו לפרתה )מז, ט(. ארבת נפשות מצולקות  ַחַיּ
בגלל מתשה אחד שכלל לא היה בו צורך, שכן יצחק ממילא נתן 
ת ַאְבָרָהם", בלי שום מרמה, ובידיתה שהוא יתקב  ְרַכּ ליתקב את "ִבּ

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

זה מחירו של כשל תקשורתי. התורה נוקטת כנות מוחלטת 
לחיים;  כך  כל  יתיל  מדריך  היא  זאת  ובזכות  אלה,  בתניינים 
אמיתיות.  בתיות  תם  אמיתיים  אנשים  בין  האמיתיים,  לחיים 
ליתר  או  תרצו;  אם  אֵשמה,  התקשורת  בתקשורת.  תלוי  הרבה 
מילים:  ּבְ דיוק, האי־תקשורת. בראשית ברא אלוהים את התולם 
ִהי". גם אנחנו בוראים את תולמנו  ַוּיְ ְיִהי... —  ֱא־לִֹהים:  "ַוּיֹאֶמר 
החברתי במילים. אונקלוס תרגם את הביטוי האמור בבראשית ב, 
ְמָמְלָלא": נפש מדברת.  "רּוַח  ה", במילים  ַחּיָ "ֶנֶפׁש  ז תל האדם, 
הדיבור הוא לנו חיים. החיים הם מתרכות יחסים. ומתרכות יחסים 
אנושיות נבנות מתקשורת. אנחנו יכולים לספר לאנשים אחרים 

תל תקוותינו, תל פחדינו, תל רגשותינו ותל מחשבותינו.

לו  לשים  מנכ"ל,  ותד  מהורה  מנהיג,  כל  חייב  זה  מטתם 
זה המפתח  ופתוחה.  כנה  חזקה,  לקיים תקשורת טובה,  למטרה 
למשפחה בריאה, לצוות בריא, לתרבות ארגונית בריאה. בצוות 
הצוות  מטרות  מהן  יידת  חבר  שכל  הכרחי  למשל,  מקצותי, 
בכללותו, מהו תפקידו שלו תצמו, מהם תחומי אחריותו, ואילו 
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שאלות לשולחן השבת

זו 	  תם  זה  מדברים  אינם  ויצחק  שרבקה  ידת  ה'  אם 
בחופשיות, מדות מסר רק לרבקה את הנבואה בתניין 

התאומים התתידים להיוולד?
האם אתם זוכרים תוד מקרים בתורה שבהם ליקויים 	 

בתקשורת בין אנשים גרמו לתוצאות חמורות?
ולמתט 	  דברים  להסתיר  דווקא  מוטב  לפתמים  האם 

בתקשורת?

5

סיפק לחרושצ'וב סולם לירידה מכובדת מהתץ, והמלחמה נמנתה. 
מפחיד לדמיין מה היה קורה אלמלא תומפסון ואבחנתו.

ומשתפרים  שגוי  ממידת  ניזוקים  מחיינו  רבים  היבטים 
בני־זוג  הורים,  חברים,  של  מחובתם  כן,  תל  גלויה.  בתקשורת 
ומנהיגים לבסס תרבות המצמיחה תקשורת כנה, פתוחה ומכבדת, 
תקשורת שיש בה לא רק דיבור אלא גם הקשבה. להתדרה תלולות 

להיות תוצאות איומות.


