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 הצחוק יפה לאמונה 

עמיהוד סלומון 

מ על    שמש הצחוק  המבשרים  באירועים  חוזר  מוטיב 

 לידת יצחק, והונצח גם בשמו.

רק שתי דמויות צוחקות, אברהם    ותבתנ"ך מתועד

 יצחק.   ה שללידהבשורת  : ושרה, ובאותו הקשר

 :  ונצחוקה של שרה מתואר בפרשת

ב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָכֵעת ַחָיה ְוִהֵנה ֵבן ְלָשָרה   ַויֹּאֶמר ׁשוֹּ

ַאֲחָריו.   ְוהּוא  ֶהל  ָהאֹּ ֶפַתח  ׁשַֹּמַעת  ְוָשָרה  ִאְׁשֶתָך 

ת  ִלְהיוֹּ ָחַדל  ַבָיִמים  ָבִאים  ְזֵקִנים  ְוָשָרה  ְוַאְבָרָהם 

ַכָנִׁשים.   ַרח  אֹּ ְבִקְרָבּהְלָשָרה  ָשָרה  ר   ַוִתְצַחק  ֵלאמֹּ

ַויֹּאֶמר ה'  ָזֵקן.  ִני  ֶעְדָנה ַואדֹּ ָהְיָתה ִלי  ַאֲחֵרי ְבֹלִתי 

ַאְבָרָהם   ָשָרה ֶאל  ָצֲחָקה  ֶזה  ַהַאף    ָלָמה  ר  ֵלאמֹּ

ֵעד  ַלמוֹּ ָדָבר  ֵמה'  ֲהִיָפֵלא  ָזַקְנִתי.  ַוֲאִני  ֵאֵלד  ֻאְמָנם 

ָשרָ  ַוְתַכֵחׁש  ֵבן.  ּוְלָשָרה  ַחָיה  ָכֵעת  ֵאֶליָך  ה  ָאׁשּוב 

ר   ָיֵרָאה  ֹלא ָצַחְקִתי ֵלאמֹּ   ָצָחְקתְ ֹלא ִכי  ַויֹּאֶמר    ,ִכי 

 טו(.-י:)בר' יח

שר אלוקים לראשונה  ילך לך, כאשר ב ,בפרשה הקודמת

יצחק,   בנו  הולדת  על  בצחוק:  הגיב  לאברהם  אברהם 

ָפָניו   ַעל  ַאְבָרָהם  ל  ֵמָאה    ַוִיְצָחק "ַוִיפֹּ ַהְלֶבן  ְבִלבוֹּ  ַויֹּאֶמר 

 יז(. : ה ִיָּוֵלד ְוִאם ָשָרה ֲהַבת ִתְׁשִעים ָׁשָנה ֵתֵלד" )בר' יזָׁשנָ 

צחק,   שאברהם  אחרי  שם  העניק  מיד  לילד  ה' 

"ַויֹּאֶמר א ֶלֶדת  -מאותו שורש:  יֹּ ִאְׁשְתָך  ָשָרה  ֲאָבל  להים 

יט(. כל זה נקבע  בר' יז:" )ִיְצָחק ְלָך ֵבן ְוָקָראָת ֶאת ְׁשמוֹּ  

כלומר, שמו של יצחק נקבע   עוד לפני צחוקה של שרה,

 .מויבעקבות צחוקו של אביו ולא של א

צחוקה שלהקפיד  מדוע   על  ולא  שרה  ה'  קפיד  ה , 

אברהם? של  התגובה  עצמה,    ועוד,   על  שרה  אפילו 

על    חוזרת שובלאחר שהעמידו אותה על חטא הצחוק,  

ֶאת   הצחוק  ביטוי ַאְבָרָהם  "ַוִיְקָרא  בנה:  הולדת  אחרי 

ַהנ ְבנוֹּ  ָשָרה  ֶׁשם  לוֹּ  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  לוֹּ  ַלד  אֶמר ִיְצָחקוֹּ ַותֹּ  ...

קָשָרה   א  ְצחֹּ ִלי  ֵמַע  -ָעָשה  ַהשֹּ ָכל  )בר'    ַחקִיצֲ להים  ִלי" 

אם   .ו(. משמע, הצחוק איננו דבר שלילי במהותו-ג:כא

 כן, מדוע צחוקה של שרה מתקבל בשלילה?

 יג(:  :כך תמה ה"אור החיים" )בר' יח

הק  בפרשה  צחק  מצינו  כן  גם  אברהם  כי  ודמת 

ל ַאְבָרָהם כשאמר לו ה' בשורת הזרע דכתיב   "ַוִיפֹּ

, ולא ראינו שהקפיד ה' על  ַוִיְצָחק" )בר' יז:יז(וגו'  

האומר: ויאמר  אברהם,  נשתנית   שצחק  מה 

 צחיקת שרה מצחיקת אברהם?" 

שני   בין  מבחין  רש"י  אונקולוס,  של  תרגומו  בעזרת 

 :  ()בר' יז:יז סוגים של צחוק 

ל ַאְבָרָהם ַעל ָפָניו ַוִיְצָחק נקלוס  וזה תירגם א  ,ַוִיפֹּ

ִהי   ַאפוֹּ ַעל  ַאְבָרָהם  )ּוְנַפל  לשון    –(  ַוֲחִדיוחדי 

 ( שרה  ושל  ְלֵמיָמר(   ְוַחְיַכת שמחה,  ִבְמָעַהּה  ָשָרה 

האמין    – שאברהם  למדת  )לגלוג(.  מחוך  לשון 

ושמח, ושרה לא האמינה ולגלגה. וזהו שהקפיד  

 1"ה על שרה ולא הקפיד על אברהם. הקב

 
סלומון    * ומחשבת    -עמיהוד  יהודית  לפילוסופיה  מרצה 

 ישראל. 
בעיון באונקלוס נגלה שגם בהמשך הפסוקים הוא מתרגם   1

את צחוקה של שרה כחיוך: "ַוֲאַמר ה' ְלַאְבָרָהם ְלָמא ְדָנן  
  ָשָרה" )פסוק יג(, וכן בהמשך: "ְוַכִדיַבת ָשָרה ְלֵמיָמר   ַחְיַכת

 " )פסוק טו(.ְבָרם ַחָיְכתְ ֲאֵרי ְדֵחיָלת ַוֲאַמר ָלא    ָלא ַחֵיִכית 
מעניין לגלות, שחכמי התרגום בזמן תלמי המלך הרגישו  
צחוקו   בין  הזאת  להבחנה  יסכים  לא  התמים,  שהקורא 
"תניא:   לשנות.  והוצרכו  שרה,  של  לצחוקה  אברהם  של 
זקנים,   ושנים  שבעים  שכינס  המלך  בתלמי  מעשה 

מה והכ על  להם  גילה  ולא  בתים,  ושנים  בשבעים  ניסן 
לי   כתבו  להם:  ואמר  ואחד  אחד  כל  אצל  ונכנס  כינסן. 
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ה"אור החיים" אינו מסתפק בהסבר הזה: "אבל על מי  

בתיבה   משונים  פירושים  שני  להבין  הקב"ה  סמך 

השתמש  כלומר, אם הצחוק שלהם שונה, מדוע    ?אחת" 

באות של    ההכתוב  התגובה  את  לתאר  כדי  לשון 

 ?שניהם

הצחוק   שרה,  אצל  וגם  אברהם  אצל  גם  לדבריו, 

ביטו אלא הוא  הבשורה,  על  חיובית  שמחה  של  י 

 שההבדל טמון בתזמון.  

תמצא כי אברהם בעת הבשורה צחק, מה שאין  

בעת   אלא  שנתבשרה  בעת  צחקה  לא  שרה,  כן 

ַוִתְצַחק ָשָרה וגו' ַאֲחֵרי  שראתה עדנה, כאומרו: "

ֶעְדָנה" )בר' יח:יב( ָהְיָתה ִלי  . הרי זה מגיד,  ְבֹלִתי 

לידה עד שראתה כי לא נתאמת אצלה הבטחת ה

ָלָמה ֶזה השינוי, ועל זה הקפיד ה', והוא אומרו: "

, פירוש, על צחוק זה אני מקפיד  )שם:יג(  "ָצֲחָקה

ולא על צחוק שלך. והטעם, כי צחוק זה כוונתה  

מעשה  אחר  אצלה  שנתאמת  אמנם  האף  לומר 

שתלד, וזה יגיד כי לא האמינה ולא סמכה דעתה  

מה' ֲהִיָפֵלא  ,  על הבטחתי אותה כי הוא דבר פלא

 ' )שם:יד(. וגוָדָבר 

שרה   אך  כשהתבשר,  מיד  ושמח  צחק  אברהם  כוונתו, 

לצחוק,   מיהרה  זיהתה  אלא  לא  שהיא  לאחר  רק 

מדובר במשפט   יןלדבריו, א  .)בר' יח:יב(  שינויים בגופה

ון שראתה שחזר להיות  וכי  .תמיהה, אלא במשפט חיווי

האמ אז  רק  לנס,  נחשפה  וכבר  כנשים,  אורח  ינה  לה 

  2.שאכן היא עתידה ללדת וצחקה

בתולדות   הצחוק  חשיבות  את  מבאר  הירש  רש"ר 

העם היהודי, שהונצח בשמו של יצחק. לדבריו, רפלקס  

 
אחד   כל  בלב  הוא  ברוך  הקדוש  נתן  רבכם.  משה  תורת 
ואחד עצה, והסכימו כולן לדעת אחת. וכתבו לו אלקים  

ותצחק שרה  ברא בראשית, אעשה אדם בצלם ובדמות...  
שלא יאמר    -י: "בקרוביה  " )מגילה ט ע"א(. רש" בקרוביה

הקפיד,  שרה  ועל  ויצחק,  דכתיב  הקפיד  לא  אברהם  על 
והיא אמרה  לומר: אברהם בלבו,  לפיכך כתבו בקרוביה, 
בקרוביה". מהרש"א חידושי אגדות: "והוא )תלמי המלך(  
הוא   גו'  בלבו  ויאמר  דויצחק  חכמים  למדרש  יאמין  לא 
לשו הוא  שרה  ותצחק  וחדי,  כתרגומו:  שמחה  ן  מלשון 

 לגלוג כתרגום אונקלוס: וחייכת".
פז    2 מציעא  )בבא  חסדא  רב  בדברי  נמצא  הפירוש  מקור 

אמר רב חסדא: אחר  ',  ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה'ע"א(: "
ונתפשטו   הבשר  נתעדן  הקמטין  ורבו  הבשר  שנתבלה 
כאן:  רש"י  פירש  וכן  למקומו".  היופי  וחזר  הקמטין 

לה  שחזר  נדה,  שרה  היום    "שפרסה  אותו  כנשים  אורח 
 ונטמאת העיסה".

הבלתי   או  צפוי  הבלתי  קורה  כאשר  מתעורר  הצחוק 

ושרה  אברהם  של  הצחוק  וזהו  ל  יאומן,  בר' )בפירושו 

 :  יז:יז(

בדבר  חש  הוא  כן  אם  אלא  צוחק,  אדם  אין 

חך. ואכן, אין לך ניגוד גדול ומגוחך מצפיה זו  מגו

שאברהם ציפה לה. אברהם היה בן מאה, ושרה  

הייתה בת תשעים, בשנים הרבות של נישואיהם  

לא נולד לו בן משרה, ועתה, כמעט קרבו ימיהם  

לצפות   אין  אכן,  מזו!  זה  בן  להם  ייוולד  למות, 

כלל שבן זה ייוולד, ואפילו ייוולד, הוא יהיה בן  

מהוריו  יח יתום  שיהיה  נותנת  והדעת  יד, 

בראשית ימי נעוריו, ועל בן הזקונים היתום הזה  

לנצח  העתיד  גדול,  עם  של  הסיכוי  יושתת 

כולה האנושות  תקוות  תושתת  עליו    !עולמות! 

מגוחכת,  היא  הרי  היהודי  העם  ראשית 

יומרה   הם  וחייו  תקוותיו  צפיותיו,  תולדותיו, 

חשב רק על פי נוראה ומגוחכת בעיני השכל, המ

לגיל   הקב"ה  המתין  כך  משום  הסיבתיות... 

"המגוחך" של אבות האומה, משום כך הוא החל  

להגשים את הבטחותיו רק משכלתה כל תקווה  

אנושית... הצחוק המהדהד באזני היהודי בלכתו  

להית,  -בדרכו בהיסטוריה הוא עדות על דרכו הא

בו, שכן הוא מוכן מראש לצחוק   פוגע  הוא  אין 

  3. הזה

הצחוק:   סוגי  שני  בין  ההבדל  את  לחדד  ניתן  כן,  אם 

בין הרצוי למצוי,   האחד, צחוק המתעורר מתוך הפער 

גיחוך מתוך    ;בין הבשורה למציאות, בין הנאיבי לריאלי

אמון יש    –  חוסר  זאת,  לעומת  שרה.  של  צחוקה  זהו 

דווקא מתוך אותו פער, אך   צחוק בריא, צחוק שנובע 

וסר אמון, אלא מתוך אמונה מהצד השני, לא מתוך ח

מוחלטת והמחשבה על "הגיחוך" שיעורר הדבר כאשר 

 .זהו צחוקו החיובי והמאמין של אברהם .הוא יתממש

ה' מעיר לאברהם על צחוקה של שרה,    ;נשים לב

ֶזה   ָלָמה  ַאְבָרָהם  ֶאל  ה'  "ַויֹּאֶמר  ומברך אותו שוב בבן: 

ר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאלֵ  ד ַוֲאִני ָזַקְנִתי. ֲהִיָפֵלא  ָצֲחָקה ָשָרה ֵלאמֹּ

ֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָכֵעת ַחָיה ּוְלָשָרה ֵבן"ֵמה' ָדָבר   )בר'   ַלמוֹּ

שבישר    .יד(-יח:יג מהמלאך  בבשורה  היה  די  לא  מדוע 
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ְוִהֵנה   ַחָיה  ָכֵעת  ֵאֶליָך  ָאׁשּוב  ב  ׁשוֹּ "ַויֹּאֶמר  להם תחילה: 

ִאְׁשֶתָך" ְלָשָרה  לומר  בנוס  ?)שם:י(  ֵבן  חשוב  מדוע  ף, 

 ? , שהיא כן צחקהאת צחוקה לשרה המכחישה

שם   נו.כדי להשיב על כך נעיין בהפטרה של פרשת

הא של  לסיפורה  נחשפים  הקשר  יאנו  השונמית.  שה 

היא   גם  מאליו,  עולה  ילדים,  הייתה  לפרשה  חשוכת 

אלישע    בישר לה  ובעקבות מעשה של הכנסת אורחים

ַהֶזה    :הנביא ֵעד  ַחָיה ָכעֵ "ַלמוֹּ ֵבן"  ת  ֶבֶקת  חֹּ ואכן,    4. ַאְת 

ֵעד ַהֶזה   ֲאֶׁשר ִדֶבר    ָכֵעת ַחָיה "ַוַתַהר ָהִאָשה ַוֵתֶלד ֵבן ַלמוֹּ

וכמו בסיפורו של יצחק    .יז(-טז:ד  ב"ֵאֶליָה ֱאִליָׁשע" )מל

והעקדה המופיע בפרשה, המוות מרחף גם מעל ראשו  

 .של הנער, וכמו יצחק, גם הוא ניצל מהמוות

 הנה קטע מהסיפור:  

ֶאל   ָאִביו  ֶאל  ַוֵיֵצא  ם  ַהיוֹּ ַוְיִהי  ַהָיֶלד  ַוִיְגַדל 

ְצִרים. ַויֹּאֶמר ֶאל ָאִביו רֹּאִׁשי רֹּאִׁשי ַויֹּאֶמר ֶאל  ַהקֹּ

ִאמוֹּ  ֶאל  ַוְיִביֵאהּו  ַוִיָשֵאהּו   . ִאמוֹּ ֶאל  ָשֵאהּו  ַהַנַער 

ַהָצֳהַרִים ַעד  ִבְרֶכיָה  ַעל  ַוַתַעל    ַוֵיֶׁשב  ת  ַוָימֹּ

ָהא ִאיׁש  ִמַטת  ַעל  ַבֲעדוֹּ -ַוַתְׁשִכֵבהּו  ר  ַוִתְסגֹּ להים 

ִלי  ָנא  ִׁשְלָחה  ַותֹּאֶמר  ִאיָׁשּה  ֶאל  ַוִתְקָרא  ַוֵתֵצא. 

ת ְוָארּוָצה ַעד ִאיׁש   נוֹּ ֶאָחד ִמן ַהְנָעִרים ְוַאַחת ָהֲאתֹּ

לֶ -ָהא ַויֹּאֶמר ַמדּוַע ַאְת הֹּ ְוָאׁשּוָבה.  ֶכת ֵאָליו להים 

( ם  ָׁשלוֹּ ַותֹּאֶמר  ַׁשָבת  ְוֹלא  ֶדׁש  חֹּ ֹלא  מל"ב ַהיוֹּם 

 כג(. -יחד:

מת שלהם  שהבן  לבעלה  מספרת  לא  היא  כדי    ?מדוע 

באמונה   להאמין  מהאדם  נדרש  נס,  שלמה  שיתרחש 

עליו לחוש    ;להים-א  שאין דבר העומד בפני רצונו של

ָדָבר"את דברי ה' לאברהם:   ֵמה'  יח:יד()  !"ֲהִיָפֵלא   .בר' 

היא  יהא אך  בנס,  והאמינה  כך  הרגישה  השונמית  שה 

הוא עלול לחשוב    .חששה שבעלה אינו מאמין כמותה

לחיות ישוב  שהילד  הרעיון  על  ולגחך  רציונלי    , באופן 

מלהתרחשו הנס  את  למנוע  עלול  שלו  האמון   .חוסר 

 .פרה לו שהילד מתימשום כך, היא לא ס

ה בהמשך  גם  נמצא  לכך  נוספת  סיפור. ראיה 

ר ָמְתֶניָך ְוַקח   אֶמר ְלֵגיֲחִזי ֲחגֹּ אלישע שולח את גיחזי: "ַויֹּ

ִמְׁשַעְנִתי ְבָיְדָך ָוֵלְך ִכי ִתְמָצא ִאיׁש ֹלא ְתָבְרֶכנּו ְוִכי ְיָבֶרְכָך 

 
בתנ"ך כולו, הביטוי "כעת חיה" מופיע רק ארבע פעמים.    4

בקשר להולדת יצחק, ופעמיים נוספות    בפרשתנופעמיים  
 שה השונמית. י בהולדת בן הא

 ( ַהָנַער"  ְפֵני  ַעל  ִמְׁשַעְנִתי  ְוַשְמָת  ַתֲעֶננּו  ֹלא  מל"ב  ִאיׁש 

נכשל  .כט(ד: גיחזי  ֶאת "ְוֵגחֲ   :אך  ַוָיֶשם  ִלְפֵניֶהם  ָעַבר  ִזי 

ַוָיָׁשב   ָקֶׁשב  ְוֵאין  ל  קוֹּ ְוֵאין  ַהַנַער  ְפֵני  ַעל  ַהִמְׁשֶעֶנת 

ר ֹלא ֵהִקיץ ַהָנַער" )שם   (.לא:ִלְקָראתוֹּ ַוַיֶגד לוֹּ ֵלאמֹּ

דרבי   בפרקי  מבואר  הצליח?  לא  גיחזי  מדוע 

ְבעֵ  ק  ִכְשחֹּ ָהָיה  "ְוֵגֲחִזי  לג(:  )פרק  ְוָכל ָאָדם אליעזר  יָניו, 

ה   ַהזֹּ ֶׁשַהִמְׁשֶעֶנת  ַהַתֲאִמין  לוֹּ  ֵמר  אוֹּ ָהָיה  ֵגַע  פוֹּ ֶׁשָהָיה 

שגיחזי   בגלל  משמע,   ." ְבָידוֹּ ָעְלָתה  ֹלא  ְלִפיָכְך  ְמַחָיה, 

ה על  ולגלג  הנס    אפשרותצחק  הילד,  את  לא  להחיות 

 התרחש.

לומר,   ניתן  שלהשמעתה  הצחוק  ידי   פגמה  על 

לוהים  -אחזר    ת יצחק. משום כך שרה בבשורה על הולד

ברכתו ובל  על  לוי אברהם,  ֵאֶליָך    : שר  ָאׁשּוב  ֵעד  "ַלמוֹּ

 ." )בר' יח:יד(ָכֵעת ַחָיה ּוְלָשָרה ֵבן

ָצַחְקִתי"כנראה,   "ֹלא  שרה  יח:טו(  כשאמרה  ,  )בר' 

אוי לי ', אלא לומר  לצחוקה  לא התכוונה להתכחשהיא  

בצחוק רוצה  איני  בברכה,  פגמתי  הזה,    שצחקתי, 

 .'כביכול, אני חוזרת בי ומבטלת את הצחוק

משרה   דורש  אברהם(  )או  ה'  הכחשותיה,  למרות 

ָצָחְקְת"  :שתצחק שוב ִכי  , אל  )בר' יח:טו(  "ַויֹּאֶמר: ֹלא, 

תתכחשי לצחוק הזה, אדרבה, עלייך לצחוק מחדש, אך 

שהברכה  כדי  שמחה.  של  צחוק  בריא,  צחוק  הפעם 

הנס, על כדי שיתרחש  גדול    תחול,  שרה לצחוק צחוק 

 של אמונה.

 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
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