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  ותצחק שרה
  

המלאכים באים לאברהם ומודיעים לו שבעוד שנה . מתרחש דבר תמוה" וירא"בתחילת פרשת 
היא ? ומה תגובת שרה לבשורה משמחת זו). י:יח' בר( "ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתךָ  ֵבן- ְוִהֵּנה" :שרה בןתלד 
). יב:יח" (ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן- ה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר ַאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתהַוִּתְצַחק ָׂשרָ " :!מאמינה ינהא

  ). יד-יג:יח" (?ָּדָבר' ֲהִיָּפֵלא ֵמה... ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה" :ה נוזף בשרה על תגובתה באמרו"הקב
להבין את קשה לא פחות  ?ה"הבטחת הקבלא מאמינה במדוע היא ? מה פשר תגובת שרה      

 בטיח לאברהם בןהה "הקב כאשר, אז. אליו ה"הקב שלהקודמת  התגלותתגובת אברהם ב
ָּפָניו ַוִּיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו -ַוִּיּפֹל ַאְבָרָהם ַעל: "תגובת שרה בפרשתנוכתגובתו הייתה , )טז:יז(

אנו רואים אפוא שגם אברהם ). יז:יז" (ֵּתֵלדִּתְׁשִעים ָׁשָנה -ָׂשָרה ֲהַבת- ִיָּוֵלד ְוִאם ָׁשָנה- ַהְּלֶבן ֵמָאה
  !לא האמין
לא האמין בהבטחת , ה"אמונה בקבהסמל , שאברהם אבינו התמודד עם התופעהמנת ל על

שאני בן  שעל אףכמה נפלא 'אמר בלבו אולי ו משמחהשאברהם צחק  מי שמפרשיש , אליו 'ה
   .'וולד לנו בןיי, מאה שנה ואשתי בת תשעים שנה

על ת אברהם ושרה ותגוב .פשוטו של מקראעם רוש זה אינו עולה בקנה אחד פינראה ש
ָּפָניו - ַוִּיּפֹל ַאְבָרָהם ַעל" :ל אברהם כתובע. סגנון אחידבבמילים כמעט זהות ו ותמנוסחהבשורה 

ל שרה כתוב עו, "ה ֵּתֵלדִּתְׁשִעים ָׁשנָ -ָׂשָרה ֲהַבת- ִיָּוֵלד ְוִאם ָׁשָנה-ַוִּיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו ַהְּלֶבן ֵמָאה
ללמוד  אפשר – לשרה אשר". ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן-ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר ַאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתה"

לכן קשה לפרש , "?ָּדָבר' ֲהִיָּפֵלא ֵמה" :ה משיבה"שכן הקב, ה שהיא לא האמינה"מתגובת הקב
. ושמח על הבשורה דהיינו שאברהם האמין, הפוכה דרךבל אברהם שנאמרו עמילים האותן את 

ַוּיֹאֶמר : "ה"בין הקבומהמשך השיחה בינו  הביאל אפשראברהם לספקנות של ראיה עוד 
" ֵּבן לִֹהים ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלךָ -ַוּיֹאֶמר אֱ  .לִֹהים לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניךָ -ָהאֱ - ַאְבָרָהם ֶאל

, אברהם כבר השלים עם העובדה שלעולם לא יהיה לו בן משרה, לפי פסוקים אלו). יט- יח:יז(
ה מנסה לשכנע את "כתגובה הקב"). לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניךָ ("היה ממשיכו ורק ישמעאל י

שטא בקו: "ולפי תרגום אונקלוס". ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלָך ֵּבן" :אברהם לא להתייאש באמרו
   ]".שרה אשתך תלד לך בן[שרה איתתך תליד לך בר ] באמת[

, זוה עםאם אברהם לא האמין בפ, ראשית :אברהם מעלה שתי שאלות חוסר האמון של
מה הביא לשינוי ? בטיח לו בן משרההה שוב "כאשר הקב, לדברי המלאכיםהאמין  מדוע

   ?באמונתו של אברהם
לא  ,צחקכאשר אברהם  וליאו ,ה נזף בה"הקב ,צחקה מתוך חוסר אמוןכאשר שרה  –שנית 
   ?של אברהםזו מרבה יותר  המרוחנתפסת בשרה  תגובתלמה . כל ביקורת הייתה עליו

ה כרגיל "הקב. שוב מוצאים דבר תמוה, )ו"פרק ט( הקודמת התגלותכאשר חוזרים ל
א ַהָּשַמְיָמה ּוְספֹר נָ -ַהֶּבט, ַוּיֹאַמר("צאו צאצאים רבים יֵ  מנוומ, בן ומבטיח לאברהם שיהיה ל

הבטחת לאמין האברהם , כצפוי). ה:טו(" ִיְהֶיה ַזְרֶעךָ ּכֹה ... ּתּוַכל ִלְסּפֹר אָֹתם-ַהּכֹוָכִבים ִאם



 

 

מה פשר ). ו" (ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה: "ואז מופיעות המילים התמוהות, ")'ְוֶהֱאִמן ַּבה("ה "הקב
   ?שבח אותה במיוחדנחשבת חריגה עד שראוי ל כאןלמה אמונתו של אברהם ? וללהמילים ה

 נפתחת" לך לך"פרשת . כדי להבין את מהלך הדברים עלינו לחזור לתחילת הסיפור
ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך - ַאְבָרם ֶלךְ -ֶאל' ה ַוּיֹאֶמר: "ה לאברהם"הקב שלהראשונה  התגלותב

). ב" (ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול": וה מבטיח"ואז הקב). א:יב" (ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ -ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל
. )לא:יא( עקרהכבר מוגדרת כם )ה(אשת אבר בולטת על רקע העובדה ששריצמת ההבטחה עָ 
 75אברהם בן היה  ה זועשב". לגוי גדול"יהיו  וה מבטיח לאברהם שצאצאי"כן הקב פי על אף

 התגלותה). טז:יג" (ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ- ְוַׂשְמִּתי ֶאת" :ה על הבטחתו"הקבחזר  לאחר מכן). ד:יב(
עת  ובאותה, לאברהם השפחתאת  בסמוך ליזמתה של שרה לתתמתקיימת ) בפרק טו(השלישית 

   .85אברהם כבר בן 
מי יהיה ממשיכו  שאלהה ית במישרין או בעקיפיןעלואברהם מל' בכל ההתגלויות של ה

זוכה להבטחות חוזרות ונשנות אברהם ) 85לבין גיל  75בין גיל (במשך עשר שנים  .של אברהם
מאבד את אין הוא עדיין , שבמהלכן אשתו העקרה ממשיכה להזדקן ואף ,שאכן יזכה לזרע

   ".ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה: "אותם דברי שבחבאמת זוכה אברהם ל כךעל . ה"אמונתו בהבטחת הקב
, ועדיין אין לו בן משרה, 99אברהם כעת בן . ניםש 14לאחר  רחשתהרביעית מת התגלותה

הרי אפילו אשה פורייה אינה מסוגלת ). יא:יח" (ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה אַֹרח ַּכָּנִׁשים": לווגרוע מכ
" ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְלָך ֵּבן" – ה"ושוב אברהם שומע את אותה הבטחה מהקב. במצב כזה להרות

 ;ה"ילו אברהם בעל האמונה מתקשה להמשיך להאמין בהבטחת הקבהפעם אפשאלא ). טז:יז(
סוף את - אין פלא שאברהם מאבד סוף ,לאחר שאפסה כל תקווה לזכות בבן משרה בדרך הטבע

ה "הקבש אולי משום, אבל אין ביקורת עליו). יז:יז( "ָּפָניו ַוִּיְצָחק-ַוִּיּפֹל ַאְבָרָהם ַעל" :אמונתו
   .יכולתולל אינו דורש מאברהם דבר שמע

חוזרים על  המלאכים. אברהם מתוארת בתחילת פרשתנול 'של ההחמישית  התגלותה
  ?בעקבות מה חל בו השינוי. אבל הפעם אברהם מאמין ואינו צוחק. הבטחה שלשרה יהיה בןה

ׁשֹוב ָאׁשּוב " :תאריך יעד נוקבה "שנים הקב 24ראשונה זה להתשובה היא שנראה לי ש
. שעתיד להתרחש יש מועד לנסעכשיו סוף סוף ). י:יח"(ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתךָ - ְוִהֵּנהה ָּכֵעת ַחּיָ ֵאֶליָך 

שבעוד חדשים ספורים אברהם עשוי לראות ששרה , תאריךבה מלווה את הבטחתו "כאשר הקב
   .מתעוררת אמונתו של אברהם מחדש, הרה

ה "הקבשאחר ל .אינה מאמינה בהגשמתה ,שאולי לראשונה שמעה על ההבטחה, שרה אבל
חוסר אמונתה . כדי לראות אם ההבטחה מתקיימת מעטלחכות  יההיה על, מדויקנקב בתאריך 

  ..על תגובתה ה"גרם לנזיפת הקבשהוא בנסיבות אלה של שרה 
אפילו משה רבנו . ה"זו הפעם היחידה שגיבורי התורה מגלים חוסר אמונה בדברי הקבאין 

שאכן  שיבםה אמר למשה לה"והקב, בשר במדבר ובני ישראל דרש. ָלובפרשת השכך תנהג ה
ְׂשִרים לֹא יֹום ֶאָחד ּתֹאְכלּון ְולֹא יֹוָמִים ְולֹא ֲחִמָּשה ָיִמים ְולֹא ֲעָׂשָרה ָיִמים ְולֹא עֶ : "יקבלו בשר

בתגובתו מגלה משה חוסר אמון מוחלט בהבטחה זו של ). כ- יט:יא' במ" (ַעד חֶֹדׁש ָיִמים יֹום
   ):כב-כא:יא(ה "הקב

ֶאֵּתן ָלֶהם  ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְּבִקְרּבֹו ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ָּבָׂשר- ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֵׁשׁש
ְּדֵגי ַהָּים ֵיָאֵסף ָלֶהם -ָּכל-ִאם ֶאת ?ֲהצֹאן ּוָבָקר ִיָּשֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם !יםְוָאְכלּו חֶֹדׁש ָיִמ 

  ! ?ּוָמָצא ָלֶהם
" לֹא-ַעָּתה ִתְרֶאה ֲהִיְקְרָך ְדָבִרי ִאם ?ִּתְקָצר' מֶֹׁשה ֲהַיד ה- ֶאל' ה ַוּיֹאֶמר: "ה נוזף במשה"הקב ומיד

   ).כג:יא(
כאשר נדרש לדבר אל הסלע כדי להוציא ה גם "לה חוסר אמונה בדברי הקבישה גמ, כזכור

 ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי- ַיַען לֹאַאֲהרֹן -מֶֹׁשה ְוֶאל- ֶאל' ַוּיֹאֶמר ה: "הייתה' ותגובת ה. ממנו מים לעדת ישראל
' במד" (ָנַתִּתי ָלֶהם- ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַהָּקָהל ַהֶּזה ֶאל- לֹא ָתִביאּו ֶאתן כֵ לָ , ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ה עונש חמור אלא מוטל על מש, ה אינו מסתיים בנזיפה בלבד"הפעם כעסו של הקב). יב:כ
   ?מעונשו בפרשת השלו בפעם הזו חמור ולמה עונש, כמובן, השאלה היא. ביותר

בפומבי  םאת חוסר אמונתואהרון משה גילו " הכאת הסלע"התשובה היא שבפרשת 
אך עתה  ,לקבל ממשה כל דברהיה ה מוכן "הקב נראה שבהתגלות אישית .")ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל("

  .הביא את עם ישראל לארץ ישראלנענש שלא יזכה ל
נתן אביעזר' פרופ  

 המחלקה לפיסיקה


