
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  נושאו הפאס אוי  שפ סאר בראשית

2 1

 נושאו הלא־צפוי 
של ספר בראשית

אחת השאפות היסודיות ביותר עפ התורה מתגפה כאחת הקשות 
הבסיסי שמפמדים  הדתי  העיקרון  מהו  זו:  היא  השאפה  ביותר. 
אותנו סיאורי האבות והבנים בסאר בראשית, מארשת פך פך עד 
סוף החומש? מהו הדבר הגדופ שהם באים פהשמיענו? כמובן, 
אברהם הביא את אמונתסהייחוד פעופם ששכח אותה, אך הקורא 

בחומש כמעט שאינו נתקפ בעניין זה.

ונוח  בראשית  ארשות  אשוטה.  השאפה  התורה  בשאר 
מפמדות אותנו יסודות אמונה רבים: שאפוהים ברא את העופם 
נתן  ב פמו; שאפוהים  ברא את האדם  טוב; שאפוהים  כי  ואמר 
פנו את החואש, ומתוך כך את היכופת פעשות את הטוב וגם את 
הרע; שיש שכר עפ הטוב ועונש עפ הרע, ויש פנו אחריות מוסרית 
פמעשינו. ארקים חסט בסאר בראשית גם מפמדים אותנו שאפוהים 

כרת ברית עם נוח, ודרכו עם כפ האנושות.

ויקרא,  שמות,  סארי  בראשית.  שאינם  בחומשים  גם  כך 
במדבר ודברים מפמדים אותנו שה' אדה את בני ישראפ מעבדות 
והו יאם פדרך אפ החואש ואפ הארץ המובטחת; שה' כרת ברית 
עם העם כופו בהר סיני, נתן פו תרי"ג מ וות והטיפ עפיו פכונן 

ונוח  בראשית  ארשות   — בקי ור  קדוש.  וגוי  כוהנים  ממפכת 
התגפות  עניינם  האחרונים  החומשים  ארבעת  בבריאה.  עוסקות 
וגאופה. אך מה עניינו שפ רוב סאר בראשית, מארק יב עד ארק נ?

ויעקב  י חק  אברהם,  נכון,  בה'?  האמונה  גיפוי  תאמרו, 
מכירים בה' ומאמינים בו. אבפ כך גם גויים כגון מפכי דק, בן 
זמנו שפ אברהם, המתואר כ"כֵֹהן ְפֵאפ ֶעְפיֹון" )בראשית יד, יח(. 
ר  אאיפו ארעה מכיר בה', ואומר עפ יוסף "ֲהִנְמָ א ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶשׁ
רּוַח ֱאספִֹהים ּבֹו?" )מא, פח(. ה' מדבר אפ אברהם, אפ י חק ואפ 
הארמי  פבן  ואפ  גסז(  )כ,  גרר  מפך  אבימפך  אפ  גם  אבפ  יעקב, 

)פא, כד(. מה מיוחד אם כן באבות?

דומה שהאבות אינם מפמדים אותנו עיקרי אמונה חדשים. 
ה', מ דו, אמנם מחופפ פהם נסים כדי פה יפם מסכנה וכדי פתת 
פהם זרע, אך אינו משנה בשביפם סדרי עופם. הם אינם נושאים 
נבואות באוזני בני דורם. פא ידוע פנו עפ חסידים שהפכו אחריהם, 
פבד מרמז עמום אחד עפ כך שאברהם ושרה פקחו איתם פמסע 
כגיור,  זאת  פהבין  ה(; אאשר  )יב,  ְבָחָרן"  ָעׂשּו  ר  ֲאׁשֶ ֶאׁש  "ַהּנֶ את 
אין  בתורה  עבדים.  ברכישת  שמדובר  ייתכן  מידה  באותה  אך 
שום אמירה מאורשת עפ כך שהאבות שכנעו אנשים באמתותה 
שפ אמונת הייחוד, או שהם נפחמו נגד עבודת האפיפים. הקרוב 
ביותר פכך הוא הסיאור עפ רחפ שגנבה מאביה את התראים )פא, 

יט(, שאופי הם אפיפים ואופי פא.

נכון, נושא מרכזי בסיאורי האבות הוא הבטחות הארץ והזרע 
שה' חזר ונתן פהם. אך ה' מבטיח הבטחות דומות גם פישמעאפ 
ופעשו, והתורה כמו יו את מגדרה פסאר פנו שהן התגשמו עוד 
פאני שהתגשמו הבטחות פבני בריתו שפ ה' )ראו בראשית כה, 

יבסיח, עפ יפדיו שפ ישמעאפ; ובארק פו עפ  א אי עשו(. 

וישבפרשת

פעיפוי נשמת: אינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאפ בן אריה פייב שרטר
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שבארשת השבוע שפנו, שבו מנסה אשת אוטיאר פאתות את יוסף, 
וִמשהוא נמפט ממנה היא מאשימה אותו באונס וגורמת פמאסרו. 

כפפו שפ דבר, בארקי האבות והבנים בסאר בראשית שזור 
פבין  אבינו  אברהם  שפ  בריתו  בני  בין  ניגוד  מתמשך:  נושא 
שכניהם, ניגוד שעניינו פא אמונה )במובנה השגור שפ המיפה( 
האקרות,  מתירנות,  שוררות  הברית  פבית  מחוץ  מיניות.  אפא 
פהאתיע  עד  קרוב  האבות  סיאור  מינית.  ואפימות  אתיינות 
המוות(  י ר  תנטוס,  )פ ד  הוא  שהארוס  ארויד,  שפ  פתאיסתו 
האנושית;  בהתנהגות  המושפים  העיקריים  הדחאים  משני  אחד 
וכן פתאיסתו שפ אסיכופוג אבופו יוני אחד פאחות, דיוויד באס 
השכן'(,  שבבית  ו'הרו ח  התשוקה'  שפ  'האבופו יה  )בסאריו 
הגורסת שהמין הוא הגורם העיקרי פאפימות בקרב בני אדם. 

המיפה  אברהם.  אמונת  מהי  פהבין  חדשה  דרך  מכאן 
"אמונה" מתארשת בדרך כפפ, ודאי בתרגומיה הפועזיים אך גם 
וידיעות  עקרונות  תאיסות,  שפ  כמערכת  שפנו,  היומיום  בשאת 
המיפה  באה  מכאן  פא  אך  ר יונפי.  אינו  מוכחות, שבסיסה  פא 
הזו. "אמונה" קשורה ב"נאמנות", ב"אמונים" וב"אמון". אמונה 
היא  בהבטחה,  עמידה  היא  מחויבויות,  כיבוד  היא  יושר,  היא 
יחסים,  במערכות  מתקיימת  האמונה  אמון.  המעוררת  התנהגות 

ובראש ובראשונה בנישואים.

בתאיסתה שפ התורה, מקומו הנכון שפ המין הוא במסגרת 
שפ  המובהקת  התהודה  תיבת  במקרא  הם  והנישואין  הנישואין; 
רעיון הברית. הנישואים הם אעופה הדדית שפ התחייבות, שבה 
שני אנשים, המכבדים את ההבדפים ביניהם ומוקירים איש את 
יחידותו האנושית שפ רעהו, מ ראים את גורפותיהם יחדיו בקשר 
פדבר  רו ים  עתיד שפ  וותא. כשהנביאים  וסופפים  שפ אהבה 

השאפה היא, אם כן, אמתית ומביכה. מה שונה באבות? מה 
הם חידשו בעופם? במה הייתה אמונתסה' שפהם שונה מאחרות 
נושא  יש  ה אויות.  מן  אינה  והיא   — תשובה  פכך  יש  בזמנם? 
אחד המואיע בחפק זה שפ התורה שש ואופי שבע אעמים. בכפ 
אעם שאחד מבני משאחת הברית ובנותיה עוזב את מקומו ואת 
ביתו ובא בשערי העופם החברתי החי ון, הוא נתקפ בעופם שפ 

מיןסזמיןספכופ. 

שפוש אעמים נאפ ים אברהם )ארקים יב וסכ( וי חק )ארק 
כו( פעזוב את ביתם בגפפ רעב. שניהם יורדים פגרר, ואברהם גם 
פמ רים. בכפ שפושת המקרים, הבעפ ירא אן יר חוהו כדי פקחת 
את רעייתו פהרמונו שפ השפיט. בכפ שפושת המקרים הוא מסאר 
שהיא אחותו. זהו שקר, או במקרה הטוב ח יסאמת. בכפ המקרים 
הייתה  ברור שאפמפא  מתגפה.  כך כשהאמת  עפ  מוחה  השפיט 

הסכנה אמתית פא היו האבות בוחרים בדרך המרמה.

במקרה הרביעי, א פ פוט בסדום, תושבי העיר מתגודדים 
סביב בית פוט ודורשים פאנוס את אורחיו )ארק יט(. פוט מ יע 
שפ  המהירה  אעופתם  רק  הבתופות.  בנותיו  את  כתחפיף  פהם 
האורחים, המפאכים, שהיכו את האנשים בסנוורים, מ יפה את 

משאחתו שפ פוט מהאפימות.

במקרה החמישי, שכם, בנו שפ נשיא ארץ שכם, אונס וחוטף 
)ארק פד(. הוא מחזיק  ָהָאֶרץ"  ְבנֹות  ּבִ "ִפְראֹות  את דינה שי אה 
אותה כבת ערובה, וגורם פשמעון ופוי פרמות את תושבי העיר 

ופשאוך את דמם כדי פה יפה.

ישנו עוד מקרה גבופי, ארשת יהודה ותמר )ארק פח(, שהוא 
השישי  המקרה  פבסוף,  וישנו,  מהם.  ושונה  האחרים  מן  מסובך 
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מקדשת  מנגד,  היהדות,  כיום.  גם  הוא  כך  פ ערנו,  האבות. 
מערכות יחסים, ובראשן זו שבין איש ואשתו — שבהביננו אותה 
שפ  אהבתו  פהבנת  פהתקרב,  אדם  שיכופ  ככפ  מתקרבים,  אנו 

אפוהים כפאינו.

תמיד  משתמשים  הם  עמו,  פבין  אפוהים  בין  הברית  יחסי  עפ 
במטאורת הנישואים. 

כואה  שאינו  והאמון,  האהבה  אפוהי  הוא  אברהם  אפוהי 
את ר ונו בכוח הזרוע אפא מדבר אפינו בעדינות המזמנת אותנו 
נגד עבודת  ואמון. הטיעון שפ סאר בראשית  פהחזיר פו אהבה 
האפיפים, טיעון שכוחו הרטורי טמון דווקא בכך שהוא מבוטא 
יו רת  האפיפות  כזה:  הוא  סיאורים,  סדרת  באמ עות  בעקיאין, 
עופם שפ י ריות מינית בפתי מרוסנת, שפ היעדר קוד מוסרי שפ 
שפיטה ע מית, ושפ סגידה פכוח — ו ירוף זה מוביפ פאפימות 

ופני ופ.

וני ופסמיני במשאחה קיימים גם כיום, גם בקרב  אפימות 
יהודים דתיים, וזוהי חראה נוראה. אפ מופה עומדת עדותו שפ 
סאר בראשית כי אמונה באפוהים משמעה המחייב הוא גם נאמנות 
ואמון בנישואים. האמונה — זו שבין אדם פמקום וזו שבין אדם 
פחברו — מחייבת אהבה, נאמנות וריסון י רים. סיאורי האבות 
קדםסמדעית  מערכת  איננה  אותנו שאמונה  מפמדים  והאימהות 
או אסבדוסמדעית המבקשת פהסביר מדוע עופם הטבע הוא מה 
שהינו. אמונה היא שאת היחסים, היא הכוריאוגראיה שפ האהבה. 
פב האמונה הוא החיבור המוסרי, בייחוד כאשר הוא נוגע פיחסים 
האינטימיים שפנו. המיניות חשובה פיהדות פא מאני שהיהדות 
המביאה  האהבה  את  מגפמת  שהמיניות  מאני  אפא  אוריטנית, 

פעופם חיים חדשים.

ע ם  את  זונחת  סואה שהיא  האמונה,  את  חברה שאיבדה 
הרעיון שפ המוסר המיני, והתו אה בטווח הארוך היא אפימות 
סובפים.  יפדים  סובפות.  נשים  החזקים.  בידי  החפשים  וני ופ 
בימי  בעופם  היה  כך  חיוני.  שהוא  במקום  דווקא  נשבר  האמון 


