
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  והירנות וקריהה

2 1

להיענות לקריאה
שו  כרצף  בתורה  מוצגת  ההנושות  שו  הקדומה  ההיסטוריה 
הכזבות. הווהים נתן ובני ההדם חופש, והם השתמשו בו וררה. 
זמן  וחוה הכוו מן הרץ ההסור. קין הרג הת הבו. בתוך  הדם 
ו  ִחית ָכּ קצר יחסית השתררו רו ההנושות הוימות וחמס. "ִהְשׁ
ְרּכֹו ַרו ָהָהֶרץ" )ברהשית ו, יב(. הווהים בורה סדר;  ר ֶהת ַדּ ָשׂ ָבּ
ההדם יוצר תוהו. הפיוו החרי המבוו נתקפה ההנושות היבריס, 
ַמִים"  ַבָשּׁ "ְוֹרהׁשֹו  מגדו  ובנות  שבידם  חשבו  בבו  מגדו   ובוני 

)יה, ד(. 

בני ההדם וה נרנו והווהים, וכהן נכנס הברהם ותמונה. 
הנחנו  הברהם.  זומן  ְומה  נכון  הו  ודרת  קשה  הדרך,  בתחיות 
יודרים שהוה נצטווה ורזוב הת הרצו, הת מוודתו והת בית הביו 
הוה מתבקש  מה  ה(. הבו  )יב,   " ַהְרֶהךָּ ר  ֲהֶשׁ ָהָהֶרץ  "ֶהו  וווכת 
ורשות בה, הת זהת היננו יודרים. התורה שותקת. מהי שויחותו 
שו הברהם? מה מייחד הותו? מה רושה הותו ויותר מסתם הדם 
ווהבי  ומנהיג  הותו  רושה  מה  נוח?  שהיה  כפי  רר,  בזמן  טוב 

הומה שו מנהיגים?

ררפיוי  הת  ופזר  הפשר  הסיפור  שו  זו  בנקודה  כבר 
ונו  שוחה  כבר  התורה  שכן  והחור.  הצצה  ברזרת  המסתורין 
היתותים. בשיחותינו רו הפרשות הקודמות הרויתי הת ההפשרות 

בריחה  רו  סיפורים  סדרת  הם  המוקדמים  ברהשית  שסיפורי 
ומרשיהם.  אישית  מאחריות  מתחמקים  וחוה  הדם  מהחריות. 
שניהם הומרים, "זה וה הני". הדם מהשים הת חוה, וחוה מהשימה 
שו  המרצבים  והיותם  מתכחשים  הם  כהיוו  נרהה  הנחש.  הת 
סיפור חייהם; כהיוו הינם מבינים מהו החופש שניתן והם, הו 

מהי ההחריות הכרוכה בו.

קין הינו מתכחש והחריותו ההישית. הוה היננו הומר "זה 
וה הייתי הני. הבו השם כי הוה הרגיז הותי". במקום זהת, הוה 

נמוט מאחריות מוסרית. "ֲהׁשֵֹמר ָהִחי ָהנִֹכי?" )ד, ט(. 

נוח כשו במבחן האחריות הקולקטיבית. הוה היש הַמֲרָוה 
ברידן שו ַמַרו, הבו רו בני זמנו הוה הינו מותיר שום רושם. 
הוה מציו הת משפחתו )והת ברוי החיים(, ווה שום הדם החר. 

רו פי פשט הכתובים, הוה הפיוו היננו מנסה.

בהביננו הת זהת, הנו מבינים מה היה הברהם. הברהם נוטו 
אחריות אישית. כהשר פורצת מריבה בין רוריו ורורי החיינו ווט, 
כמסופר בפרשת וך וך, הוה מבין שהדבר הינו מקרי הוה תוצהה 

שו מחסור בשטחי מררה, ומזדרז והציר פתרון:

יִני ּוֵביֶניָך  הֶמר ַהְבָרם ֶהו וֹוט: ַהו ָנה ְתִהי ְמִריָבה ֵבּ ַוֹיּ
ים ַהִחים ֲהָנְחנּו. ֲהוֹה ָכו  י ֲהָנִשׁ ִכּ ּוֵבין רַֹרי ּוֵבין רֶֹריָך, 
ְוֵהיִמָנה,  מֹהו  ׂ ַהְשּ ִהם  ֵמָרָוי.  ָנה  ֶרד  ִהָפּ ְוָפֶניָך;  ָהָהֶרץ 

ְמִהיָוה )יג, ח-ט(. ִמין ְוַהְשׂ ְוִהם ַהָיּ

השם  מי  שוהו  היננו  הוה  משיפוט.  נמנר  שהברהם  וב  שימו 
במריבה. הוה גם היננו שוהו מי ירוויח בכו צורת חווקה. הוה 
משהיר וווט ובחור והיזה צד ווכת. הוה מזהה בריה — ופורו.

פרשת
וירא

וריווי נשמת: פינחס בן ירקב השר הייז, רזריהו בן הריה וייב שרטר
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הותת  וברצמו  בכבודו  שהווהים  היה  הקצרה  התשובה 
שקדמו  ופסוקים  בקפידה  נהזין  שירשה.  רהוי  שכך  והברהם 

ודברי הברהם:

ה?  עֶֹשׂ ֲאִני  ר  ֲאֶשׁ ֵמַאְבָרָהם  ֲאִני  ה  ַהְמַכֶסּ ָהָמר,  ַוה' 
ו ּגֹוֵיי  דֹוו ְוָרצּום ְוִנְבְרכּו בֹו ֹכּ ְוַהְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְוגֹוי ָגּ
הָתם  ה ְוַחָטּ י ָרָבּ הֶמר ה', ַזֲרַקת ְסדֹם ַוֲרמָֹרה ִכּ ָהָהֶרץ... ַוֹיּ
ָהה ֵהַוי  ַצֲרָקָתּה ַהָבּ ה ְוֶהְרֶהה ַהְכּ י ָכְבָדה ְמהֹד. ֵהֲרָדה ָנּ ִכּ

ָוה )יח, יז-כה(. ָרׂשּו ָכּ

הן  ה?",  רֶֹשׂ ֲהִני  ר  ֲהֶשׁ ֵמַהְבָרָהם  ֲהִני  ה  "ַהְמַכֶסּ המיוים שהדגשנו, 
סיבה החרת  היזו  וכי  יגיב.  רוצה שהברהם  וכך שה'  ברור  רמז 

הייתה וה' וומר הותן?

וסיפורי  הברהם,  שו  סיפורו  והבנת  נדרשים,  הנו  שוב 
המר  ונוח  גם  נוח.  סיפור  הוה  הרקר  סיפור  הפרם  הרהשית. 
הווהים מברוד מורד שהוה מתרתד והרניש הת הרוום. הוה המר 
ְוִהְנִני  ֵניֶהם  ִמְפּ ָחָמס  ָהָהֶרץ  ָמְוָהה  י  ִכּ ְוָפַני  ה  ָבּ ר  ָשׂ ָבּ ו  ָכּ "ֵקץ  וו, 
)ו, יג(. נח וה מחה. והפך, שווש פרמים  ָהָהֶרץ"  ִחיָתם ֶהת  ַמְשׁ
)ו,  ה'  הותו  ציווה  ככו השר  ומספרת שנח רשה  חוזרת התורה 
גזר הדין. הברהם רררר רויו.  נוח השוים רם  ט(.  ז,  ה;  ז,  כב; 
הברהם הבין הת הריקרון השוישי שו ההחריות שהנו חוקרים 

פה בשבורות ההחרונים: אחריות קולקטיבית. 

הנשי סדום וה היו החיו והחיותיו שו הברהם. הוה הרחיק 
ווט.  יותר מכפי שרשה בהציוֹו הת  וכת הפוה ומרנם, הפיוו 
הוה התפוו ברבורם מפני שהבין הת רריון הסווידריות ההנושית, 
הרריון שרתיד היה ונסח בשורות מפורסמות המשורר ג'ון דהן: 

בפרק הבה מדווח ספר ברהשית רו מוחמה מקומית שווט 
נפו בה בשבי. בוי והשתהות הברהם מגייס חייוים, רודף החר 
צבה הפוושים, ומציו הת ווט והת כו יתר השבויים. הוה מחזיר 
השוו שמוך  מן  חוק  כו  וקבו  ומסרב  בשוום,  והרצם  הותם 

סדום הסיר התודה מציר וו.

זהו סיפור משונה. הוה מצייר ורינינו הברהם שונה מהוד 
הם  הך  החרים.  מפרקים  מכירים  נווד שהנו  צהן  רורה  מהותו 
נשיב הת מבטנו הו קדמת ספר ברהשית, הו קדמת רדן, הו 
כן שומר החיו,  קין, נבין הת מקומו. הברהם מרהה ונו שהוה 
אחריות מוסרית.  בן החיו. שוה כקין, הוה מבין מיד מהי  הו 
ומרות הרובדה שווט בחר וגור היכן שבחר, רם כו הסיכונים 
וה  וביטחונו,  החרהי  "ווט  הומר  הינו  הברהם   הידורים, 

הני".

וובסוף, בפרשת השבור שונו, פרשת וירה, בה הרגר הגדוו: 
ורהשונה מרררר הדם רו דברו שו הווהים. הווהים רומד ודון 
הת דינה שו סדום. הברהם, המבין שפירוש הדבר רווו והיות 

חורבן גמור שו הריר, הומר: 

יִקם  ים ַצִדּ ר? הּוַוי ֵיׁש ֲחִמִשּׁ יק ִרם ָרָשׁ ה ַצִדּ ְסֶפּ ַהַהף ִתּ
ְוַמַרן  קֹום  ַוָמּ ה  ׂ ִתָשּ ְוֹוה  ה  ְסֶפּ ִתּ ַהַהף  ָהִריר?  תֹוְך  ְבּ
ָבר  ָדּ ת ַכּ ָך ֵמֲרֹשׂ ּה? ָחִוָוה ְוּ ִקְרָבּ ר ְבּ יִקם ֲהֶשׁ ִדּ ים ַהַצּ ֲחִמִשּׁ
ר. ָחִוָוה  ָרָשׁ יק ָכּ ִדּ ר ְוָהָיה ַכַצּ יק ִרם ָרָשׁ ַהֶזּה, ְוָהִמית ַצִדּ
ט? )יח, כג-כה(. ָפּ ה ִמְשׁ ו ָהָהֶרץ וֹה ַיֲרֶשׂ ֵפט ָכּ ְך! ֲהֹשׁ ָוּ

זהו נהום רהוי וציון, מכו בחינה. בהיזו זכות מתווכח בן תמותה 
רם הווהים בכבודו וברצמו?
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שהוות ושווחן שבת

כיצד יכוו הדם, חוה, קין ונוח ופרוו החרת מכפי שפרוו 	 
וונהוג בהחריות הישית, מוסרית וקווקטיבית?

מה הייתה תכונתו המרשימה ביותר שו הברהם?	 
היך הנו יכווים וממש כיום הת מורשתו שו הברהם?	 

5

"הין הדם שהוה הי, שום ורצמו; כו הדם הוה חוק מהיבשה, 
נתח מן ההדמה... מותו שו כו הדם ממריט הותי משום שהני 

כרוך בהנושות".1

והתווכח  והברהם  ה'  קרה  מדוע  שהוה.  נשהרת  ורדיין 
היתו? ההם יכוו הברהם והציג וה' טירון חדש, שה' היננו יודר? 
דמות  והירשות  נורד  הברהם  התשובה:  והנה  הבסורד.  זה  הרי 
מופת ומייסדה שו המונה חדשה, שוה תבצר הת הסטטוס־קוו 

ההנושי הוה תרררר רויו.

אברהם נדרש להעז לעמוד מול ה' כדי שלצאצאיו יהיה 
האומץ לעמוד מול מלכים בשר ודם, כפי שרשו משה והנביהים. 
היהודים הינם משוימים רם הרוום כפי שהוה. הם מררררים רויו 
בשם הרוום שצריך והיות. זוהי נקודת מפנה מכררת בהיסטוריה 
ההנושית: הוודתה שו דת המחהה הרהשונה — הופרתה שו דת 
הקורהת תיגר רו המציהות והינה משוימה היתה כשהר ההמונות.

וה משו  הוה  המקובו.  הנוסח  מן  מנהיג  היה  וה  הברהם 
בהומה. גם היוו רצה, וה הייתה וו הומה ומשוו בה. הבו הוה 
רוהה  שהיהדות  כפי  ומנהיגות  מופת  ודורות,  חיקוי  דגם  היה 
שהחרים  חיכה  וה  הוה  פרו;  הוה  החריות.  וקח  הוה  הותה. 
ְך נַֹח" )ו, ט(.  יפרוו. רו נוח הומרת התורה "ֶאת ָהֱא־לִֹהים ִהְתַהֶלּ
ְך ְלָפַני". )יז, ה(. וה רק היתי  והיוו והברהם המר הווהים "ִהְתַהֵלּ
תתהוך, כנוח, הוה ופניי. היה מנהיג. וך קדימה. קח החריות 

הישית. קח החריות מוסרית. קח החריות קווקטיבית.

היהדות היה הקריהה שקורה ונו הווהים ויטוו החריות.

1  ג'ון דהן, "תפיוות וריתות מצוקה", מדיטציה 17, בתוך ג'ון דהן, אין אדם שהוא 
אי: שירים ופרוזה, מהנגוית: שמרון זנדבנק, תו־הביב: הספרייה החדשה ושירה 

והקיבוץ המהוחד, תש"ף, רמ' 130. 


