
 בס"ד

 צחוק עשה לי אלוקים

 
ִדיָנה. ְוַעל ְיֵדי ַמה יֵַּדע ִריְך לֹו ֵליַדע ַמהוּת ַהּמְ ּצָ ַדְעּתֹו ׁשֶ ִדיָנה. ָאַמר ֶהָחָכם ּבְ  "ָהַלְך ֶהָחָכם ֶאל ַהּמְ
י ּקֹוִרין ַקאָטאוֶיׂש). ּכִ ִדיָנה (ַהְינוּ ִעְנְיֵני ְצחֹוק, ׁשֶ ל ַהּמְ אָטאוֶיׂש ׁשֶ ִדיָנה? ַעל-ְיֵדי ַהּקַ ל ַהּמְ הוּת ׁשֶ  ַהּמַ

ה ִמיֵני ַקאָטאוֶיׂש: יֵׁש ֶאָחד ּמָ י יֵׁש ּכַ ָבר. ּכִ ל אֹותֹו ַהּדָ אָטאוֶיׂש ׁשֶ ָבר ְצִריִכים ֵליַדע ַהּקַ ִריִכים ֵליַדע ּדָ ּצְ ׁשֶ  ּכְ
תוּב [משלי ּכָ מֹו ׁשֶ יד ָעָליו, אֹוֵמר לֹו: ֲאִני ְמַצֵחק! ּכְ ֲחֵברֹו ַמְקּפִ ְדָבָריו וְּכׁשֶ יק ַלֲחֵברֹו ּבִ ֱאֶמת ְלַהזִּ ַכוֵּן ּבֶ ּמְ  ׁשֶ
י-ֵכן ֲחֵברֹו ֶדֶרְך ְצחֹוק ְוַאף-ַעל-ּפִ וֵּן ּבְ ְתּכַ ּמִ " ְוכוּ'. ְוָאַמר: ֲהלא ְמַצֵחק ָאִני! ְוֵכן יֵׁש ֶאָחד ׁשֶ ִמְתַלְהֵלּהַ  כו] "ּכְ

ִדינֹות, ל ַהּמְ ּכֹוֶלֶלת ּכָ ִדינֹות ְמִדיָנה ׁשֶ ָכל ַהּמְ ה ִמיֵני ַקאָטאוֶיׂש.ְויֵׁש ּבְ ּמָ ָבָריו, ְוֵכן יֵׁש ּכַ  ִניזֹּוק ַעל-ְיֵדי ּדְ
ִדינֹות, וְּבאֹוָתּה ל ַהּמְ ּכֹוֶלֶלת ּכָ ִדיָנה ׁשֶ ל ַהּמְ ל ּכָ ל ָהֲעיָרֹות ׁשֶ ּכֹוֶלֶלת ּכָ ִדיָנה יֵׁש ִעיר ַאַחת ׁשֶ  וְּבאֹוָתּה ַהּמְ
ל ּכֹוֶלֶלת ּכָ ִדיָנה ׁשֶ ל ַהּמְ ל ָהֲעיָרֹות ׁשֶ ּכֹוֶלֶלת ּכָ ל ָהִעיר ׁשֶ ל ּכָ ים ׁשֶ ּתִ ל ַהּבָ ּכֹוֶלֶלת ּכָ ִית ֶאָחד ׁשֶ  ָהִעיר יֵׁש ּבַ
ל אָטאוֶויׂש ׁשֶ יָצנוּת ְוַהּקַ ל ַהּלֵ ה ּכָ עֹוׂשֶ ם יֵׁש ֶאָחד ׁשֶ ִית ְוכוּ', ְוׁשָ ל ַהּבַ לוּל ִמּכָ ּכָ ם יֵׁש ָאָדם ׁשֶ ִדינֹות ְוׁשָ  ַהּמְ

ִדיָנה."                                              (סיפורי מעשיות /ממלך עניו)  ַהּמְ

 

  "וִַּיֹּפ֧ל ַאְבָרָה֛ם ַעל־ָּפָנ֖יו וִַּיְצָח֑ק וַֹּי֣אֶמר ְּבִלּבֹ֗ו ַהְּלֶב֤ן ֵמָֽאה־ָׁשָנה֙ יִָּוֵל֔ד ְוִא֨ם־ָׂשָר֔ה ֲהַבת־ִּתְׁשִע֥ים ָׁשָנ֖ה ֵּתלֵֽד׃"
  

 (בראשית יז יז)

  "ּונַפל ַאבָרָהם ַעל ַאּפֹוִהי ַוחִּדי ַוֲאַמר ְּבִלֵּביּה ַהְלַבר ְמָאה ְׁשִנין ְיֵהי ְוַלד ְוִאם ָׂשָרה ֲהַבת ִּתׁשִעין ְׁשִנין ְּתִליד :"

                                                                                                                                         (תרגום אונקלוס)

ן׃וַֹּי֥אֶמר ד' ֶאל־ַאְבָרָה֑ם ָלָּ֣מה ֶּזה֩ ָצֲחָק֨ה ְיָתה־ִּל֣י ֶעְדָנ֔ה וַֽאדִֹנ֖י ָזקֵֽ  "ַוִּתְצַח֥ק ָׂשָר֖ה ְּבִקְרָּבּ֣ה ֵלאֹמ֑ר ַאֲחֵר֤י ְבֹלִתי֙ הָֽ
ן׃ ְנִּתי׃ ֲהִיָּפֵל֥א ֵמד'  ָּדָב֑ר ַלּמֹוֵע֞ד ָאׁשּ֥וב ֵאֶל֛יָך ָּכֵע֥ת ַחָּי֖ה ּוְלָׂשָר֥ה בֵֽ  ָׂשָר֜ה ֵלאמֹ֗ר ַהַא֥ף ֻאְמָנ֛ם ֵאֵל֖ד ַוֲאִנ֥י ָזקַֽ

ְקְּת׃"  ַוְּתַכֵחׁ֨ש ָׂשָר֧ה ׀ ֵלאֹמ֛ר ֹל֥א ָצַחְ֖קִּתי ִּכ֣י ׀ ָיֵרָ֑אה וַֹּי֥אֶמר ׀ ֹל֖א ִּכ֥י ָצחָֽ

 (בראשית יח יב)

 "ְוַחֵייַכת ָׂשָרה ִּבמַעָהא ְלֵמיַמר ָּבַתר ְּדֵסיִבית ְּתֵהי ִלי עּוֵלימּו ְוִרּבֹוִני ִסיב :"

 (תרגום אונקלוס)

 "בפסוק ותכחש שרה כו'. כי יראה כו' לא כי צחקת. ותמהו כל המפרשים האיך כחשה שרה. ויש
 לפרש כי בודאי שרה מיד תקנה החטא בתשובה וע"י תשובה נמחק החטא כאלו לא צחקה מעולם.

 אכן יש תשובה מיראה ויש מאהבה ועל ידי אהבה נהפך החטא לזכות וז"ש ותכחש לאמר לא צחקתי
 היינו רק כי יראה. אבל אברהם הי' בחי' תשובה מאהבה וז"ש לא כי צחקת פי' שצריכין לתקן הצחוק

 בעצמו להיות זכות שהרי באמת הוצרך הצחוק שעל שם זה נק' יצחק וגם אח"כ אמרה שרה
 בעצמה צחוק עשה לי אלקים הרי שתיקנה כל הצחוק להפכו לזכות. והי' הכנה בחי' התשובה קודם
 לידת יצחק שלא הי' באפשרי להיות קיום במדת הפחד של יצחק לכן הקדים הקב"ה בחי' התשובה

 ונקרא יצחק שהוא מיתוק הדין כמ"ש בזוה"ק:"                                                                       (שפת אמת
 בראשית וירא , תרנ"ב)



 

 

 צחוק עשה לי אלוקים/ רבקה מרים

 

 

 "שרה עקרה הייתה מפני שלא ידעה לצחוק.

 אחרי גבו הרחב של אברהם נמשכה והלכה, והוא נמשך והלך אחרי גבו הרחב של הציווי. והציווי
 צלול הוא וישר, חסר פניות, אין בו אובדן-שיווי-משקל – ומכאן שאין בו גם צחוק. אין בו

 אובדן-שיווי-משקל – ומכאן שאין בו גם טלטלה, פריצת גבולין, שרק ממנה נובעת יכולת ההולדה.

 שרה ואברהם התקשו להוליד. פסל ומסכה הסירו מעל עצמם, ועם הפסל והמסכה הוסר מעימם,
 אולי, גם המשחק. והמשחק, השחוק, הצחוק, שמתוכם נובעות האהבה והמיניות, הם המקלקלים

 את השורה.

 ורק מתוך קלקול השורה ניתן להוליד יש חדש לעולם.

 כדי להביא ילד, היה עליהם ללמוד לצחוק.

 אולי לשם כך היה עליהם ללבוש מסכה, לשחק בתפקידי אח ואחות לפני פרעה, עד שלאט, מתוך
 המשחק, יתעורר בהם השחוק מחדש. ואולי דרך הגר וישמעאל בנה, שנולד עם יכולת לצחק, יגאה

 בהם הצחוק עוד. בהדרכה יגביר הצחוק נוכחותו ביניהם ויקרום דמות, עד שיבוא עימם כשותף
 מלא למפגש עם המלאכים, אותו המפגש המבשר את הולדת בנום.

 הוא הבן שהציווי והצחוק בלולים בשמו: יצחק.

 

 שנים אחר כך, כמטחווי מלכות ממנה, תעמוד מיכל בת שאול, אשת דוד.

 גם היא לצחוק איננה יודעת. בצאת דוד למולה והוא שוחק, מכרכר ומפזז – תסב פניה ממנו, ותיבז
 לו בליבה.

 וילד לא היה לה עד יום מותה."

 

 (בתוך: רותי רביצקי (עורכת), קוראות מבראשית: נשים ישראליות כותבות על נשות ספר בראשית,
 ידיעות אחרונות 2002, עמ' 138)

 

 


