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 ראשית נברא הצחוקבב

 כאמצעי להבנת הפרט וסביבתו ספר בראשיתהצחוק בי יביטו

 *אליאב טאוב

 

 תקציר

ך כספר תיאולוגי כבד משקל אינו מקדיש מקום לצחוק כביטוי אישי "רבים בוודאי יחשבו כי התנ

ובתוך כך  ,במאמר זה נבקש להציג את העיסוק האינטנסיבי בצחוק בספר בראשית. או חברתי/ו

, במסגרת זו. נבחין בין הפעלים צחק המקובל גם כיום לבין מצחק שאינו מוכר בעברית השימושית

האחת של : חשף למורכבות של הפעלים צחק ומצחק שמגלמים בתוכם שתי נקודות מבט שונותינ

הסביבה תופסת  ,בעוד המצחק רואה את מעשיו כלגיטימיים. מצחק והאחרת של הסביבה/הצוחק

יחד עם , פועל מתוך שמחה אמיתית אולם, הצוחק לעומת זאת. אינו במקומושאותם כהיתול 

 .לעתים קיים מתח בין אותה שמחה לבין תגובת הסביבה שעשויה למתן את אותה שמחה, זאת

 

       .חומש בראשית, שמחה, היתול, מצחק, קוצח: מילות מפתח

 

 מבוא

 

כדי להבין את , לפיכך. ושיות במהותןקיימים בסיטואציות אנ, גורס ברגסון ,המצבים הקומיים

הצחוק יש לבחון את הצורך האישי של הצוחק ולאחר מכן את הצורך החברתי של החברה בה הוא 

במישור . הן המשמעות האישית והן החברתית מלמדים על הצחוק ככלי לתקשורת. נמצא

 .יוצאת דופן בפעילות מעשיתהנוקט הפרט תגובה ביקורתית כלפי יש והצחוק מייצג , החברתי

  1.ומעשילכתיקון והגמיש את פעילותו של הפרט הינה להחברה של בהקשר זה מטרת הצחוק 

מצחק וצוחק ובפנים השונות של כל : במאמר זה נבקש לעסוק בשני מופעים מקראיים של הצחוק

   . אחד מהם במישור האישי או החברתי הרלוונטי

בתוכם כאלה שאינם מוכרים , יקר בספר בראשיתבע מקבל מגוון צורות וביטוייםק .ח.שורש צה

ועים באירמופיע תדיר הצחוק וכפי שנראה להלן , כמו כן, לנו בעברית המדוברת בת ימינו

באופן כמעט מפתיע עד כי , והנוגעים הן לפרט והן סביבהחשיבות  מקראיים בראשיתיים בעלי

 . יצחק - אחד מאבות האומה הישראליתלשם ניתן כ ,וללא משים

 :ק.ח.כיים בהם מוזכרים ביטויים ששורשם צ"חמישה עשר מופעים תנקיימים מספרית מבחינה 

מעניין כי עיקר (. שופטים ויחזקאל)נביאים בספר שמות ושניים באחד , ספר בראשיתבשנים עשר 

נעשה עד קבלת התורה ולאחר מכן המקרא נטש ( שלוש עשרה פעמים)ק .ח.השימוש בשורש צ

שאומנם קרוב לצורה הקודמת  ק.ח.ואימץ את השורש ש ,אם כי לא באופן מלא ,לכאורה שורש זה

 . אך עדיין כרונולוגית מורגש מעין מעבר( ש וצ מתחלפות)

                                                 
1 Bergson Henri, Le Rire, Paris, P.U.F, 1975  ירושלים, כרמל, בדרכו של האדם הצוחק, הומור, וכן אריה סובר ,

 .92-92' עמ ,9002

 , אקדמית אשקלון והחוג המשולב למדעי החברההמכללה - ההמחלקה למדעי המדינה *  "ר אליאב טאוב  
   אוניברסיטת בר-אילן.  
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ק .ח.ריבוי ביטויי השורש צ פשרבלא נעסוק וכן  2ק.ח.ק לש.ח.לא נדון בהבדל בין צ, במאמר זה

וכפי שציינו  יחד עם זאת .יריעה זוחקירה בפני עצמה שחורגת מ יםורששני אלה ד. בספר בראשית

והבנת  משמעותםתוך חשיפת  בספר בראשיתבעיקר ק .ח.השורש צ נבקש לעמוד על טיב ביטויי

 . בהם הם מופיעיםהאישי והחברתי ההקשר 

 

 ק במקרא .ח.משמעות צורות שונות של השורש צ

 

כאשר ק .ח.לשורש צ שונותצורות י תשבמקרא קיימות , בניגוד לעברית המדוברת בת זמננו         

בבנין פועל צחק הנו . ציֵחק והאחר המוכר לנו 'צחק'האחד  :כל אחת מהן מתפרשת באופן אחר

וללא הפעלת כוח  פועל זה מורה על אופן ביצוע הפעולה בטבעיות .לשבראו קל ודומה לשלח 

המתארים ( 4פרעה) שילחאו ( 3כלים)שיבר כמו  בבניין פיעל אהפועל ציחק הו, בניגוד לכך. מוגברת

  .5מעבר למקובל, פעולה מלאכותית הנעשית בהפעלת כח חזקה

צחק מתפרש כהשמעת קול וכצחוק של שמחה בעוד בציחק הפעולה מקבלת . הבחנה זואך לא די ב

שלעיתים הינה בעלת קונוטציה  7פיזית וחוסר אמינותפעולה עד כדי  6ממד שלילי של היתול

בזמן  ףנוסשל אדם קשור לנוכחות ות צחק וציחק קיים הבדל מהותי הבין הצור, זאת ועוד. 8מינית

בדומה  ,נעשה באופן אישי ללא נוכחות של אדם אחר ואילו ציחק ,כמו גם למד ,צחק. הפעולה

צוחק בעצמו יש שמחה אך למכאן עולה כי  .מתבצעת עם נוכחות אדם נוסףפעולה שמתאר  ,ללימד

    9.לא כן המצחק

   

  :נסכם עד כאן

 

 בניין פיעל=ק צח  מ, ציחק בניין קל =צוחק , צחק

 שילח, שיבר: דוגמאות שלח, שבר: דוגמאות

 לא אמין, לוהיתפעולה פיזית של  משמיע קול , צחוק של שמחה, פעולה טבעית

: דוגמאללא נוכחות אדם נוסף , שמחה עצמית

 . למד

נוכחות אדם בהמצחק פועל , ללא שמחה עצמית

 .לימד: דוגמאנוסף 

  

הנו פעולה הנובעת ממצבים קומיים המבוססים על חושים שונים  ,בביטויו המורכב ,צחוק   

הצחוק במצבים אלה פועל בממדים שונים ומגוונים ומציין בכל מופע (. ועוד, ראייה, שמיעה)

                                                 
היינו נרדפים המופיעים בתיאור אותה  ,יש הגורסים כי אלה נרדפים מוחלטים ;גישות פרבשאלה זו קיימות מס 2

יש (  92' עמ 5221 חיפה( רדאי, זר כבוד, וינשטין: עורכים) ץ"ספר יאיר לזכר יאיר כמילים נרדפות  ,פרץי )מציאות 
, חלק א תל אביב, לשון מקרא ולשון חכמים ,בנדוידא )לשם גיוון  לעומת זאת הסוברים כי אלה חילופי אותיות

ם "מלבי)אולם יש הדוחים זאת ומצדדים בגישה שחילוף אותיות מעיד על משמעות שונה (  92-52'עמ, פרק ו, א"תשל
  .(ר הירש המובא להלן"וכן הרש לדוגמא תהילים ב ד

 .'בל תשחית'המשבר כלים עובר על מצוות לא תעשה של . י לכהו הרק מלכים פ' ם הל"רמב. א, שבת קכטראה בבלי  3
ם: "59שמות פרק ח  4 י אִּ חַׁ , ֵאיְנך  -כִּ ל  י-ֶאת ְמשַׁ ֶתיך  --ַעמִּ ֶדיך  ּוְבַעְמך  ּוְבב  יַח ְבך  ּוַבֲעב  י ַמְשלִּ ְננִּ רֹב-ֶאת, הִּ  ".ֶהע 
 . ט"מתש, ירושלים, הוצאת מכון יצחק ברויאר 2בראשית כא , שמשון רפאל הירש 5
 .'צחק'ערך , 5295, ירושלים, חדשה קורקודנציה, אברהם אבן שושן 6
 .ו"ירושלים תשס, ו"ף ועד תי"אוצר לשון המקרא מאל, מקראיתהעברית המילון , צ קדרי"מ 7
 .9-2פירוש אור החיים בראשית כו , בראשית כו( בובר)מדרש שכל טוב  8
בדיקה ביקורתית של , ה בלשון המקרא על פי שיטת מלביםהסינונימי, ראה על כך בעבודתו של הלל אשכולי 9

' ט עמ"תשס, רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, שיטתו הסמנטית בתחום הסינונימיה
542-541. 
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במקרא ק .ח.התוודענו לצורות שונות של השורש צלאחר ש, עתה 10.תפקיד לשמו הוא נוצר

 ,מספר בראשיתהלקוחים נבקש לסקור ולנתח אירועים שונים  ,ת של אותן צורותולהוראות שונו

 .ותפקידם ק בפסוקים.ח.תוך הבנת ההקשר הלשוני של ביטויי השורש צ

 

   כהיתולהסביבה תפסת על ידי הנתמימה פעולה  :כתגובה ביקורתית 'מצחק'

 

ם המהתלות באחרים כנתפסות על ידי באירועים הבאים נציג את הדמויות המצחקות כמי ש

בהכרח באותו  ןאולם אותן דמויות אינן תופסות את מעשיה ,חוסר אמינותבשל כך ומשדרות 

בטרם ישחיתה בדחיפות לצאת מסדום כי עליהם  ירםלוט יוצא לחתניו ומזהכאשר . האופן

 בניגוד ללוט שדאג לחתניו. 11"ויהי כמצֵחק בעיני חתניו: "מגיבים חתניו בחוסר אמון אלוקים

 ,"כמצחק" ,חתניו תפסו את מעשהו כמעשה היתולי, וביקש להצילםבמלא הרצינות והמסירות 

 .שאינו מעורר אמון

רבקה היא אשתו ולא הסתיר ממנו את העובדה כי אבימלך כי יצחק הסיק , על פי אותו הגיון

תאר את האירוע שוב באמצעות הביטוי בוחר להמקרא . לאנשי גרריצחק  סיפרשאחותו כפי 

ויהי כי ": (כגון ידע)ולא באמצעות מונח המתאר מעשה אהבה נורמטיבי בין איש לאשתו  צחקמ

וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה ארכו לו שם הימים 

כאשר . 12"...ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך היא ואיך אמרת אחותי היא אשתו

 ,לך שוללוהוא הנתחוור לאבימלך ש 13בין יצחק לרבקהמיניים קרבה  יחסיהבחין אבימלך ב

החל יש הגורסים כי אבימלך . אשתוכאשר סיפר כי רבקה אחותו בלבד ולא תל בו יושיצחק ה

נשאר יצחק מהתל בו כאשר מצד אחד מספר שרבקה אחותו ובמקביל השקיף הואיל וחש של

ועל רקע אי האמון  על כל פנים 14..."(.ים וישקףויהי כי ארכו לו שם הימ)"זמן ממושך ברווקותו 

אולם במקרה  .וכמעט גרם למכשול הוכיח את יצחק על שהטעה אותומבקש אבימלך לשהתעורר 

במקרה זה  15.בעל לאשתוובהתאם למקובל בין  בתמימות ויצחק פעל מבחינתזה כמו גם בקודמו 

בליווי מעשה אך  לוט וחתניו כמו גם במקרה הקודם עם מעשה ההיתול מתרחש בין שני צדדים

 . מיניו פיזי

אשת  הנו העלילה שרקמה ובין שני אנשים  ,מינית, תפיזי פעולההיתול כרוך בבו ה, מעשה נוסף

לכינויי הגנאי של  הפסוקים נוקטים בביטוי מצחק ביחס. אדונו אינו בביתבעוד  ליוסף פוטיפר

  17."לצחק בי...בא אלי העבד"וכן   16"הביא לנו איש עברי לצחק בנו: "ליוסף אשת פוטיפר 

 .המצחקמעורערת אמינותו של באמצעות הביטוי מצחק כמו גם באירועים הקודמים שציינו 

להצביע על , פעמיים, אשת פוטיפר משתדלת בכל מאודה, שכן ,הדברים מקבלים דגש במקרה זה

יוסף עצמו הוא אינו ואילו מצד  18"עבד"וכ" איש עברי"בצירוף שיוך מעמדו הנמוך כמצחק יוסף כ

וימאן ויאמר אל "בכל מאודו הוא ניסה להישאר נאמן לאדוניו  ;נהפוך הוא ,באיש התלהתכוון ל

                                                 
 44' עמ, שם, אריה סובר 10
 54בראשית יט  11
 9-2בראשית כו  12
 , ועוד9-2בראשית כו חיים פירוש אור ה, בראשית כו( בובר)מדרש שכל טוב  13
 9-2כלי יקר בראשית כו  14
 .9י בראשית כו "רש 15
 54בראשית לט  16
 .59בראשית לט  17
 59ן לט "רמב, שהיו שנואי מצרים 18
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ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי ...אשת אדוניו הן אדוני לא ידע מה איתי בבית

בתמימות אך הסביבה תופסת את פועל שוב ושוב העולה מן הדברים כי המצחק . 19"לאלוקים

  .מעשיו באופן שלילי ולא אמין

ייחס לכאורה קשה ל. אחרת המתוארת כמצחקת בבראשית היא דמותו של ישמעאלדמות 

שרה דורשת מאברהם לגרש את ולפיכך מובן מדוע  נער שמעשיו גובלים בבריונותל תמימות

ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם : "המשותף בתואנה הבאהישמעאל מביתם 

 תמוגבל תהיהישהוצמדה למעשיהם  'המצחק'ית ותשוליוסף ליצחק , בניגוד ללוט 20".קמצח

כנער ישמעאל שרה תופסת את , ושמעשיהם היה מבחינתם חיובי וספציפי חד פעמילאירוע 

עם בהנחה שמדובר על פעולה בה נוכח ישמעאל  .לאורך תקופה ממושכתו באופן כללי' מצחק'

חשה שרה כי בנה ( יצחק ויוסף שבעיני הסביבה היו מצחקים, טכפי שאכן התרחש עם לו)אחרים 

ל מפרשים את הפסוק כי ישמעאל "ואכן חז. חברה שלילית שעלולה להשפיע עליויצחק חשוף ל

 . 21גילוי עריות ורציחה וכי הוא רב עם יצחק על ירושת אברהם, של עבודה זרה ההיה נגוע בתאוו

 . יש לגרשוכי שרה ולכן מצהירה ולא אירוע חד פעמי  דרך חייםביחס לישמעאל זו ' מצחק'ש, כך

כפי שציינו לוט . פעלו בתום לביצחק ויוסף , לוטהקורא אכן נקל להבחין כי  מנקודת המבט של

יצחק שאף להציל את עצמו מאנשי גרר ואילו יוסף מצא את עצמו בלב , ביקש לדאוג לחתניו

במצב של שמחה עצמית אלא נהפוך  ןאינהן של הדמויות  ןנקודת מבטמ .הסערה ללא עוול בכפו

-ותכמצחק ןהסביבה המנקודת המבט של ורק  מצב משברי, במעין מצב של שפל ותנמצא ןה ,הוא

אם . ישמעאל נראה כמי שנהנה ממעשיו הנפרשים לאורך תקופה ארוכה, לעומת זאת. ותכמהתל

בכפיפה אחת עם ים לדור מתאלא ברור מדוע נוקט המקרא במונח מצחק כלפי ישמעאל שאינו  ,כן

 .יצחק ויוסף, לוט

כמצחק " בן הגר"המכונה תיוגו של ישמעאל . לענות על כך יש לראות את התמונה המלאהכדי 

בן הגר המצרית ותרא שרה את : "בעיני שרה וקשור בטבורו לנוכחותה של הגר בחיי אברהם אהו

בהמשך . ינתה הכתובת לביקורתשרה רואה את הגר במעשי ישמעאל והיא מבח( ט, כא...". )מצחק

ם, ַותֹאֶמר: "הדברים אף מתחדדים וקהפס ה  זֹּאתג ֵרש , ְלַאְבר  יַרש : ְבנ ּה-ְוֶאת, ָהָאָמה הַׁ י לֹא יִּ ןכִּ -בֶּ

זֹּאת ם, ָהָאָמה הַׁ ם-עִּ י עִּ ק-ְבנִּ ְצח  של ממד שלילי מקנה למעשיו של ישמעאל אומנם שרה (  י.)יִּ

ה הבעיה שיתכן שכלל אינ ,ישמעאלנו אישיותו השלילית של הנער מוקד הדברים איאולם  ,'מצחק'

הוא לא יותר מצחק בעיני שרה הישמעאל  ניתן להבין כי לפיכך. אלא היותו בן הגר ,המרכזית

וגם את זה שרה מבינה ולכן  פועל בתמימותמצד עצמו הוא אך  ,נער שובב שמעשיו מוקעיםמ

שכנראה השלים  ,שמוקד דבריה של שרה הנו הגר מבין מצידו אברהם. הגרושא ביקורתה הנו מ

אברהם מתקשה להשלים עם גירוש ישמעאל בנו , אך יחד עם זאת ,עם גירושה ולא מתנגד לו

וירע הדבר מאד בעיני אברהם על " :ורואה אותו בפרספקטיבה חיובית כאב לבנו, ומגונן עליו

המיוחס מנם על חוסר אמינות מיתוג ישמעאל כמצחק מעיד אוש, הדברים עולהמ. 22"אודות בנו

מבחינת ישמעאל עצמו יתכן והדברים ניכר כי הם מבינים ש, אולםצד שרה ואברהם מ מעשיול

נקודת מבט זו של ישמעאל  .וכי הוא פועל בשובבות בלבד 23בבחינת שעשועאלא , אינם כה חמורים

                                                 
 9-2בראשית לט  19
 .2בראשית כא  20
 .9בעל הטורים כו , 2כא י "רש 21
  . 55בראשית כא  22
23
 צ קדרי שם"ראה מ 
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מוקד נה את מפמצידה ושרה  גירוש בנוכואב את אברהם  על ידי אברהם ושרה כאשר בוטאתמ

 .תה להגרביקור

בו העם מתואר ו מעשה העגלשכשל במניעת אהרן התמיהה על ניתן להסביר את  ,אופן דומהב

שפל חסר תקדים אך אומנם ובעיני משה היה  ל-האמעשה העגל בעיני  . 24"ויקומו לצחק":כמצחק

ת מהם ואף ניכר הדברים אינם כה חמורים ,כפי שאהרן מציג ,ו של עם ישראלנקודת מבטמ

ויאמר אהרן אל יחר אף אדני אתה ידעת את העם כי ברע הוא ויאמרו לי : "תמימות יוצאת דופן

העם פעל כפי שפעל הואיל וחיפש מנהיג שיעמוד בראשו   25"....עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו

ל שבחלקה "דברים אלו עולים בקנה אחד עם פרשנות חז. ולא משום כוונת זדון של עבודה זרה

לאמץ מנהיגות אחרת במקומו  עם ישראל בידהיה משוכנע כי הוא מסייע כי אהרן ניסתה להסביר 

שתי נקודות  ןנמצא אם כן כי בביטוי מצחק ישנ  26.ולא תומך בעבודה זרה עד שזה ישובשל משה 

 ,בתמימותבהגינות ופועל מבחינתו שנקלע לשפל או למצוקה ושל המהתל האחת : מבט שונות

   .את האמון שניתן לוהמהתל ובעיניה איבד הסביבה המתייגת אותו של ה יהשניו

יצחק ויוסף והן ישמעאל ועם ישראל פעלו באופן שנתפס כשלילי מנקודת המבט של , הן לוט

הבראשיתי כתגובה של הסביבה וכתיוג ' המצחק'ניתן לראות את  27ברגסוןבהתבסס על . סביבתם

תגובת הסביבה כלפי המצחק יוצרת אוירה . אותו מצחקעקב פעילות יוצאת דופן הננקטת על ידי 

, כך .מסייעת לסביבה להתמודד עמו ומחדדת את הצורך של המצחק בתיקוןוביקורתית כלפיו 

כל אחד לפי  ,נדרשו לתיקון בעיני סביבתם' המצחקים'ישמעאל ועם ישראל , יצחק ויוסף, לוט

               .עצמו מדרגתו ואופי סביבתו ובהמשך המקרא אף מצוין התיקון

 'חייך'במילה ' מצחק'כי בכל האירועים שהצגנו תרגום אונקלוס תרגם את הפועל  ,העיריש ל

לעומת זאת וכפי שנראה להלן . שמחהבהכרח על מעיד  ושאינ פיזי וחיצוני של הצחוקרובד שהוא 

צחוק בעל , השמח מבטאיםש' חדוא'או לחלופין  'חדי'ק מתרגם אונקלוס במילה .ח.את השורש צ

יה יוכל סט" עקיבות תרגומית"הואיל ואונקלוס שומר על . באופן חד משמעי עשיר ,תוכן פנימי

ממושא הרחקת ההגשמה עקרון , חינוכיים)מוגדרים מעקיבות זו ניתן להסביר על פי עקרונות 

בה המצחק אינו מבטא מצב הבחנה על תרגום אונקלוס מניתן להסיק בנידוננו  28(אחריםורוחני 

, בעיני סביבתו, נראה רק כלפי חוץאפוא המצחק . שמח בדומה לצוחק ששמחתו פנימית ואמיתית

אינו חש הוא , המצחק עצמומצד , אולם. הנראים כמהתליםבשל אופי מעשיו זאת  .מאושרכ

 .    באותה הרגשה מרוממת ופועל מבחינתו על פי הקוד המתבקש

ספרות באף תימוכין צוחק מקבלת  -מצחק לבין שמח –של אונקלוס בין חיוך הבחנתו , ויתרה מזו

בעוד צחוק הוא פעולה . ההבדל בין חיוך לצחוק אינו דבר של מה בכךעולה כי ממנה המחקר 

החיוך , טוטאלית שאינה מאפשרת פעולה אחרת בו זמנית, נוחה לביטוי, רועשת, משוחררת עכבות

החיוך הוא צחוק , מבחינה זו. רת המאפשר פעולה אחרת בו זמניתכלי תקשו, מתוחכם, הנו מורכב

כפי שמתאים  רגשות כעס או ביישנותתוך הסתרת מדומה במידה רבה המאפשר הסתגלות 

         29.לסיטואציות בהן משתתף המצחק

                                                 
 .2שמות לב  24
 . 99-92שמות לב  25
 . 91, 99ן לב "רמב 26
 .5ראה לעיל הערה  27
 .9009, מאגנס, העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס, רפאל בנימין פוזן 28
29 Washburn, Ruth. W "A study of Smiling Laughing of infant in the first year of life", Genetic 

Psychology Monographs, 6 1929, pp.403-537. 
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ומהתל הוא מתעתע . מבטא נאמנה את מה שמיוחס לואינו בהכרח , לפיכך( המחייך)מצחק ה

  30.חת אך לא כן בהכרח מנקודת מבט של המצחק עצמומנקודת מבט א

 

    אופקלצחוק מ ושמחבין צחוק טבעי : 'צחק'

 

גם לפועל ביטוי מורכב מוצאים אנו , שהצגנו פועל מצחקשל ה שתי נקודות המבט השונותלבדומה 

בשורות הבאות נבקש להצביע על ביטוי של צחוק משוחרר ששם במוקד את האל לבין  .צוחק

 .אופק שמתחשב בתגובת הסביבה האנושיתצחוק מ

מגיב  ,יוולד לו ולאשתו שרה ילדיעל אף היותם זקנים וכאשר מבשר אלוקים לאברהם כי בעתיד 

צחק ויאמר בליבו הלבן מאה שנה יולד ואם ויפל אברהם על פניו ויִּ : "של שמחה אברהם בצחוק

אברהם על רקע של  טבעיו ספונטניהצחוק היא ביטוי  תגובת. 31"שרה הבת תשעים שנה תלד

י והתרגום ניתן ללמוד כי "מעיון בפירושים השונים ובתוכם רש. היוצאת מגדר הרגילהבשורה 

הפועל ואכן . ולא מתוך פקפוק על הבשורה הלא שגרתיתאמיתית צחוק זה נבע מתוך שמחה 

 .שמחה טבעית שבין אדם לעצמושהוראתו משתייך לבנין קל  'ויצחק'

האורחים של אברהם מבשרים לו כי  -פתח האוהל את המלאכיםבשומעת שרה אשר כ, לעומתו

אין אלוקים ואברהם עוברים על כך , וכתוצאה מכך צוחקת אשתו לאחוז בבןהיא עתידים הוא ו

אל ' ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן ויאמר ה" .לסדר היום

דבר למועד אשוב אליך ' לד ואני זקנתי היפלא מהאברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם א

 32".כעת חיה ולשרה בן ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת

 ספונטנית צחוק שמבטא שמחה: הבחין בשני ממדים של צחוק טבעיבעיון מדוקדק ניתן ל

 .  תמחושב, שמבטא שמחה מאופקת ברמה פחותה וצחוק ,משוחררת

אנו  ,הינם בבניין קלבין אברהם לשרה בחילופי הדברים  הצחוק שונית ביטוייל הואיל ומבחינה

(. שרה צחקה בקרבה) המבטא שמחהצחוק טבעי של אדם עם עצמו בהכרח במניחים כי מדובר 

לא ברור מדוע כאשר אברהם צחק לנוכח הבשורה על לידה קרובה של בנו לא זכה  ,יחד עם זאת

נציין כי התרגום חורג , קודם שנסביר זאת. צחוקהבשופה לביקורת לקיתונות צוננים ואילו שרה ח

הוי  ,'מצחק'בביטוי כפי שתרגם " וחייכת"ממנהגו ומפרש את צחוקה של שרה באמצעות התרגום 

זאת ועוד פרשנים . נעשית מתוך תמימות אך נתפסת בעיני אחרים כבלתי אמינהשאומר פעולה 

עשה של פקפוק אמוני שלא היה במקומו בניגוד רבים רואים בצחוקה של שרה ובהכחשתו מ

  33.לאברהם שצחק משמחה

ללא  על כךשמח ויוולד ילד יחיובי על כך שלזוג קשישים ספונטני לדעתנו בעוד אברהם צחק באופן 

, תה מלאהישמחתה של שרה לא הי, מבחינה זו .חשה שמחה עצורה מהולה במבוכהשרה   ,עכבות

מסביר כי שמחה מלאה  34ן "רמבה. ללא הכנה מוקדמת, ירותהכיאה לקשישה החוזרת לפתע לצע

                                                 
-5912)הסופר המשעשע שלום רבינוביץ  -' שלום עליכם'ראוי לציין את הכיתוב המופיע על מצבתו של , הבהקשר ז 30

 :אותו ניסח בעצמו( 5252
עלי עולם , כל הימים לצון חמד; פה נטמן סופר מבדח, לבב המון ונשיו; לשמח, איש יהודי פשוט היה יהודית כתב"

בכתה נפשו ; צהל מחא לו כפים, ועת העולם מילא שחוק פיו; סוריוייכל העולם עשה חיל רק הוא נמק ב; ועל יצוריו
 .499' עמ, 9009, תל אביב, הוצאת ידיעות אחרונות, מבחר סיפורים שלום עליכם". ל עליון בשמים-במסתרים עד א

 59בראשית יז  31
 .59-51בראשית יח  32
 .59י בראשית יז "רש 33
 51יח  34
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צחוק ש, כך. "בקרבה"כפי שציין המקרא  ושרה צחקה בלב בלבד רק בלב אלא גם בפה לא מופיעה

, מפתיעההסיטואציה את המבטא אלא בהגדרתו זה של שרה אינו צחוק שלילי או חוסר אמוני 

, צחוק זה. ת האורח מבשר את הולדת בנהכאשר שמעה א אליה נקלעה שרהמבלבלת המורכבת וה

 אהיששמחה מהולה בחשיבה ריאלית למעשה ביטא  35ורחים הנם מלאכים אבטרם ידעה כי ה

מצידם אלוקים ואברהם . מעין שלב מקדים לשמחה המלאה, לבשורה המפתיעה טבעיתתגובה 

שכן  מלא ולשמוח באופן נדרשו לצחוק זה הואיל ועל שרה מוטל לקבל את הדברים כמו שהם

לחשש  גרמה, של מעורבות אלוקיתהבנה זו , מאוחר יותר. דבר של מה בכךמעורבות אלוקית אינה 

 .המאופק מצד שרה להודות בצחוקה

יתה שונה יבשל הסיטואציה עצמה שההנו של שרה בעל העכבות נראה כי צחוקה , בנוסף לאמור

, מוחשי-לדת יצחק באופן רוחניבעוד אברהם חווה את בשורת הו. מהותית מזו שהיה בה אברהם

שרה שומעת מאחורי הפרגוד את הבשורה שאורחיה מבשרים לבעלה אך למעשה היא לא רואה 

לא כל חושיה של שרה משתתפים ושרה מתקשה להשלים את התמונה , בפעולה זו. אותם בעיניה

אם באופן  ,חסר זה יוצר מצב קומי לא שלם. במלואה משום שחלק מחושיה מנוטרלים

ובייקטיבי כנגזרת של ההבנה החלקית ואם באופן סובייקטיבי כאי רצון להפנים את המציאות א

קיבל ביטוי אפוא בצחוקה חוסר השלמות של המצב הקומי  36.בסיטואציה מוגבלת מבחינה חושית

 . של שרה

 חברתיתאת הפער בין עוצמת הצחוק של שרה לבין זה של אברהם ניתן להסביר בנוכחות ה

כאשר אברהם קיבל את הבשורה הוא לא היה בגפו כי אם . ת חלקם באירוע הקומייתה מנישה

לעומת . צחוק בנוכחות אחרים הנו בעל עוצמה רבה. בנוכחות הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו

 37.יתה לבדה ובשל כך עוצמת הצחוק שלה פחותהישרה קלטה את המצב הקומי כאשר ה, זאת

 של שרה את צחוקה החסרהתמוהה כביכול ביר את הכחשתה הבדלי סיטואציה אלה עשויים להס

   .      פרי הסיטואציה החסרההינו כאומרת צחוקי החסר 

: לאחר לידת יצחק צחוקה המורכב של שרה לא הסתיים בפולמוס עם אברהם אלא המשיך אף

ֲצַחק"  הן התרגום והן הפרשנים תומכים. 38"לי-ותאמר שרה צחק עשה לי אלוקים כל השמע יִּ

יחד עם זאת הפרשנים מתקשים להידרש לפועל החדש . שה כי מדובר כאן בצחוק מתוך שמחהבגי

ֲצַחק': שמציג המקרא   :ר הירש"ולראיה נביא את הרש 'יִּ

, בבנין קל הוא הצחוק הטבעי העולה מאליו" צחק. "נראה כמו תרכובת של בנין קל ופיעל

הלועג , פיעל הוא הצחוק העולה במכווןבבנין " צחק. "שלמראה דבר מצחיק קשה להתאפק ממנו

אפשר שכאן נרמז כבר הצד האירוני של . 'בין הרציה והביצוע וכו, לפער שבין המחשבה והמעשה

אשר העיזו , אותם שני יחידי סגולה, של אברהם ושרה" יומרה"הן ידע העולם את ה. הצחוק

צור את הזרם האדיר הזה שיעלה בידם לע, תקוותם -הן ידע את העזתם . לשחות נגד זרם הזמן

תקוותם  -להרכיב את כל העזתם  -ועתה עוד יומרה מגוחכת זו ! ולהוביל אותו לתוך אפיק אחר

! וכל התקוה תיקבר לעד בעודה באיבה -מהלומה אחת ! זמן כזה -באחור  -על נטע רך שניטע 

הן ? ל עם ישראלשלא יכלו להימנע מחיוך של לעג בהביטם אל עריסתו ש, כלום נתמה על בני הדור

                                                 
 ן שם"רמב 35
 .49-42' עמ, סובר שם 36
 .29' עמ, שם 37
 .2בראשית כא  38
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אלה אשר  -, עם עולם, עולם של עם ישראל -עד היום שמים ללעג ולקלס את היומרות החובקות 

  39עולם -עולם אין מקום בחישוביהם לגבי מאורעות ההיסטוריה והליכות  -לבורא 

ֲצַחק פועל האכן אין  : כתובואין זה פועל בבניין פיעל שהרי לא ק ח  ְצ יִּ שמבוטא יך לבניין קל ימשתיִּ

מכאן אנו מסיקים שהמקרא יצר ביטוי שאינו על פי כללי הדקדוק המבטא את הרגשות . 'ְיֲצֶחק'

. זכתה לויתה מצויה שרה בכל הקשור לתגובות הסביבה על הנס הרפואי שיהמעורבים בהם ה

החברה שרה הגיבה בשמחה מבחינת  ,ומשוחררת יתה מלאהיבעוד כלפי אלוקים שמחתה ה

ֲצַחק' בביטוי הצורני .מחושבתוריאלית  על ולכן של צחוק יישנו עירוב של בניין קל עם בניין פ' יִּ

במובן זה שרה . מצד הסביבה היתול, כביטוי לחוסר אמוןצחוק ובו זמנית  מלאה כביטוי לשמחה

בספק שמחה ספק יחשוב בליבו כי יצחק יגיב על לידת שמע מי שיכל ששמחתה שלמה אולם חשה 

נושאי אברהם ושרה לא די בכך שירש עוד מעצים את המבוכה החברתית שר ה"הרש .מהתלתהיא 

יוצאת מגדר הלידה על רקע הבצבעים עזים  תנצבעאף  ותםאלא מעתה ייחודי ,הפצת האמונהדגל 

האחד מורה על שמחה מלאה  :שבצחוק הטבעי קיימים שני ממדים, אנו רואים אם כן. הטבע

גם  אולם ,רלוונטי ואבחינה אמונית הראשון המ. והאחר מבטא שמחה מאופקת שאינה מלאה

ממה 'מעניין כי דווקא אברהם שהיה רגיש לסביבה לא הוטרד . לגיטימיהאחר מבחינה חברתית 

  .   לעומת שרה שלא חשה בנוח עם הסיטואציה מבחינה חברתית' יחשבו

 

 :סיכום

   

בספר , למעשה. ותומהעיסוק האינטנסיבי בצחוק בספר בראשית אנו למדים על חשיב       

אנו מוצאים כי המשמעות האישית והחברתית של הצחוק הפכו , בראשית ובתדירות רבה יחסית

ההטיות הלשוניות השונות מלמדות כי לצחוק . אותו לכלי תקשורת בולט כפי שגם גרס ברגסון

ביקורתי השואף , ממד שלילי - האחד מנקודת המבט של הסביבה: המהתל שתי נקודות מבט

בנוסף לכך . תמים, ממד חיובי - ן את מעשיו של המצחק והאחר מנקודת מבטו של המצחקלתק

 ,האחד מבטא שמחה מלאה ומשוחררת מעין ביטוי לתחושה רוחנית :לצחוק הטבעי שני ביטויים

ואילו האחר עשוי לבטא שמחה מאופקת משהו המהולה בחשיבה ריאלית הלוקחת בחשבון את 

ועל כן במפגש עם , מכאן עולה שהצחוק אינו פעולה העשויה מעור אחד.  אילוצי הסביבה האנושית

 . עשויה לשאת עמהפעולת הצחוק הצוחק ועם המצחק במקרא ישנם מטענים שונים ש
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 . פרשת וירא פרק כא בראשיתשם , ר הירש"רש 


