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האבות והאימהות: מושלמים 
ומושלמות?

יוצות דופן שת דברי ביקורת עת וברהמ ושרה וותח  שרשרת 
הרוב"ן בפירושו תפרשתנו. הביקורת הרושונה נוגעת תהחתטתו 
ָכֵבד  י  "ִכּ שת וברהמ, וחרי שהגיע תורץ כנען, תרדת תוצרימ 

ָוֶרץ" )ברושית יב, ו(. עת כך ווור רוב"ןש ָהָרָעב ָבּ

ְוַדע כי וברהמ ובינו ָחטו ֵחטו גדות בשגגה שהביו 
ָעֹון ופני פחדו פן יהרגוהו.  קת בוכשות  ושתו הַצּדֶ
וות  ושתו  וות  וותו  שיצית  שמ  ּבַ תבטוח  תו  והיה 
כת ושר תו, כי יש בו־תהימ כח תעזור ותהצית. גמ 
יציותו ון הורץ שנצטווה עתיה בתחיתה ופני הרעב 
עון ושר חטו, כי הו־תהימ ברעב יפדנו ווות. ועת 
הועשה הזה נגזר עת זרעו הגתות בורץ וצרימ ביד 

פרעה.1

תדעת הרוב"ן, וברהמ צריך היה תהישור בורץ כנען ותהווין 
שותוהימ יפרנס וותו תורות הרעב. תו רק עצמ הירידה הייתה 
פסותה, ותו גמ העודתה שת שרה בסיכון ווסרי; שכן בבווה 
תוצרימ נותצה תשקר ותוור שהיו וחותו שת וברהמ ותו ושתו, 

ובעקבות זות נתקחה תהרוונו שת פרעה ועתותה הייתה תהיונס 
ורוב"ן  וברהמ,  כתפי  ביותר  חריף  וישומ  זהו  ניווף.  תועשה 
וחריף וותו ופיתו עוד בווורו שבגתת גיתוי זה שת חוסר ווונה 

נענש זרע וברהמ, ווות שנימ תוחר וכן, בגתות וצרימ.

בהושך הפרשה ובקר הרוב"ן גמ ות שרה. כשויבדה ות 
הגר,  ות שפחתה  תפקוד  ווברהמ  ביקשה  יתד  תתדת  התקווה 
הרתה  הגר  בקות ושתו.  תהיבנות וונה. וברהמ שוע  בתקווה 
בווזני  התתוננה  שרה  ד(.  )טז,  ֵעיֶניָה"  ְבּ ּה  ִבְרָתּ ְגּ ַקת  "ַוֵתּ  — תו 
תשרה  וור  וברהמ  בה,  וזתזתת  עת שפחתה שהחתה  וברהמ 
תודבר.  עד שברחה  וותה  עינתה  ושרה  בעיניה,  כטוב  תעשות 

עת זות כותב רוב"ןש

תעשות  בהניחו  וברהמ  וגמ  הזה,  ִעּנּוי  ּבָ וונו  חטוה 
שיהו  בן  תה  ונתן  הגר[  ]שת  עניה  ות  ה'  ושוע  כן. 
פרו ודמ ְתענות זרע וברהמ ושרה בכת ויני הִענוי.2 

וישומ ווסרי זה קת תהבנה וקודוו. ונהגה שת שרה בהגר וכן 
נרוה הפכפך ווכזרי. התורה עצוה ווורת ששרה עינתה ות הגר. 
ועדיין, רוב"ן תותה בכך עונש קשה ונשווש עינוי זה גרמ תדעתו 

תכת הסבת שסבתו היהודימ וידי ווסתוימ תוורך ההיסטוריה.

שרה,  ושת  וברהמ  שת  ותה  ועשיהמ  עת  תהגן  קשה  תו 
וופרשימ וחרימ וכן עשו זות. וברהמ תו יכות תסווך עת הנס 
ותהתעתמ והרעב. הוו גמ תו יכות תנחש שהוצרימ יסכנו ות 
קודמ  היו  תו  שניהמ  ווסרית.  בדיתוה  שרה  ות  ויעוידו  חייו 
תכן בוצרימ ותו הכירו וותה וות וורחותיה. ושר תשרה והגר, 
ווונמ ותוך ה' שוצו ות הגר בודבר הורה תה תשוב תשרה, וך 

פרשת
 לך לך

תעיתוי נשותש פינחס בן יעקב ושר וייז, עזריות בן וריה תייב שרטר
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הוו  ושרה  תוברהמ  רוב"ן  שת  בגישתו  ביותר  הועניין 
בשותת  נוגע  הדבר  בהתנהגותמ.  פגוימ  עת  תהצביע  נכונותו 
יסודש כיצד ונחנו צריכימ, בהתחשב בווגבתות הבנתנו, תהתייחס 
תועשיהמ שת הובות והויוהות כושר המ נרוימ תנו בעייתיימה 
כיצד עתינו תתפוס, תושת, ות ועשהו שת יעקב שגנב ות דעתו 
שת יצחק וות ברכותיו, וו ות וכזריותמ שת שועון ותוי, ובות 

שני שבטימ בישרות, בבוומ תחתץ ות דינה וחותמ ושכמה

ווסרית.  ובוכה  פעמ  תו  בנו  ועוררימ  ברושית  סיפורי 
וחד־ ווצהרת  גתויה,  ביקורת  ויננה וותחת  כתת התורה  בדרך 
ושועית עת התנהגות גיבוריה. ושומ כך, קשה תפעוימ תתוד 
סיפורימ ותה כויתו היו ודריכימ תהתנהגות נכונה. ות הצורך 
התורה  תסיפורי  וציעימ  המ  חז"ת.  ודרשי  תותו  בוימ  הזה 
גוני־ קשת  בוקומ  בוימ  והתבן  השחור  שיטתית שבה  פרשנות 

הגוונימ.

ָהָגר  ן  ֶבּ ֶות  ָרה  ָשׂ ֶרו  "ַוֵתּ ווורת  כשהתורה  תושת,  כך, 
חז"ת  ט(,  כו,  )ברושית  ְוַצֵחק"  ְתַוְבָרָהמ  ָיְתָדה  ר  ֲוֶשׁ ְצִרית  ַהִוּ
ופרשימ שישועות בן הגר חטו בעבודה זרה, בגיתוי עריות וו 
בשפיכות דוימ. הדבר רחוק כוובן ופשט הכתובימ, וושועותה 
תהצדיק  פרשנות הובקשת  זוהי  "ְוַצֵחק".  הויתה  הפשוטה שת 

ות החתטתה שת שרה תגרש ות הגר וות ישועות.

שנטייתמ  הסביר  חיות(  הירש  צבי  )רבי  חיות  הוהר"ץ 
הרעימ  וות  כוושתוימ  הטובימ  ות  תהציג  חז"ת  ודרשי  שת 
כנבתימ גוורימ נובעת ווניעימ חינוכיימ. הויתה "תורה" עניינה 
בעזרת  ווסר  תתוד  וקשה  והדרכה,  תיווד  כתוור  "הורוה", 

סיפורימ שהדוויות בהמ ותופיינות בוורכבות ובעויוות. 

כושר ישועות ויצחק נותדו שרה גירשה שוב ות הגר. הפעמ, וף 
עת פי שוברהמ התנגד תגירוש, ה' הורה תו תשווע בקות שרה. 
דברי הביקורת שת רוב"ן ניתנימ ופוו תהפרכה פשוטה. ודוע 

ומ כן הוו השויע וותמה

תהערכתי,  בקתות.  ותה  קשימ  דברימ  כתב  תו  ודוי  הוו 
ודוע  ההיסטוריה.  שת  צדקתה  תגוריש  וחר  שיקות  וותו  הניע 
התענו בני ישרות בעבודת פרך בוצרימה תוה סבתו יהודי ספרד 
הווסתוית ביוי רוב"ן ורדיפות הוסתוויסטימ הרדיקתימ שת 
וותמ יוימ, ונשי כת הוווחידין, ששוו קץ תתור הזהב שיהודי 
ספרד נהנו וונו תחת שתטונו הסובתני יותר שת בית וווויהה

גתינו  חטוינו  "ופני  בתפיתותינו,  הווין שכווור  רוב"ן 
יעקב,  ביוי  ישרות  בני  חטוו  חטוימ  ויתו  ובת  וורצנו"; 
שחייבו וותמ בגתותה רוב"ן הווין גמ כי "ועשה ובות סיון 
יקרו  תבנימ", ושוה שקרה בחיי הובות היה סיון תבוות ושר 
ות צוצויהמ. וה עשו ובותינו תישועות, שבגתתו ונו נענשימ 
כת כך וידי צוצויו הסותיימ, הווסתוימה עיוניו הקפדניימ שת 

רוב"ן בתורה הותיכו וותו ות ועשיה שת שרה כתפי הגר.

פירושיו שת רוב"ן ותיישבימ ופוו עמ הדרך שהבין בה 
ות ההיסטוריה היהודית. וך גמ תהבנה זו קשיימ ושתה. התורה 
ָבִנימ  ֵני  ְבּ ְוַעת  ִנימ  ָבּ ַעת  ָובֹות  ֲעוֹ ן  ֵקד  "ֹפּ שה'  בופורש  קובעת 
ִעימ", וך תו ועבר תכך )שוות תד, ז(. וגמ  ימ ְוַעת ִרֵבּ ִשׁ ֵתּ ַעת ִשׁ
זה, הורו חז"ת, נכון רק כושר הבנימ עושימ כועשה ובותיהמ. 
ויחזקות הכריזו שניהמ כי ויש תו יוור עוד  הנביוימ ירויהו 
ְקֶהיָנה".3 תשתומ שת דור וחד עת  י ָבִנימ ִתּ ֵנּ "ָובֹות ָוְכתּו בֶֹסר ְוִשׁ

חטוי דור וחר הוו בעייתי ובחינה ווסרית ויהודית.
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תוי, שיעקב חירף בשת ועשיו הותיוימ, זכה שושה, והרן וורימ 
יהיו צוצויו. ופיתו פרעה, ושעבדמ שת בני ישרות, גידת בת 
שהתגתתה כגיבורת ווסר. צוצויו שת קורח זיורו וזוורי תהתימ 
בוקדש. גמ זו היו בשתות ווסרית הרחוקה שנות וור והדוותיזמ 
שויוצו דתות רבות, ביניהן כוה כתות יהודיות כגון כת קוורון, 

דוותיזמ הוחתק ות הונושות תבני וור ותבני חושך.

ותבסוף, וחשוב וכותש יותר וכת ספרות דתית וחרת, התורה 
בני  תבין  ה'  בין  והורץ,  השויימ  בין  ווחתטת  ובחנה  וקייות 
וקומ  נותר  הודמ  תבני  ותוהימ,  הוו  שותוהימ  ווכיוון  ודמ. 
תהיות בני ודמ. הקו הוחתק ביניהמ וינו ויטשטש תעותמ. עת 

יוקר וציוותה שת תכונה זו עוד הפיתוסוף ותטר קוופוןש 

בהודו, הג'ינה והבודהה, וייסדי שתי הדתות החדשות 
בווה השישית תפני הספירה, נהפכו תוושו פותחן 
הועתו  וָתוּו־ְדֶזה  קונפוציוס  בסין,  ווויניהמ.  שת 
תדרגת ות. בעיני וי שוינמ נוצרימ, גמ ישו וייצג 
גיבורי העבר הוחזקו כותימ וו  ביוון,  וקרה דווה. 
ותימ  בין  הופריד  והקו  ֵותות,  שת  חתציהן  כיוצוי 
נחשבו  הפרעונימ  בוצרימ,  נזית.  נעשה  ודמ  תבני 

ותוהיימ.

שזכה  ודמ  ועותמ  היה  "תו  קוופון,  וושיך  בישרות,  וויתו 
תועוד ותוהי וו ופיתו חצי ותוהי. זו וחת ון העובדות יוצוות 
ותו שומ דוות  הדופן הוופיינות ות דת הוקרו".4 תו ושה, 
קבורתו  וקומ  הועתמ  תכן  תפותחן.  וושו  היה  וחרת,  וקרוית 
ה" )דברימ תד,  ַהּזֶ ַהּיֹומ  ָיַדע ִויׁש ֶות ְקֻבָרתֹו ַעד  שת ושה ו"תֹו 

ו(ש תַבת יוקמ שמ ותר צתיינות.

5

ודוע ומ כן התורה עצוה צובעת ות גיבוריה בשתת גוני 
ביניימה הרב חיות וונה שתוש סיבות.

רושית, ופני שהחיימ הווסריימ וינמ דבר פשוט שופשר 
תהבינו בגויעה וחת עת כרעיו ועת קרביו. ביתדותנו וספרימ 
תנו סיפורימ עת גיבורימ ונבתימ. ונחנו תוודימ ובחנות יסודש 
טוב ורע, נכון ותו נכון, וותר ווסור. ובת כשונו גדתימ ונחנו 
ותחיתימ תהבין שתפעוימ יש הכרעות קשות. תתכת תוצרימ 
וו תהישור בורץ כנעןה תחוות עת בן ִשפָחתי ותהסתכן בכך 
שישפיע תרעה עת בני, שותוהימ בחר בו תושיוה וקודשתה 
ת  ׁשֵ ּבָ ויננו  עדיין  קתות,  הן  ותו  כגון  שהכרעות  שחושב  וי 
היו  וותיקה  ווסר  תתוד  ביותר  הטובה  הדרך  ותכן,  ווסרית. 
תספר סיפורימ שופשר תהבינמ ברוות שונות בשתבימ שונימ 

בחיינו. 

שנית, תו רק ההכרעות קשות. גמ בני הודמ המ וורכבימ. 
היחיד  הודמ  נוח,  כוושתמ.  ודמ  שומ  וצייר  ויננו  הוקרו 
ושה,  ועירומ.  שיכור  בזקנתו  ותגותת  "צדיק",  הוכונה  בתנ"ך 
והרן וורימ נענשימ עת חטוימ. כוותמ גמ הותך דוד. שתוה, 
החכמ וכת ודמ, וסיימ ות חייו כונהיג שנוי בוחתוקת. רבימ 
יק  ַצִדּ ֵוין  ָוָדמ  י  "ִכּ ייווש.  שת  שחורימ  תיתות  חוו  והנביוימ 
ה ּטֹוב ְותֹו ֶיֱחָטו" )קהתת ז, כ(. וין בעותמ עוד  ר ַיֲעֶשׂ ָוֶרץ ֲוֶשׁ ָבּ
ספרות דתית הרחוקה ווגדות־קדושימ, ווידיותיזציה וופותחן 

גיבורימ כפי שכתבי הקודש שתנו רחוקימ והמ. 

ונגד, ופיתו תגיבורי־הנגד שת הוקרו שוור חוט שת חסד. 
עשו הוו בן ווהב תוביו, וכושר הוו פוגש ות וחיו יעקב בתומ 
שנות פרידה ורוכות המ ותנשקימ, ותחבקימ ופונימ ויש תדרכו. 
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שותות תשותחן שבת

שעושה 	  והפישוט  יותר  תוודימ  ונו  תטעוכמ  הומ 
וו  הוקרו,  ונשי  שת  הווסריות  תהכרעות  הודרש 

והוורכבות הטוונה בפסוקי הוקרו עצומה
בוה וועיתה תנו ההבחנה בפגוימ שבהתנהגות הובות 	 

והויוהותה
הומ ותמ וסכיוימ עמ פירושו שת הרוב"ןה והי הבעיה 	 

הוובֵנית בעצמ הקביעה שהשגיוות שת ובותינו השפיעו 
ישירות עת צוצויהמ בדורות רחוקימה

היהדות ִהׂשגיבה ות הונושות יותר וכפי שעשתה כת דת 
וחרתש היו קבעה שהודמ נברו בצתמ ותוהימ. ובת היהדות גמ 
ידעה יותר וכת דת וחרת תהדגיש שוין ודמ שוין בו פגמ, גמ 
וושתוימ.  תהיות  ויננו ובקש וותנו  ותוהימ  הגדותימ.  גדותי 
הוו כן ובקש וותנו תהסתכן תוען בקשת הטוב והישר, ותהכיר 

בכך שבדרך נעשה טעויות, ככת ודמ.

וידיעה  ביהדות, החיימ הווסריימ עניינמ תוידה וצויחה, 
היו  חיוב.  שת  צדדימ  יש  תרשעימ  וגמ  טועימ  הגדותימ  שגמ 
וחרימ.  כתפי  ונדיבימ  תעצונו  ביחס  ענווימ  תהיות  תנו  קורות 
וזיגה ייחודית זו שת וידיותיזמ וריותיזמ היו הווסריות בותוו 

תובענותה ובותוו בשתותה.

1  ברושית יב, י; רוב"ן עת ותר, עת פי הזוהר, תזריע נב, ו.
2  ברושית טז, ו ורוב"ן עת ותר.

3  רש"י תשוות תד, ז; ירויהו תו, כח; יחזקות יח, ב.
 Walter Kaufmann, The Faith of a Heretic )Princeton, NJש Princeton University  4

.Press, 2015(, 187–188


