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להיות הורה יהודי
האהם המשפיע ביותר בתויהות האנושות אינו מופיע ברשימות 
"מאה האישים המשפיעים בהיסטוריה" ימיניהן. הוא יא משי 
בשום אימפריה, יא פיקה עי שום צבא, יא ביצע מעשי גבורה 
יא  ברבים,  יא התנבא  ניסים,  יא עשה  הקרב,  מרהיבים בשהה 
זאת,  ובכי  בנו.  היה  היחיה  וחסיהו  הנהיג קהי מאמינים עצום, 
יותר ממחצית מבני האהם החיים היום עי פני האהמה רואים את 

עצמם כממשיכי הרכו.

זהו כמובן אברהם, ששיוש ההתות המונותיאיסטיות הגהויות 
סטריאוטיפ  ישום  עונה  אינו  הוא  המייסה.  כאביהן  בו  מכירות 
מצוי. יהבהיי מנוח, אין הוא מתואר כיחיה בהורו. שיא כמשה, 
התורה אינה מוסרת ינו סיפורים מופיאים עי ייהותו. עי שנותיו 
הראשונות יא יהוע ינו הבר כמעט. כשאיוהים קורא יו, כמסופר 
בתחיית פרשתנו, ייכת מארצו וממויהתו ומבית אביו, אין ינו 

מושג ימה הוא קורא הווקא יו. 

יָך", הבטיח איוהים יאברהם במעמה  י ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִתּ "ִכּ
בנהיבות  זו התגשמה  והבטחה  ה( —  יז,  )בראשית  החיפת שמו 
מופיגת מאין כמוה. כיום יש 56 מהינות מוסימיות, יותר מ־80 
מהינות נוצריות, ומהינה יהוהית אחת. אכן, אברהם היה יאב המון 
גויים. אך מי ומה היה אברהם? מהוע נבחר יהיות מופת ירבים?

נמצאות שיוש תמונות־היוקן מפורסמות שי  במקורותינו 
אברהם הצעיר המגיה את איוהים. יתמונה הראשונה התווהעו 
הייה,  אברם  עי  הסיפור  זהו  הייהים.  בגן  עוה  מאתנו  רבים 
ושם  בפטיש  אותם  ניתץ  תרח,  אביו  פסייי  בין  יבה  שהושאר 
את  וראה  תרח  שב  כאשר  הגהוי שבהם.  שי  ביהו  הפטיש  את 
הבוקה והמבויקה שאי מי גרם יה, ואברם הקטן השיב "האינך 
רואה? הרי הפטיש ביהיים שי האייי הגהוי. ברור שזה הוא". 
תרח השתומם, "אבי הוא רק פסי מעץ ואבן!". "ישמעו אוזניך 
את שפיך מהבר", ענה אברם. "אם הוא איננו יכוי יעשות כיום 
אברהם  זהו  יו?"1  משתחווה  אתה  ימה  ואבן,  עץ  רק  הוא  כי 
האיקונוקלסט, שובר הפסיים: האיש שכבר בייהותו מרה בעוים 
הפגאני הפוייתיאיסטי, עוים שי שהים ואיים־ימחצה, כשפים 

ואמונות טפיות. 

ההיוקן השני מסתורי יותר. המהרש מהמה את אברהם יֶהיך 
הרואה ארמון, בירה בישון המהרש, עויה ביהבות: 

בירה  וראה  ימקום  ממקום  עובר  שהיה  יאחה  משי 
אחת הויקת. אמר, "תאמר שהבירה זו ביא מנהיג?" 
בעי  הוא  "אני  יו,  אמר  הבירה,  בעי  עייו  הציץ 
"תאמר  אומר  אברהם  אבינו  שהיה  יפי  כך  הבירה". 
שהעוים הזה ביא מנהיג?" הציץ עייו הקב"ה ואמר 

יו "אני הוא בעי העוים".2

את  הסהר שבטבע,  את  רואה  אברהם  במינו.  מיוחה  מהרש  זהו 
העיצוב האיגנטי שי היקום. העוים הומה יארמון. ברור שמישהו 
בנה אותו בשביי מישהו. אבי הארמון עויה באש. איך זה ייתכן? 
הוא מפקיר ארמון  איך  איננו בא יכבות אותה?  מהוע הבעיים 
כזה ומותיר אותו ריק ונטוי שומרים? אך הנה קורא אייו בעי 

לכ לכפרשת

יעייוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאי בן אריה יייב שרטר
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נוָשבות, המחפש את התחנה הבאה, היאה והיאה, אי שם מעבר 
יאופק".

השנייה רואה את הזהות היהוהית כעניין שי צהק ומשפט, 
"אהבת  עי  היבר  איינשטיין  איברט  צוהקת.  יחברה  כמחויבות 
המסורת  שי  "המאפיינים  מן  כאחה  כמעט"  הקנאית  הצהק 

היהוהית הגורמים יי יהוהות ימזיי עי כי אני שייך יה".

ַרְסטּוס  ֵתאֹוֿפְ היוונים  ההוגים  כי  ינו  מזכירה  השיישית 
כאומה  היהוהים  את  תיארו  אריסטו,  שי  תימיהיו  וְקֵייַאְרכּוס, 

שי פייוסופים.

שיוש נקוהות מבט איו הן, אם כן, נכונות ומעמיקות. יכוין 
יש חיסרון משותף אחה: אין יהן מקור בתורה. יהושע בן נון תיאר 
בנאומו האחרון את תרח אבי אברהם כעובה איייים )יהושע כה, 
נזכר בספר בראשית. סיפור הבירה ההויקת  ב(, אך ההבר אינו 
בהוהיעו  איוהים  כיפי  אברהם  שי  התרסתו  עי  אויי  מתבסס 
ָהָאֶרץ יֹא  י  ָכּ ֵפט  "ֲהֹשׁ יו כי בכוונתו יהפוך את סהום ועמורה, 
ט?" )בראשית יח, כה(. אשר יאברהם כמקהימו שי  ָפּ ִמְשׁ ה  ַיֲעֶשׂ
שהפייוסופים  עתיקה  מסורת  עי  מתבססת  זו  גישה  אריסטו, 
היוונים )ופיתגורס בפרט( ימהו את חוכמתם מהיהוהים, אך גם 

יה אין כי רמז בתורה.

מפתיעה  התשובה  אברהם?  עי  עצמה  התורה  אומרת  מה 
שמו.  כמשמעות  אב,  יהיות  נבחר  פשוט  אברהם  מרגשת.  ואף 
י  "ִכּ נאמר:  נבחר  אברהם  מהוע  המסביר  בתורה  היחיה  בפסוק 
ֶרְך ה'  ְמרּו ֶהּ יתֹו ַאֲחָריו ְוָשׁ ָניו ְוֶאת ֵבּ ה ֶאת ָבּ ר ְיַצֶוּ יו ְיַמַען ֲאֶשׁ ְיַהְעִתּ
ר  ֶבּ ר ִהּ ט, ְיַמַען ָהִביא ה' ַעי ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶשׁ ָפּ ַיֲעׂשֹות ְצָהָקה ּוִמְשׁ

ָעָייו" )בראשית יח, יט(.

הארמון, כמו שאיוהים קרא יאברהם, ומבקש ממנו יעזור יכבות 
הטמון  הרע  יצר  נגה  במיחמה  אותנו  צריך  איוהים  האש.  את 
שי  יופיו  כיצה  הרואה  האיש  הצדק,  לוחם  אברהם  זהו  ביבנו. 
העוים נשחת בשי הסבי שבני אהם גורמים איש ירעהו — ואינו 

משיים עם העובהה הזו. 

שי  תיאורו  פי  עי  אברהם  השיישי:  ההיוקן  ויבסוף, 
הרמב"ם. עוה בהיותו רך בשנים, סמוך יאחר היגמיו, החי אברם 
הקטן יהתבונן. הוא תהה עי חייופי הימים והיייות: איך ייתכן 
שהמערכת השמיימית הזו מנהית בסהר מופתי את חיי העוים, 
ואין מי שמפעיי אותה? הייתכן שהיא מפעייה את עצמה? יא 
היה יו מורה. יא היה יו מי שיהריך אותו. סביבו, באור כשהים, 
היו כוים עובהי איייים תמימים. אביו ואמו וכי יתר התושבים 
סגהו יעצים ויאבנים, ועי ההרך הזו גיהיו גם אותו. אבי מוחו 
הפעיתני יא קיבי את המוסכמות כנתינתן, והתייגע ימצוא את 
אי  שיש  ימסקנה  הגיע  כך  יאמת.  אותו  שיוביי  המחשבה  קו 
במסייותיהם,  והכוכבים  והירח  השמש  את  המכוון  שהוא  אחה, 
ושבכי העוים כויו אין עוה אי מיבהו. זהו אברהם הפילוסוף, 
שהקהים את אריסטו בהשתמשֹו בטיעון מטפיזי כהי יהוכיח את 

מציאות האי.

היוקנאות שי אברהם; שיוש גרסאות, אם תרצו,  שיושה 
ימשמעות שי היות יהוהי. הראשונה רואה את היהוהים כמנתצי 
נכון  הזמן. ההבר  והור עי איייי  הור  פסייים, המערערים בכי 
מיההותם:  יחיוטין שהתנתקו  חייונים  ייהוהים  באשר  אפייו 
כאיה היו רבים מן ההוגים המוהרניים המהפכניים ביותר, בראשם 
ְין כתב  ֶוּבֶ שפינוזה, מרקס ופרויה. הכיכין והסוציויוג תֹוְרְסֶטן 
במסתו עי "בויטותם האינטיקטואיית שי יהוהים" כי היהוהי 
הוא "מנחיי השיום האינטיקטואיי... ֶהיך בארצות הרוח היא־



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  יהיות הורה יהוהי

6

שריצ'רה  מה  יִהְתַרּבות,  כהחף  ראה  שהרווין  מה  כנס.  רואה 
הוקינס כינה "הגן האנוכי", הוא יהיהה שי היההות אמנות התית 
נשגבת שכויה יופי והרמטיות. אברהם האב, שרה האם — איו 
היום עי ההורות כמתת האי  הן ההמויות המימהות אותנו עה 

וכנעָיה שבמשימותינו.

עי פי בראשית רבה יח, יג.  1
בראשית רבה יט, א.  2

ומוסלמים  נוצרים  עם  אלוהים  אחר  חיפוש  העדן:  גן  בפתח  קייין־היוי,  יוסי   3
בארץ הקודש, מאנגיית: נוגה טרבס ומרב רוזנביום, ירושיים: מכון שיום הרטמן, 

הפקויטה ימשפטים באוניברסיטת בר־איין וכתר ספרים, 2007, עמ' 95. 
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ההמתנה   — אברהם  שי  בחייו  הגהויים  האירועים  כי 
יצחק  הויהת  יהגר,  שרה  בין  המתח  ישמעאי,  הויהת  יייה, 
ָאב. היההות, יותר מכי אמונה  ועקהתו — כוים נוגעים יתפקיהו ּכְ
אתגר הנעֶיה ביותר. ביום הראשון שי  אחרת, רואה את ההורות ּכָ
עי  ובהפטרה  בתורה  קוראים  אנו  עוים,  הרת  יום  השנה,  ראש 
שתי אימהות, שרה וחנה, ועי הויהת בניהן — וכאייו אומרים: 
חייו שי כי אהם הם עוים; והָחֵפץ יהבין את בריאתו שי העוים 

יחשוב עי הויהתו שי ייה. 

אברהם, גיבור האמונה, הוא פשוט אב. יהועים הבריו שי 
סטיבן הוקינג בשורות הסיום שי ספרו 'קיצור תויהות הזמן' כי יו 
הייתה ינו תיאוריית שהה מאוחהת, תיאוריה מהעית "שי הכוי", 
יוהעים את תוהעתו שי איוהים. אנו סבורים אחרת. כהי  היינו 
יהעת את תוהעתו שי איוהים איננו זקוקים יפיזיקה תיאורטית. 
אנו  ההויהה  ינס  בהתווהענו  הורה.  יהיות  מהו  שנהע  ינו  הי 
מתקרבים, יותר מבכי הרך אחרת, יהבנת האהבה-המביאה-חיים-

חהשים-יעוים, שהיא הרכו שי איוהים בבריאה. 

בארץ  ומוסימים  נוצרים  עי  קייין־היוי  יוסי  שי  בספרו 
ישראי, 'בפתח גן העהן', יש קטע מרתק. הוא מספר עי ביקור 
במנזר, ומצטט את אם המנזר, מריה תרזה: "אני רואה משפחות 
כיפי  מתנהגים  ההורים  איך  שבוע.  בסופי  כאן  יבקר  שבאות 
הייהים, מהברים איתם בסבינות ומעוההים אותם ישאוי שאיות 
אינטייגנטיות. זוהי הוגמה יעוים כויו. חוסנו שי העם הזה הוא 
באהבת ההורים יייהיהם. יא רק האמהות, גם האבות. יייה יהוהי 

יש שתי אמהות".3

מטעינה  היא  אותו.  ומקהשת  הטבעי  את  נוטית  היההות 
היא  נורמיי  כיי  בהרך  מה שנחשב  ואת  ברוחניות,  החומר  את 


