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סיפור בשורת הולדת יצחק: ניתוח סטרוקטורליסטי

נעמה אלפסי־וייס

לסיפור בשורת הולדת יצחק שתי גרסאות. האחת, בבראשית יז 1–27, נפתחת בהתגלות 

ה' לאברהם כשהוא בן תשעים ותשע שנים ומסתיימת בביצוע מצוות ברית המילה שצּווה 

בפתח  אברהם  של  בישיבתו  נפתחת   ,16–1 יח  בבראשית  האחרת,  ההתגלות.  בעת  עליה 

האוהל ובהופעתם של שלושת האנשים, ומסתיימת בעזיבתם. 

כפילות זו העסיקה את חוקרי המקרא, והוצעו לה הסברים שונים. הרמן גונקל, ממייסדי 

שיטת המקורות, ייחס את גרסת בראשית יח למקור J ואת גרסת בראשית יז למקור P.1 יאיר 

זקוביץ טוען כי כפל הסיפורים אינו שגגת עורכים, אלא פרי כוונת מכוון. הוא מציע לראות 

אחד:  נושא  על  כווריאציות  הגרסאות  שתי  את  ומציג  פנים־מקראית,  פרשנות  כפילות  Ãב∆

בשורת לידתו העתידה של בן לאברהם ולשרה וצחוקם של ההורים הספקנים, הרומז לשמו 

הגרסה  ואילו  יח,  בבראשית  מופיעה  יותר  הקדומה  הגרסה  זקוביץ  לדברי  יצחק.  הבן  של 
המאוחרת המופיעה בבראשית יז נועדה לאזן ולפרש אותה.2

לוי־ קלוד  של  מחקרו  בבסיס  עומדת  מיתוס  אותו  של  שונות  גרסאות  בין  ההשוואה 

לוי־ קנדה.3  של  המערבי  החוף  מן  ילידים  שבטי  בקרב  מקומי  מיתוס  שחקר  סטרוס, 

ה' גונקל, אגדות בראשית: מבוא לספר בראשית ]תרגמו אלכס זרון ורות פלד[; ספרות המקרא ]תרגמה   1
תשנ"ח,  ירושלים  ט"ז(,  אחיטוב,  ש'  בעריכה  המקראית,  האנציקלופדיה  )ספריית  ענארה[  דליה 
לו. מאוחר  מונותאיסטי  ורובד  קדום  פוליתאיסטי  רובד  גונקל  זיהה  יח  בבראשית   .104–103 עמ'  

H. Gunkel, Genesis, Macon, GA 1997, p. 194. לדיון מדוקדק בבראשית יז כשייך למקור הכוהני 
P ראו: שם, עמ' 259–267. 

גרסת  זקוביץ,  לשיטת   .43–42 עמ'   ,1992 יהודה  אבן  מקראית,  פנים  לפרשנות  מבוא  זקוביץ,  י'   2
הפרקים  שני  'הסמכת  בצלה.  עומד  אברהם  ואילו  לבשורה,  הנוגע  בכל  בשרה  מתמקדת  יח  בראשית 
יוצרת איזון בין אברהם לשרה. לאחר פרק יז – בו מתבשר אברהם על הולדת הבן – אין עוד מקום לשוב 
ולבשר לאברהם את אשר הוא יודע' )זקוביץ ]שם[, עמ' 42(. בתור עדות לתפקידה הפרשני של הגרסה 
הזה  'למועד  במילים  14( מבואר   ,10 יח  חיה' )בר'  'כעת  הנדיר  הביטוי  כי  מראה  זקוביץ  יז  בבראשית 

בשנה האחרת' )בר' יז 21( שהוראתן זהה )זקוביץ ]שם[, עמוד 43(.
תורגם  המחבר  )שם   2004 אביב  תל  ראובני(,  י'  )עברית  והמבושל  הנא  מיתולוגיות:  לוי־סטרוס,  ק'   3

בספר זה 'לוי־שטראוס'(.
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באותה  שמקורן  המיתוס  של  שונות  גרסאות  בין  הבדלים  להסביר  ניתן  שלא  טען   סטרוס 

אוכלוסייה עצמה, גם אם נוצרו באזורים שונים של תחום מושבה, על ידי הבדלים באמונות, 

של  ההתפתחות  בדרכי  קשורים  השונות  הגרסאות  בין  ההבדלים  במוסדות.  או  בלשונות 
המיתוס.4

ארמונות  של  בנייה  סטרוקטורה,  של  עיבוד  היא  לוי־סטרוס  פי  על  המיתית  החשיבה 

רמות:  בארבע  נבנה  המיתוס  קדום.5  חברתי  שיח  של  חורבותיו  מאבני  אידאולוגיים 

מורכבת  מהרמות  אחת  וכל  וקוסמולוגית,  סוציולוגית  טכנו־כלכלית,  גאוגרפית, 

של  השונות  הגרסאות  בין  ההבדלים  על  עמידה  ביָנריים.  ניגודים  של  מסטרוקטורה 

המיתוס.  של  יסודותיו  להבנת  תורמת  שלהן  סטרוקטורלי  ניתוח  באמצעות  מיתוס  אותו 

השתמרותו של סיפור בשורת הולדת יצחק המקראי בשתי גרסאות מאפשרת לנו להשוות 

ביניהן על פי המודל של לוי־סטרוס, לעמוד על משמעות ההבדלים ולפענח מתוך כך את 

דרכי התהוותו של הסיפור הקדום. פיתוחה של התאוריה הסטרוקטורליסטית על ידי מרי 

דגלס,6 וכן תאוריות נוספות, יסייעו בהעמקת הדיון בסיפור הבשורה על שתי גרסאותיו.

י א ר ק מ ה ר  ו פ י ס ה ל  ש י  ג ו ל ו ת י מ ה ן  פ ו צ ה  . א

כאמור, לוי־סטרוס רואה במיתוסים מערכות של יחסים מופשטים. בספרו 'הנא והמבושל' 

מוגדרת מערכת אקסיומות הבונה את המיתוס. המיתוס מעניק משמעות משותפת לניסוחים 

אלה  מאוד  השונים  וציביליזציות,  חברות  יחידים,  של  עבודתם  פרי  שהם  תת־הכרתיים, 

מאלה. שיטתו של לוי־סטרוס מזהה במיתוס מבנים מנטליים הכרחיים. זיהוי זה נעשה בד 

בבד עם מחקר אמפירי של צורות הבנה קולקטיביות, המתגלות באין־ספור שיטות.7 לוי־

סטרוס מפתח כללים מתודולוגיים על מנת לתרגם מערכות אלו למונחים שיחשפו חוקים 

את  מסדרת  האוניברסלית  האנושית  החשיבה  לשיטתו,  ואוניברסליים.  בסיסיים  אנושיים 

האלמנטים השונים על פי סטרוקטורות, והסטרוקטורה המועדפת היא הניגודים הביָנריים. 

הבחנה  באמצעות  שלפניו  המיתוס  את  מנתח  לוי־סטרוס  אסדיוואל'8  'עלילות  במאמרו 

של  מדויק  תעתיק  לדבריו  הן  הטכנו־כלכלית  והרמה  הגאוגרפית  הרמה  הרמות.  בארבע 

הסוציולוגית  ברמה  ואילו  כלום;  ולא  ולמציאות  לה  אין  הקוסמולוגית,  הרמה  המציאות; 

מוסדות מציאותיים ודמיוניים שלובים אלה באלה. למרות הבדלים אלה אין מחשבתם של 

ק' לוי־סטרוס, 'עלילות אסדיוואל' )תרגום נ' גורן וא' גילדין(, הספרות, 20, ד  )1975(, עמ' 8.  4
ק' לוי־סטרוס, החשיבה הפראית )תרגום א' גילדין(, מרחביה ותל אביב תשל"ג, עמ' 34 )שם המחבר   5

תורגם בספר זה 'לוי־שטראוס'(.
מ' דגלס, טוהר וסכנה: ניתוח של המושגים זיהום וטאבו )תרגום י' סלע(, תל אביב 2004.  6

לוי־סטרוס, מיתולוגיות )לעיל הערה 3(, עמ' 10, 19–21.  7
לוי־סטרוס, עלילות אסדיוואל )לעיל הערה 4(, עמ' 13–21.  8
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יוצרי המיתוס מפרידה בין הרמות השונות. הצפנים השונים משודרים באמצעות ניגודים 

בינריים העוברים טרנספורמציות ומומרים בניגודים אחרים, והללו מקיימים מתח דומה אך 
שונה. מעברים אלו מעניקים למיתוס את אופיו הבלתי מאורגן.9

והיא  יח  בבראשית  המופיעה  יצחק  הולדת  בשורת  לסיפור  אחת  בגרסה  בעיון  נפתח   

שלושת  ביותר:  דומיננטית  הגאוגרפית  הרמה  זו,  בגרסה  התייחסות.  נקודת  לנו  תשמש 

מיושב,  לא  ממקום  ומגיעים  ארוכה  דרך  שעברו  אורח  עוברי  בתור  מתוארים  האנשים 

ַמִים  ְמַעט  ָנא  'ֻיַּקח  והפגישה מתרחשת בחוץ:  מהמדבר. אברהם רץ אליהם מפתח האוהל 

של  ממצב  לעבור  מהאורחים  מבקש  אברהם   .)4 )יח  ָהֵעץ'  ַּתַחת  ֲענּו  ְוִהּשָׁ ַרְגֵליֶכם  ְוַרֲחצּו 

'דרך/שממה/מדבר–בית/מקום  הניגוד  קורתו.  בצל  העץ,  תחת  נייחות  של  למצב  תנועה 

ָנא  'ַאל  מהמלאכים  מבקש  אברהם  'תנועה–נייחות'.  לניגוד  טרנספורמציה  עובר  ישוב' 

ֲעַבְרֶּתם ַעל  ֵּכן  ִּכי ַעל  'ַאַחר ַּתֲעֹברּו   ,)4 ֲענּו ַּתַחת ָהֵעץ' )יח  'ְוִהּשָׁ  ,)3 ַעְבֶּדָך' )יח  ַתֲעֹבר ֵמַעל 

ַעְבְּדֶכם' )יח 5( החזרה על הפועל עב"ר מייצגת את מצב התנועה, שמנוגד למצב הנייחות 

המיוצג במילה 'הישענו'. הניגוד 'תנועה–נייחות' מקבל היפוך בתחילת הסיפור: 'ַוַּיְרא ְוִהֵּנה 

ִלְקָראָתם' )יח 8(. ההולכים בדרך, שאמורים להיות  ָּיָרץ  Ãים ָעָליו ַוַּיְרא ו ָּצִב ִנ ְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים 

במצב של תנועה, הם ה'ִנָּצִבים', ואילו אברהם, שאמור להישאר נייח בתור מארח, דווקא 

הוא שרץ. המופע המורכב של הניגוד 'תנועה–נייחות' קשור לרצון העז של המארח לעצור 

את אורחיו ולהכניס אותם לביתו. הכנסתם של שלושת האנשים פנימה תוליד את הסיפור 

כולו. מעניין לציין בהקשר זה את עובדת 'נייחותו–ניידותו' של האוהל. האוהל, המייצג את 

המקום הנייח בסיפור, טומן בחובו את אותו הניגוד עצמו מעצם טבעו.

מקבל  הוא  ושם  המאהל,  מרחב  בתוך  גם  ומתקיים  ממשיך  לחוץ  פנים  בין  הניגוד   

משמעויות נוספות: 'בתוך האוהל–מחוץ לאוהל )תחת העץ('. הסיפור כולו יתרחש בסדרת 

מעברים בין פנים האוהל למחוץ לאוהל אגב הדגשת הגבול בין שתי הטריטוריות הללו, 

הסיפור  במהלך  עוברים  הגאוגרפי  במישור  הבינריים  הניגודים  האוהל'.  'פתח  המכונה 

טרנספורמציות לניגודים בינריים במישורים האחרים. 

הניגוד בין רעב לשובע, השייך לרמה הטכנו־כלכלית, הוא ניגוד מרכזי בגרסת פרק   

יח. ניגוד זה הוא טרנספורמציה של הניגוד 'שממה–מקום יישוב'. אברהם מכניס את אורחיו 

ואז ניגש לתהליך הכנת הסעודה,  למאהל ומעבירם ממקום של טבע למקום של תרבות, 

שחומרי הגלם הטבעיים הופכים בו לאוכל ובכך לתרבות. בתמורה הוא זוכה לבשורה על־

בין  והטכנו־כלכלית מביא למפגש  בין טבע לתרבות ברמה הגאוגרפית  טבעית. המפגש 

אדם לאל ברמה הקוסמולוגית, הקשור למפגש מחודש בין גבר לאישה ברמה הסוציולוגית, 

ולהולדת התינוק.

לניתוח של מעשייה על פי שיטת הניתוח הסטרוקטורליסטי של לוי־סטרוס ראו: ג' חזן־רוקם, 'הערות   9
על השמש התמים: ניתוח סיפור עם מרוקאי', חודש חודש וסיפורו: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור, 

30 )1973(, עמ' 110–117.
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ַוִּיֵּתן  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַה∆ָבָקר  ּוֶבן  ְוָחָלב  ֶחְמָאה  'ַוִּיַּקח  באכילה:  מסתיים  הארוחה  הכנת  טקס   

ִלְפֵניֶהם ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיאֵכלּו' )יח 8(. המעבר מרעב לשובע מקביל למעבר 
מעקרות לפוריות העומד בבסיס סיפור הבשורה.10

מרכיבי התפריט – לחם )עוגות(, בשר בקר, חמאה וחלב אינם מקריים: יש ייצוג לסוגים   

 – וחלב  חמאה  ארבע;  על  ההולכים   – בקר  האדמה;  יבול   – סולת  קמח  מזון:  של   שונים 

של  טרנספורמציה  לזהות  ובכך  וזכריים,  נקביים  ייצוגים  כאן  למצוא  אפשר  תוצרים. 

ניגודים בין הרמה הטכנו־כלכלית לסוציולוגית:

החלב = אישה – מניבה ומזינה.
הבשר = גבר – בני הבקר הם תוצר של גידול בהמות ושחיטה.11

ראויה  תהיה  שהמנה  כדי  באש  בשרה  את  וצולה  החיה  את  מבתר  הוא  הצייד:  הוא  הגבר 

למאכל. האישה היא המניבה והמזינה באמצעות חלב שדיה ואין לה צורך בבישול: החלב 

ראוי להזנה כמות שהוא.

המשקה המוגש בעת הארוחה הוא חלב ולא יין, כפי שהיה אפשר לצפות.12 בפרק 'היין   

מתמיר  הוא  כירורגי,  מום,  מטיל  'היין  בארת:  רולאן  כותב  'מיתולוגיות'  בספרו  והחלב' 

ומיילד; החלב הוא קוסמטי, הוא מקשר, מבריא, משקם. מלבד זאת, הטוהר שלו, המקושר 

לתום הילדות, הוא ערובה לכוח, לא לכוח דחוס ומהפך־דם, אלא כוח שקט, לבן, מפוכח, 

'חלב–יין' מחדד את המשמעויות שהחלב מייצג, ואת  שווה נפש עם המציאות'.13 הניגוד 

ולשקם  להבריא  לקשר,  יכולתו  ומפוכח.  לבן  כשקט,  החלב  של  הטרנספורמטיבי  הכוח 

מתאימה לכך שה'ייעוד' של סיפור האירוח הוא עיבור אישה עקרה, שיקום מערכת יחסים 

זוגית, הולדת ילד והזנתו, והוא משמש בסיס מיתולוגי לסיפור התהוותו של העם. וכך ניתן 

לזהות מפגש משולש:

וחמאה בן בקר, חלב  אם  עוגות, חלב  טכנו־כלכלי: 

גבר אישה  סוציולוגי: 

מחוץ לאוהל פנים האוהל  גאוגרפי: 

אך  הגברי,  במרחב  לאוהל,  מחוץ  בדיר,  מופקים  והחלב  החמאה  כמתווך:  מתפקד  החלב 

זקוביץ הראה את הקשר שבין בשורת הפוריות לארוחת המבשר בכתיבתו על סיפור לידת שמשון אגב   10
בחינת סיפורי לידה במקרא ובברית החדשה. הקשר בין הבשורה לארוחה עומד בבסיס ההידמות של 
שמשון,  חיי  זקוביץ,  י'  ראו:  ברקע.  ניצב  יצחק  הולדת  בשורת  וסיפור  שופטים  בספר  סיפורים  שני 

ירושלים תשמ"ב, עמ' 58.
תפקידו הגברי של אברהם כשוחט מתבטא בסיפורי הקרבת הקרבנות ושיאו בסיפור העקדה.  11

יוסף  בסיפור  יצחק, וכך  של  בניו  ברכת  בטקס  למשל  כך  יין.  הוגש  בראשית  בספר  אחרות  בסעודות   12
וֶאחיו במצרים.

ר' בארת, מיתולוגיות )תרגום ע' בסוק(, תל אביב תשנ"ח, עמ' 98.  13
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החלב,  הנשי.  למרחב  האוהל,  לפנים  גם  שייך  הוא  והנקה  פוריות  מסמל  שהחלב  מכיוון 

בגישורו בין חוץ לפנים, מניע את מנגנונו של המיתוס ויוצר את המפגש ההכרחי להולדת 

התינוק.

ְבָרָהם  Ãא ֵהר  Ãְימ Ãמטרילוקלי )'ו מרחב  הוא  האוהל': האוהל  'פתח  במונח  קשור  נוסף  תיווך   

ת  Ãח Ãָהֹאֱהָלה ֶאל ָׂשָרה' ]יח 6[(, ואילו 'תחת העץ' – מרחב פטרילוקלי. )'ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ּת

הגבול  בו  שעובר  מקום  בבית  ראו  אלכסנדר  ותמר  חזן־רוקם  ּיאֵכלּו' ]יח 8[(. גלית  Ãו ָהֵעץ 

חברתיים,  לניגודים  קורלטיביים  המרחב  ניגודי  לדבריהן,  לחוץ.  פנים  בין  העקרוני 

כלומר אנושיים וממוקדים באדם, וכך היחידה החברתית של המשפחה מזוהה במידה רבה 

מובהקים  חברתיים  ניגודים  מבטא  'נשי–גברי'  הניגוד  גם  בו.  ומתמקדת  הבית  מרחב  עם 

האישה, שכבודה  מצד  הרצויה  וזו  החוץ,  אל  הגבר, ההליכה  מצד  הרצויה  ההתנהגות  של 

חשיבה  לאורח  ביטוי  גם  הזה  הניגוד  בהתגלמות  לראות  ניתן  לדבריהן  אולם  פנימה.14 

אשר  באקאן,  כגון  תרבותיים,  פסיכולוגים  ידי  על  שאובחן  כפי  ועל־תרבותי,  ארכיטיפי 

בעיקרו  מכוון  הגבר  ואילו  ואינטגרציה,  קרבה  שיתוף,  מבטאת  האישה  אבחנותיו  פי  על 
החוצה.15

לימינלי  למרחב  המפגש  את  ומזמנים  המרחבים,  בין  החלוקה  על  מערערים  האורחים   

ֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך' )יח 9(, ואברהם עונה: 'ִהֵּנה ָבֹאֶהל' )שם(.16  Ãבשאלתם 'א

היא  והספק;  הערעור  מקום  את  יח  פרק  בגרסת  תופסת  האישה  סוציולוגית  מבחינה   

מפגינה חתרנות תאולוגית. לעומתה עולם הגברים מציג ודאות, מקום ששולטת בו 'האמת 

הדתית'. האישה מייצגת גופניות: תהליך יצירת הוולד קשור בפנים גופה של האישה, ועל 

ודאות  חוסר  המעוררת  פנימה  רגישה  בהתבוננות  וכן  האוהל,  בתוך  למיקומה  מתקשר  כן 

ְבֹלִתי  ֲחֵרי  Ãא ָּנִׁשים...  Ãּכ ח  Ãֹאר ְלָׂשָרה  ִלְהיֹות  ל  Ãָחד ָּיִמים  Ãב∆ ∆ָבִאים  ְזֵקִנים  ְוָׂשָרה  ְבָרָהם  Ãְוא' וספק: 

ממנו  בהוצאה  כרוך  הוולד  יצירת  הגבר, תהליך  אצל  ואילו  )יח 11–12(;  ֶעְדָנה'  ִּלי  ָהְיָתה 

מפגינים  והם  לאוהל,  מחוץ  בסיפור  הגברים  ממוקמים  כן  ועל  האישה,  תוך  ואל  החוצה, 

ודאות מנותקת: 'ֲהִיָּפֵלא ֵמה' ָּדָבר' )יח 14(.

לאדם.  אלוהים  בין  מפגש  מתקיים  בסיפור  הקוסמולוגית:  לרמה  מתקשר  זה  ניגוד   

גיל  את  מזמן  שעברה  זקנה  אישה  מטאפיזית:  בשורה  עמם  מביאים  האורחים17  האנשים 

ג' חזן־רוקם ות' אלכסנדר, 'פתגמים של יהודי תורכיה', פעמים, 41 )תש"ן(, עמ' 131.  14
 D. Bakan, The Duality of Human Existence: Isolation and Communion in Western Man,  15

 Boston 1966, pp. 113-115
יונק  יצחק  הולדת  בשורת  שסיפור  לכך  עדות  בסיפור  שרה  של  בהיעדרותה־נוכחותה  רואה  זקוביץ   16
האם, שהדוגמה  של  בהיעדרה  מתבשר,  האב  שבו  בשורה  סיפור  סיפוריים: הראשון –  טיפוסים  משני 
המובהקת לו בספרות הקלסית היא סיפור לידת אוריון, והשני – סיפור בשורה, שהאישה נזכרת בו, עד 
כדי עיבור ממשי על ידי האל, כמו סיפור לידתו של הרקלס. ראו: זקוביץ, חיי שמשון )לעיל הערה 10(, 

עמ' 76–79.
בביקורם אצל לוט האנשים מכונים מלאכים )בר' יט 1, 15(.  17



נעמה אלפסי־וייס

]8[

6[

פרוס  האוהל  להוליד.  ויכולתו  כשירותו  ברורה  שלא  זקן  לאיש  ללדת  מתעתדת  הפוריות 

ומתן  הארוחה  מקום  הוא  הצירים  שני  בין  המפגש  אנכית.  צורתו  והעץ  אופקית  בצורה 

התחתון,  לעולם  העליון  העולם  בין  מפגש  נקודת  האוהל,  ובפתח  העץ  תחת  הבשורה, 

כמודגם באיור הבא:

לדברי חוקר הדתות מירצ'ה אליאדה, על פי תפיסות דת ארכאיות, העץ מאפשר מסעות של 

מלאכים או אלים אל פני האדמה, ומסעות של בני אדם לשמיים בעת חוויית חזיונות, שכן 

אמיר העץ נמצא בעולם העליון, הגזע בעולם התיכון והשורשים בעולם התחתון, השאול. 

העץ הוא מעין שביל קוסמולוגי לשם מעבר בין העולם העליון לעולם התיכון, ולהפך.18 

התחנה  הוא  והאוהל  התיכון,  בעולם  האדם  של  מגוריו  משמש  האוהל  זו,  תפיסה  פי  על 

הראשונית הממוקמת בעולם התיכון לאירוח של המלאכים או האלים.

אליאדה עוסק בהרחבה גם במשמעותו של העץ בתור סמל של התחדשות הצמחייה:19   

הוא מתפתח, הוא מאבד את עליו וזוכה בהם בשנית. וכך בצד הפוריות הקוסמית של העץ, 

טבעית.20  והתחדשות  בוטנית  פוריות  גם  קיימת  עליונים,  עולמות  עם  לקשר  הנוגעת  זו 

ופוריות טבעית הוא גם המפגש שמתרחש  בין פוריות קוסמית לבין התחדשות  זה  מפגש 

בסיפור הבשורה.

על פי ניתוח זה מצטיירת גרסת בראשית יח כסיפור שמתקיימת בו התאמה בין ציר רצף   

האירועים האופקי לציר האנכי של סטרוקטורת ארבע הרמות, שיסודות הסיפור מתארגנים 

העת.21  כל  טרנספורמציות  העוברים  בינריים  ניגודים  מגשרים  הרמות  בין   סביבה. 

מ' אליאדה, תבניות בדת השוואתית )תרגום י' ראובני(, תל אביב תשס"ג, עמ' 184.  18
אליאדה )שם(, עמ' 166.  19
אליאדה )שם(, עמ' 173.  20

לוי־סטרוס, עלילות אסדיוואל )לעיל הערה 4(, עמ' 15.  21

7 

ה ָרה ְזֵקִנים ָּבִאים ַּבָּיִמים ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשרָ ְוַאְבָרָהם ְוָׂש ' :המעוררת חוסר ודאות וספק

תהליך יצירת  ,הגבראצל ואילו  ;)12–11יח ( 'ַאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה... אַֹרח ַּכָּנִׁשים

ועל כן ממוקמים הגברים בסיפור , ואל תוך האישה, לד כרוך בהוצאה ממנו החוצהוהו

 .)14יח ( 'ָּדָבר' ֲהִיָּפֵלא ֵמה' :מנותקת אותוהם מפגינים וד, מחוץ לאוהל

בסיפור מתקיים מפגש בין אלוהים  :תהקוסמולוגי רמהניגוד זה מתקשר ל 

16Fהאנשים האורחים. לאדם

אישה זקנה שעברה : מביאים עמם בשורה מטאפיזית 17

 .מזמן את גיל הפוריות מתעתדת ללדת לאיש זקן שלא ברורה כשירותו ויכולתו להוליד

הוא  שני הציריםהמפגש בין  .פרוס בצורה אופקית והעץ צורתו אנכית האוהל 

בין העולם נקודת מפגש , תחת העץ ובפתח האוהל, מקום הארוחה ומתן הבשורה

 :כמודגם באיור הבא, לעולם התחתון העליון

 

 

 

 

 

 

 

 

מסעות מאפשר  העץ, ות דת ארכאיותסתפיעל פי  ,ה אליאדה'הדתות מירצחוקרלדברי 

 בעת חווייתומסעות של בני אדם לשמיים , אלים אל פני האדמהאו  מלאכיםשל 

בעולם התיכון והשורשים בעולם הגזע, אמיר העץ נמצא בעולם העליוןשכן  ,חזיונות

מעבר בין העולם העליון לעולם שם מעין שביל קוסמולוגי להעץ הוא. השאול, התחתון

 ,מגוריו של האדם בעולם התיכון משמש האוהל, על פי תפיסה זו 17F18.ולהפך, התיכון

או  לאירוח של המלאכיםהאוהל הוא התחנה הראשונית הממוקמת בעולם התיכוןו

 .האלים

                                                           
.)15, 1 יט 'בר( מלאכים ניםמכו האנשים לוט אצל בביקורם17
 .184' עמ, ג"תשס אביב תל, )ראובני 'י תרגום( השוואתית בדת תבניות, אליאדה' מ18

מקום 
 המפגש
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למגבלות  וכפופה  אחדים,  לקולות  הכתובה  לנעימה  כדרכו  זאת  משווה  לוי־סטרוס 

סכמות  של   – האנכי  והממד  עצמה,  הנעימה  מהלך  של   – האופקי  הממד  ממדים:  בשני 
הקונטרפונקט.22

הבה נתבונן עתה בגרסה השנייה לסיפור בשורת הולדת יצחק, המופיעה בבראשית יז.   

גרסה זו דלה מאוד; יש בה אירועים מעטים,23 וכשמשווים אותה לגרסת בראשית יח, נראה 

כי רצף האירועים שבה מבולבל עד מאוד. אולם תהיה זו טעות לראות בה הד מוחלש של 

גרסת בראשית יח ותו לא. בגרסת בראשית יז יש תמורות היוצרות בלי ספק מערכת. נתחיל 

אפוא ברישום התמורות, ונבדיל בין מרכיבים המשותפים לשתי הגרסאות ובין מרכיבים 
שיש בהם שינוי.24

גרסת בראשית יז אינה כוללת את הרמה הגאוגרפית והרמה הטכנו־כלכלית, שנוגעות   

של  תיאור  ואין  גאוגראפי  מקום  של  אזכור  זו  בגרסה  אין  קונקרטית.  למציאות  ישירות 

תנועה במרחב, ואין גם מזון או קרבן. גרסה זו כוללת את שתי הרמות האחרות, הסוציולוגית 

והקוסמולוגית, שהיא גם הרמה הדומיננטית בטקסט. 

זהו  מוחלפים.  ושרי  אברם  של  שמותיהם  יז,  בבראשית  לאלוהים  אברהם  בין  במפגש   

מפגש בין הרמה הקוסמולוגית והניגוד 'אדם–אל' ובין הרמה הסוציולוגית והניגוד 'גבר–

אישה'. הציווי על ברית המילה המופיע בגרסה זו הוא מפגש בין הניגוד 'אדם–אל' שברמה 

בין  גופנית  ברית  כריתת  הסוציולוגי.  שבמישור  'נימול–ערל'  הניגוד  ובין  הקוסמולוגית 

הגבר הנימול לאל מדירה מן הברית את האישה ברמה אחת ואת הגברים הלא נימולים ברמה 

והטכנו־ הגאוגרפית  הרמה  על  מוותרת  יצחק  הולדת  לבשורת  יז  בראשית  גרסת  אחרת. 

 ,)3 הערה  )לעיל  מיתולוגיות  לוי־סטרוס,  ראו:  מיתית,  ליצירה  מוזיקלית  יצירה  בין  הדמיון  בעניין   22 
עמ' 9–41.

גונקל ִהשווה בין שתי הגרסאות כמשתייכות למקורות השונים, J ו־P: 'הסיפורים המקיפים היחידים   23
לאברהם  אלוהים  התגלות  סיפור  והמבול,  הבריאה  סיפור  ראשית  הם  הכוהני  למקור  המיוחסים 
והפיוטיות,  הקדומות, הצבעוניות  האגדות  את  נשווה  אם  המכפלה ]...[ די  מערת  יז( וסיפור  )פרק 
לא  חשיבות.  ייחס  דברים  לאילו  להבין  כדי  מתוכן,  מחלץ  הכוהני  שהמקור  הבודדים  לדיווחים 
]...[ הוא  עובדות  לתאר  כדי  הקדומים  המספרים  של  הפיוטי  בסגנון  להשתמש  כוונה  כל  לו  הייתה 
התעלם מן האווירה שבאגדות. חייהם של האבות לא עניינו אותו ולכן דמויותיהם כה חיוורות אצלו 
של  העזה  מן הצבעוניות  הם  אף  עם אברהם )פרק יז( רחוקים  ]...[ סיפורי הבריאה, המבול והברית 
זר  עניין  בהם  מכניס  המקור  זאת  תחת  המוחשי.  הסיפורי  החומר  את  חסרים  והם  הקדומות  האגדות 
הכוהני  למקור  האופייניות  משפטי,  אופי  בעלות  מפורטות  הוראות  והוא  הקדומות,  האגדות  לרוח 
בתקופה מאוחרת יותר, בפרקי מתן החוקים על ידי משה ]...[ חשיבות רבה נודעת מבחינתו לשמירת 
השבת, לקיום ברית המילה ]...[ אופייניות במיוחד למקור זה התגלויות האלוהים המתוארות בצורה 
עניינית ולא מוחשית: האל מופיע, נושא את דבריו ונעלם )למשל בפרק יז( ]...[ לנגד עיניו עומד 
ככריתת  האלוהים  דברי  את  מציג  הכוהני  שהמקור  מקרה  זה  ]...[ אין  תיאורה  ולא  ההתגלות  תוכן 
ברית: מן הסתם הצורה המשפטית הזו קרובה אליו'. ראו: גונקל, אגדות בראשית )לעיל הערה  1(, 

עמ' 111–114.
לוי־סטרוס, עלילות אסדיוואל )לעיל הערה 4(, עמ' 23.  24
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ההפרדה  בסיס  על  הקוסמולוגית,  ברמה  'אדם–אל'  החיבור  את  לזקק  מנת  על   כלכלית 

ברית  על  הציווי  בבסיס  העומדים  לנימול,  ערל  ובין  לגבר  אישה  בין  הסוציולוגית  ברמה 

המילה.

אל

אישה ≠ גבר נימול ≠ ערל

מודגשת  המילה,  ברית  מטקס  להדרתה  הקשורה  יז,  בראשית  מגרסת  שרה  של  הדרתה 

בייחוס הצחוק הספקני לאברהם,25 המנוגד לשתי הגרסאות האחרות של מדרש השם של 

6; בגרסאות אלה הצחוק מיוחס לשרה. איזון  12–16 ובבראשית כא  יצחק, בבראשית יח 

להדרתה של שרה מגרסת בראשית יז מתקבל בהכללתה בטקס החלפת השמות והברכות. 

לאברם: 'ְוֹלא ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת ִׁשְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם ִּכי ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיָך. ְוִהְפֵרִתי 

ֶאל  ֱאֹלִהים  'ַוּיאֶמר  ולשרי:   ,)6–5 )יז  ֵיֵצאּו'  ִמְּמָך  ּוְמָלִכים  ְלגֹוִים  ּוְנַתִּתיָך  ְמֹאד  ∆ִבְמֹאד  ֹאְתָך 

ַאְבָרָהם ָׂשַרי ִאְׁשְּתָך ֹלא ִתְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ָׂשָרי ִּכי ָׂשָרה ְׁשָמּה. ּוֵבַרְכִּתי ֹאָתּה ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה 

ְלָך ∆ֵבן ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו' )יז 15–16(. בטקס זה השמות משתנים 

ההכרחי  לאברם,  שרי  בין  תיווך  נוצר  כך  זהות.  כמעט  ברכות  ומוענקות  מקביל  שינוי 

להנעת מנגנון המיתוס. שכן הדרה מוחלטת של האישה לא תאפשר את מימוש הבשורה.

גרסת  כך:  לתאר  אפוא  ניתן  לאחרת  אחת  מגרסה  ההעברה  אגב  בסיפור  השינוי  את   

הרמות  את  לחזק  מנת  על  והטכנו־כלכלית  הגאוגרפית  הרמה  את  משמיטה  יז  בראשית 

האחרות, הקוסמולוגית והסוציולוגית, ואת הקשרים ביניהן, וזאת כדי ליצור את ההקשר 

של  יסודית  תכונה  להזכיר  יש  כאן  זו.  גרסה  בבסיס  שעומד  המילה  על  לציווי  המתאים 

המחשבה המיתית כפי שניסחּה לוי־סטרוס: 'כשסכמה מיתית עוברת מהקשר סיפורי אחד 

למצוא  אפשר  אבל  ולהיטשטש.  להידלדל  מתחיל  המיתוס  מסירתה,  על  המקשה  לאחר 

מעבר אל התחום, שבו במקום להתחסל סופית, בגלל אובדן כל קווי המתאר שלו, המיתוס 
מתהפך, ושוב קונה לו חלק מבהירותו'.26

לשיטתו,  הווריאציות.  לשתי  משותף  נושא  הוא  שצחוק  לכך  הלב  תשומת  את  מפנה  זקוביץ  כאמור,   25
מבוא  זקוביץ,  ראו:  יח.  בפרק  שרה  של  המרכזי  מקומה  את  מאזן  יז  בפרק  לאברהם  הצחוק  ייחוס 

לפרשנות )לעיל הערה 2(, עמ' 42.
השתמרה  הסיפור  של  אחרת  מוחלשת  גרסה  הערה 4(, עמ' 27.  אסדיוואל )לעיל  לוי־סטרוס, עלילות   26
במקור חוץ־מקראי, באפוס האוגריתי: 'והנה הגיבור איש הרנמי / בקול לאשתו יקרא / שמעי הגברת 
דנתי / הכיני טלה מעדר / לנפש כותר וחסיס / לגרון הין חרש־יד / האכילי, השקי אלים / שרתי כבדי 
אותם / בעלי מצרים אל כולה / תשמע הגברת דנתי / תכין טלה מעדר / לנפש כותר וחסיס ]...[ / והנה 
הגברת דנתי / תאכיל, תשקה אלים / תשרת, תכבד אותם / בעלי מצרים אל כולה'. י' אבישור, סיפור 
ביקור המלאכים אצל אברהם )בראשית י"ח, א־טז( ומקבילו בספרות אוגרית )2 אקהת V: 4-31(', בית 
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בקבעה  סטרוקטורליסטית  תאורטית  שיטה  נוקטת  וסכנה',  'טוהר  בספרה  דגלס,  מרי 

שהטומאה איננה אלא תוצאה של חריגה מהסדר, יציאה מגבולות הארגון החברתי־תרבותי, 

הגבול שבין מצבים מובחנים  היוצרת מצב של סכנה. קטגוריות תרבותיות המצויות על 

נחשבות בה בעת לבעלות כוח ולמגלמות סכנה. דגלס ממקדת את הניתוח בעיסוק בטומאה 

ובלכלוך. הטאבו סביב זוהמה וטומאה קשור לדבריה להפרדה, טיהור, סימון גבול והענשה 

על חציית גבול. טאבו זה פועל בראש ובראשונה כדי לכפות מערכות מאורגנות על חוויות 

שמוגדרות תרבותית כלא מסודרות.27 דגלס מונה ארבעה סוגים של זיהום חברתי:

הפורצת  סכנה  הוא  החיצוניים; השני  הגבולות  על  המידפקת  סכנה  הוא  הראשון 

גבולות;  אותם  סכנה בשולי  הוא  הפנימיים של המערכת; השלישי  הגבולות  את 

הרביעי הוא סכנה מסתירה פנימית, כאשר עקרונות יסוד סותרים עקרונות יסוד 

אחרים, עד שבכמה תחומים המערכת נאבקת בעצמה ]...[ הסמליות של גבולות 
הגוף משמשת ]...[ כדי להביע סכנה לגבולות הקהילה.28

בקשתו של אברהם מהאורחים לרחוץ את רגליהם בגרסת בראשית יח מייצגת את חששו 

של אברהם מפני כוחם ומפני הסכנה הטמונה בביקורם. הפחד הוא מחציית גבול ומערעור 

ממצב  להעבירם  רצונו  את  מייצגת  הרחיצה  בקשת  המאהל.  בתוך  השורר  הפנימי  הסדר 

למצב על פי שרשרת הניגודים הזו: סכנה–ביטחון; טומאה–טהרה; לכלוך–ניקיון; מחוץ 
לכללי החברה–בתוך כללי החברה; מדבר–מאהל; טבע–תרבות.29

הוא  ניקיון  היעדר  לא  הבזות:  על  קריסטבה  של  דבריה  רלוונטיים  הרגליים  לאבק   

שהופך דבר־מה לבזוי; מה שמשבש זהות, מערכת וסדר, מה שאינו מכבד את הגבולות, 

מקרא 32, ב )תשמ"ז(, עמ' 168–177, עמ 175. בטקסט האוגריתי האישה מכינה את הארוחה על כל 
בין  ההתאמה  את  מטשטשת  האוגריתי  האפוס  גרסת  לאורחים.  להגישה  החוצה  יוצאת  ואף  מרכיביה 
הניגוד 'פנים־חוץ' ברמה הגאוגרפית לניגוד אישה־גבר ברמה הסוציולוגית ולניגוד חלב־בשר ברמה 

הטכנו־כלכלית בגרסה המקראית בבראשית יח.
ראו:אנדרה לוי, 'הקדמה', דגלס, טוהר וסכנה )לעיל הערה 6(, עמ' 17.  27

דגלס )שם(, עמ' 143.  28
מדרש העוסק ברחיצת הרגליים ומוצא כשל ביחסו של אברהם לאורחים: 'יקח נא מע]ט[ מי]ם[ ורחצ'   29
רגליה]ם[ אמ' ר' ינאי בר' ]י[שמע]אל[ אמרו לו שמא כערביים חשבתנו שמשתחוים לאבק רגליהם 
כבר יצא ממנו ישמע']אל[ )בבלי, בבא מציעא פו ע"ב ]על פי כ"י פירנצה, II.1.8-9 אוצר כתבי יד 
תלמודיים[(. המדרש מבקר את אברהם על שראה באורחים גורם סכנה. אברהם, שהתעקש להעביר 
את האורחים ממצב של טבע למצב של תרבות, נענש בדרך של מידה כנגד מידה בכך שיצא ממנו 
ויעבור  תרבות  למקום  מחוץ  במדבר  להשתכן  יבחר  לקהילתו,  להשתייך  ימשיך  לא  בנו  ישמעאל. 
אברהם  של  המיותרת  חשדנותו  על  עונש   – זאת  כל  לטבע.  מתרבות  הפוכה:  טרנספורמציה  בכך 

בזרים. 
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את המקומות, את הכללים – הוא הבזוי.30 אברהם חושש מהפרת הגבולות ומשיבוש, ואכן 

הזרים המביאים עמם את בשורת הפוריות מערערים את הסדר הישן במערכת היחסים של 

בני הזוג, המושתת על העקרות המתמשכת. שרה מקבלת מאנשים זרים בשורה הקשורה 

בחלקים האינטימיים ביותר של גופה. חדירה זו מבחוץ פנימה מסבירה את תגובתה: 'ַוִּתְצַחק 

ָׂשָרה ∆ְבִקְר∆ָבּה ֵלאֹמר ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואֹדִני ָזֵקן' )יח 12(. הצחוק מתפרש בהקשר זה 

כצחוק של מבוכה ואפילו בעתה. ההתקשרות הצפויה בין בני הזוג הקשישים כמוה כחתונה 

המוטיב הקדמוני־קמאי  ופסיכה מקשר את  ארוס  לסיפור  בפירושו  נוימן  אריך  מחודשת. 

של 'חתונת המוות' לתופעת יסוד בפסיכולוגיה הנשית של המטריאכט. מנקודת הראות של 

המטריאכט, כל חתונה היא שוד וחטיפה של פרח הבתולים בידי ִצדה הארצי, העוין והאלים 

מחדש,  ולקיחתם  בתוליה  על השבת  יח  בגרסת בראשית  שרה מתבשרת  הגבריות.31  של 

'ַוְּתַכֵחׁש  ואברהם.  הזרים  שלושת  ידי  על  בסיפור  המיוצג  הפטריאכט  עליה  מאיים  ובכך 

ָׂשָרה ֵלאֹמר ֹלא ָצַחְקִּתי ִּכי ָיֵרָאה ַוּיאֶמר ֹלא ִּכי ָצָחְקְּת' )יח 15( – שיירי הדיאלוג המופיעים 

בפסוק זה מבטאים תחושה זו. הצחוק, שהוא מוטיב בסיסי במיתולוגיה של המאטריאכט, 

המבטא חרדה מפני השינוי, משתמר בגרסה המקבילה, גרסת בראשית יז, שבה הוא מיוחס 

לאברהם.

גרסת  וכי  יח,  בראשית  גרסת  של  ַהְחלשה  היא  יז  בראשית  שגרסת  לכך  הוכחה  זוהי   

בסיפור  מעוגן  שרה  של  הצחוק  יסוד  יז.32  בראשית  גרסת  של  חיזוקה  אינה  יח  בראשית 

בגרסת בראשית יח, בשאלה: 'ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאֹמר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתי' )יח 

13(, ובדיאלוג: 'ַוְּתַכֵחׁש ָׂשָרה ֵלאֹמר ֹלא ָצַחְקִּתי ִּכי ָיֵרָאה ַוּיאֶמר ֹלא ִּכי ָצָחְקְּת' )יח 15(, ואינו 
ממלא תפקיד של ממש בגרסת בראשית יז.33

מילה וברית  נידה 

דגלס כותבת כך על ייצוגו של הגוף:

הגוף הוא דגם שיכול לייצג כל מערכת בעלת גבולות מוגדרים. גבולותיו יכולים 

לסמל כל גבול אחר המצוי בסכנה או לוקה בשבריריות, הגוף הוא מבנה מורכב, 

השימושים של חלקיו השונים והיחס ביניהם מספקים מקור לסמלים עבור מערכות 

עוד  כל  הגוף  להפרשות  הנוגעים  טקסים  להסביר  אפשר  אי  אחרות.  מורכבות 

ז' קריסטבה, כוחות האימה: מסה על הבזות, עברית נ' ברוך, תל אביב 2005, עמ' 9.  30
א' נוימן, על ההתפתחות הנפשית של היסוד הנשי )תרגום מ' רון־בכר(, בני ברק תשס"ד, עמ' 42.  31

מסקנה זו מתאימה לטענתו של זקוביץ שהובאה לעיל ולפיה בראשית יח קדום מבראשית יז )ראו לעיל   32
ליד הציון להערה 3(. 

הלידה  סיפור  מגרסת  כאמור  לקוח  זה  יסוד  'יצחק', אך  השם  למדרש  קשור  אברהם  של  צחוקו  אמנם   33
בבראשית כא 6, ומקושר שם, כמו בבראשית יח, לצחוק של שרה ולא של אברהם. 
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למבנה  המיוחסים  והסכנות  ושהכוחות  החברה  את  מסמל  שהגוף  לראות  מסרבים 

החברתי מוצאים ביטוי מצומצם בגוף האנושי'.34 

ציפורניים, שערות  להסירו, כמו  שיש  טמא  כדבר  הגוף, נתפסת  בשולי  הערלה, הנמצאת 

לקהילתו  למקושר  הנימול  ואת  לתמים,  הגוף  שאר  את  הופכת  הערלה  הסרת  ולכלוך. 

בגרסת  הרגליים  אבק  את  להסיר  מאורחיו  המבקש  אברהם,  הערלים.  מקהילת  ולמובדל 

בראשית יח כתנאי כניסה לקהילתו, הוא המסיר את ערלתו ואת ערלת בנו בגרסת בראשית 

הלכלוך  הסרת  בין  לקשר  ניתן  דורות.  לדורי  לקהילתו  והשתייכות  כניסה  לסמן  כדי  יז 

הבזוי  לאני;  מנוגד  הבזוי  הבזוי.35  את  קריסטבה  של  הגדרתה  באמצעות  הערלה  להסרת 

מסלק  ה'אני'  ואיווי.  משיכה  מעורר  בעת  ובה  הסובייקט  ידי  על  דחוי  נפל,  אובייקט  הוא 

פוסק  אינו  זה, הבזוי  גלותו  כן, ממקום  פי  על  אף  אך  לכלל.  בחוץ, מחוץ  הבזוי, והוא  את 

מלקרוא תיגר על אדונו, הסובייקט.

אי־הסדר  לשם.  מושכת  גם  אך  המדבר  אימת  את  מגרשת  הבזוי  הרגליים  אבק  הסרת   

שבחוץ קורא תיגר על הסובייקט שבפנים. אם כן, הערלה היא הבזות של העצמי. המשיכה 

אל הבזות היא הכרה מתמשכת בחסר המתקשרת לחוויית הסירוס, ולחוויית הכניעות בפני 

של  הסמוי  בתוכנו  הגרסאות  שתי  בין  דמיון  חושפת  זו  הבחנה  הדתית.36  בווריאציה  האל 

המיתוס, סביב טרנספורמציית הניגודים 'טומאה–טהרה', 'חוץ–פנים', 'טבע–תרבות'. 

על הניגוד 'טבע–תרבות' העומד בבסיס שתי הגרסאות כותבת חזן־רוקם: 'עיקרה של   

בהבחנת  עוסקת  תרבות  כל  של  האקספרסיבית  בכך, שהיצירה  לוי־סטרוס  של  התיאוריה 

"הנקודות הקריטיות" שבין תרבות ולא תרבות, ובסופו של דבר בין חיים ומוות, ושל יחסיה 

של בעיה מרכזית זו לתפיסות הסוציולוגיות, הגאוגרפיות ועוד, שעימהן חיה כל חברה'.37 

שלפנינו, הופכת  המיתוס  של  ביסודו  והנמצאת  האמורה  הניגודים  שרשרת  פי  כן, על  אם 

תרבותית־סוציולוגית  זהות  של  קריטית  לשאלה  אברהם  לקהילת  ההשתייכות  שאלת 

שמשמעותה הוויה או חידלון.

ָּיִמים  Ãב∆ ∆ָבִאים  ְזֵקִנים  ְוָׂשָרה  ְבָרָהם  Ãְוא'  ,11 יח  בבראשית  המופיע  המוסגר  המאמר  פי  על   

נידה,  דם  היעדר  של  במצב  הנרטיב  פי  על  נמצאת  שרה  ָּנִׁשים'.  Ãּכ ח  Ãֹאר ְלָׂשָרה  ִלְהיֹות  ל  Ãָחד

והבשורה מפגישה את שרה שוב עם ה'עדנה' – שאמנם יש בה תקווה להולדה אך יש בה גם 

חוויית חסר המנכיחה את הבלות והבזות של העצמי,38 וחשש מלכלוך ומסכנה המאפיינים 

דגלס, טוהר וסכנה )לעיל הערה 6(, עמ' 142.  34
קריסטבה, כוחות האימה )לעיל הערה 30(, עמ' 7.  35

קריסטבה )שם(, עמ' 10.  36
חזן־רוקם, השמש התמים )לעיל הערה 9(, עמ' 114.  37

קריסטבה, כוחות האימה )לעיל הערה 30(, עמ' 7.  38
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את החומר הנפלט מפתחי הגוף.39 כאמור, גרסת בראשית יז מכילה תוכן סמוי דומה, מהפן 

כהכנה  הרבייה  באברי  לדימום  ההתייחסות  המילה.  בטקס  הכרוך  הדימום  סביב  הגברי, 

יסוד  בה  יש  הגרסאות,  לשתי  המשותפת  מאוחר,  בגיל  טבעית  לא  התעברות  לקראת 

גרוטסקי. החרגת התופעה, באמצעות הדגשת הלא טבעי, הלא מתאים והלא ראוי מאירה 

מחדש את התופעה הרגילה, הטבעית וההולמת. הגרוטסקה היא אמצעי לשחזור התופעה 

הטבעית על ידי החשיבה המיתית, שחזור המביא להעצמת היסוד הטבעי הקשור בגופניות, 

פוריות והולדה העומד בבסיסו של המיתוס.40 או כפי שכותבת דגלס על הטבעיות שבחוויה 

את  לחיקו  מאמץ  הוא  שתהיה;  ככל  נחותה  חוויה,  בשום  בוחל  אינו  'הטקס  הטקסית: 

ואינטימי  אישי  הוא  הטקסית  לסמליות  שהמקור  ככל  נשגבת.  משמעות  להן  ומקנה  כולן 

המשותפות,  האנושיות  החוויות  ממאגר  שאוב  שהמסר  ככל  יותר.  משמעותי  יותר, המסר 
התקבלותו ודאית ונרחבת יותר'.41

ה י צ מ ר ו פ ס נ ר ט ו ר  ב ע מ י  ס ק ט  . ג

מיתוס הבשורה על גרסאותיו מכיל סדרה של טקסי מעבר: החלפת השמות, ברית המילה, 

רחיצת הרגליים והסעודה. ויקטור טרנר, שדן בהרחבה במושג הלימינליות, מביא בראשית 

אלו  טקסים  הגדיר  גנפ  ואן  מעבר'.  ל'טקסי  מ־1909,  גנפ,  ואן  של  הגדרתו  את  דבריו 

בתור טקסים המלווים כל שינוי במקום, במצב, במיקום חברתי ובגיל. כל טקסי המעבר 

מחדש.  והתחברות  סף(;  לטינית:   ,limen( שוליים  ניתוק;  שלבים:  בשלושה  מתאפיינים 
הִספים )thresholds( מסמלים התחלות של סטטוסים חדשים.42

בסיפור הבשורה בגרסת פרק יח, אברהם ושרה נפרדים ממצב העקרות, ונכנסים למצב   

ביניים 'לימינלי' של חוסר ודאות. ברקע, יסודות שונים מבטאים מצב 'לימינלי'. כאמור, 

פתח האוהל מייצג מצב ביניים בין נשי לגברי, האורחים נמצאים במצב ביניים בין אדם לאל 

והארוחה נמצאת במצב של הכנה.

לשיטת טרנר, אישיויות במצב של לימינליות מצטמצמות או נכתשות לכדי מצב אחיד   

נוספים שיאפשרו להן להתמודד עם התחנה החדשה  ויזכו לכוחות  יעוצבו מחדש  שממנו 

בחייהן. מצב זה יש בו משום סבילות וכניעות.43 אברהם נעשה כנוע תוך כדי האירוח: הוא 

דגלס, טוהר וסכנה )לעיל הערה 6(, עמ' 142.  39
 M. Bakhtin, Rabelais and His World, trans. H. Iswolsky, :על תמונות גרוטסקיות של הגוף, ראו  40
Cambridge, MA 1968, pp. 301-316. בכטין מראה את הקשר בין הצגה גרוטסקית של איברי הגוף 
להצגה גרוטסקית של מזון. ניתן אפוא לראות גם בתיאור המפורט של מרכיבי הארוחה בסיפור בשורת 

ההתעברות בגרסת בראשית יח דרך להעצמת היסוד הגרוטסקי.
דגלס, טוהר וסכנה )לעיל הערה 6(, עמ' 135.  41

ו' טרנר, התהליך הטקסי: מבנה ואנטי־מבנה )תרגום נ' רחמילביץ(, תל אביב 2004, עמ' 87–89.  42
טרנר )שם(, עמ' 88.  43
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משרת את האורחים בעצמו. שרה מושתקת, נאלצת להכחיש את צחוקה מרוב פחד ולבסוף 

אף ננזפת: 'ַוּיאֶמר ֹלא ִּכי ָצָחְקְּת' )יח 15(. בגרסת בראשית יז אברהם נופל על פניו בתנוחת 

התגלות ונעשה כנוע. כניעות זו מגיעה לשיא בחוסר אונים גופני הכרוך בדימום המילה.

את רצף האירועים בגרסת בראשית יח ניתן לתאר בסכמה של שלוש יחידות סיפוריות   

המורכבות משלושת החלקים המאפיינים את טקס המעבר: ניתוק )או להלן: 'הבחנה'(, מצב 

בין  התאמה  מתקיימת  כך  בהקלה.  המלווה  והכרעה  ספק,  של  בתחושה  המאופיין  ביניים 

סטרוקטורה למשמעות.

ביחידה הראשונה נוצרת הבחנה בין אורח למארח. בנקודת המפגש יש הפצרה הנותנת   

תחושה של ספק – המארח מפציר באורחים לסור אליו, ומתעורר מתח לקראת הבאות: האם 

ְרָּת' )יח 15( – האורחים  Ãֲאֶׁשר ִּד∆ב ֲעֶׂשה כַ∆ Ãהאורחים ייענו להזמנה? ולבסוף, ההתמזגות: 'ֵּכן ּת

מסכימים להתארח.

ביחידה השנייה נוצרת הבחנה בין רעב לשובע. המארח מגלה מוטיבציה גבוהה בהכנת   

הארוחה, ובסיום ההכנות הוא עומד ומצפה: 'ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ'. מתעורר הספק: 

' )יח 8(. האם תהיה אכילה? ולבסוף, ההתמזגות: 'ַויֹ∆אֵכלו∆

על  שרה  של  ערעורה  ובין  המטפיזית  הבשורה  בין  הבחנה  נוצרת  השלישית  ביחידה   

הבשורה, ומתעורר ספק אם הבשורה תשרוד ותבוא לידי מימוש. ולבסוף, ההתמזגות: חזרה 

ְל ָׂשָרה ֵבן' )יח 14(.  ֵעת ַחיָ∆ה ו∆ על מילות הבשורה 'ָכ∆

ובתיאור סכמתי:  
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אירועי  והסכמות.44  אירועי הרצף  היבטים של מבנה המיתוס:  לנסח שני  נוכל  זאת  לאור 

בסדר  זה  אחר  בזה  באים  האירועים  המיתוס.  של  לעין  הנראה  התוכן  את  יוצרים  הרצף 

שהתרחשויות  אלא  הלאה.  וכן  הצחוק  הבשורה,  הארוחה,  האורחים,  כניסת  כרונולוגי: 

בו־זמניות  סכמות  לפי  שונות,  שלהן  העומק  שרמות  במישורים  מאורגנות,  אלו  עוקבות 

שחופפות זו לזו.

לוי־סטרוס, עלילות אסדיוואל )לעיל הערה 4(, עמ' 15.   44
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הניסיון להסביר את הלוגיקה שבמעברים בין הניגודים, ואת ההבדלים שבין הגרסאות   

לוי־סטרוס:  אותו  אופיו של המיתוס, כפי שהגדיר  אותו מיתוס, ממחיש את  השונות של 

במהלך ההסבר יש תחושה שהמיתוס מתפענח בכמה רזולוציות, אך תמיד יהיו רזולוציות 

נוספות לא מפוענחות. הניגודים הבינריים יוצרים תחושה שהמיתולוגיה עוברת תהליך של 

פרוק וארגון מחדש במהלך מסירתה. הכאוס נעשה מאורגן, אך בה בעת נוצר כאוס אחר. 
אין אפשרות לארגן את המיתוס באופן סופי; תמיד יישאר בו כאוס.45

ם ו כ י ס

'מיתוס'.  למונח  שונות  מהגדרות  נגזרים  בראשית  בספר  הסיפורים  באופי  שונים  דיונים 

ניסיון למצוא בספר בראשית עקבות לסיפורי  'סיפור אלים' מולידה  הגדרת מיתוס בתור 

אלים שטושטשו עקב המעבר לטקסט מונותאיסטי; כך למשל לשיטת יחזקאל קויפמן.46 

הגדרות רחבות יותר של המונח, כגון זו של יהודה ליבס, מציגות את המיתוס לא כסיפורם 

של כמה אלים, אלא כסיפורו של אל אחד. הסיפור המקראי הוא סיפור הופעתו של האל. 

ליבס, מוליד  היכולת להגיע להגשמה, במונחיו של  המתח שבין המפגש עם האל לחוסר 

שרשרת של ניגודים דיאלקטיים הנותנת לסיפור את תוקפו המיתי.47 גישה מרחיבה עוד 

'מיתוס' היא גישתו של איתמר גרינולד, הרואה במיתוס סיפור המשמש את  יותר למונח 

זהותם ולהבנת מקומם ותפקודם ביקום. התרבות נזקקת לעתים קרובות  יוצריו להגדרת 

ל'סיפור', או למערכת 'סיפורים', שיעגנו את מרכיביה השונים במסגרת בעלת משמעות 

חזן־רוקם  גלית  שלה.48  הדתי  מההקשר  המיתוס  הגדרת  את  מוציאה  זו  הרחבה  ערכית. 

מנגנון  בעיניה  הוא  המיתוס  לוי־סטרוס:  על  המסתמכת  יותר,  אף  רחבה  הגדרה  מנסחת 

חשיבה המשמש תשתית עקרונית לכלל היצירה התרבותית, העממית, האורלית, הכתובה, 

האמנותית והחברתית. החשיבה המיתית מאופיינת בתפיסה כוללת, טוטלית, של ההוויה 

המיתית  ביטוייה של החשיבה  הסיפור.  הקיום באמצעות עלילת  פרטי  לכל  הסבר  ובמתן 

מצטיינים בהבלטת ניגודים חריפים בין המושגים היסודיים של החיים והתרבות, כגון חיים 

חוויתי  או  מחשבתי  כמודוס  מיתוס  המונח  הגדרת  וגבריות.  נשיות  וטבע,  תרבות  ומוות, 

מורכבת  מערכת  בתור  בראשית,  ספר  סיפורי  ובהם  המקרא,  סיפורי  לבחינת  מובילה 

התורמת ליצירת זהותו התרבותית והאינטלקטואלית של העם הישראלי־יהודי. התחקות 

לוי־סטרוס, מיתולוגיות )לעיל הערה 3(, עמ' 14.  45
י' קויפמן, תולדות האמונה הישראלית, ד, ירושלים ותל אביב תש"ך, עמ' 57–59.  46

)תשנ"ז(,  יד  יהודית,  ותרבות  בקורת  אמנות,  לספרות,  עת  כתב  דימוי:  ומיתוס',  'יהדות  ליבס,  י'   47 
עמ' 6–15.

במדעי  מחקרים  שבע:  באר  אשל  ההיסטורית',  והמציאות  המחקר  והמיתוס:  'המאגיה  גרינולד,  א'   48
היהדות, ד: המיתוס ביהדות )תשנ"ו(, עמ' 15–28.
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אחר המאפיינים המיתולוגיים של סיפורי בראשית מאפשרת פירוק של מסגרת המציאות 
ונסיגה לשלב הרכבתה־בריאתה.49

מיישום שיטתו של לוי־סטרוס בניתוח סיפור בשורת הולדת יצחק ניתן להסיק כי לפנינו   

מיתוס המתאר 'תת־מודע קולקטיבי' שמתגלה בסטרוקטורות. ההשוואה בין שתי הגרסאות 

מאירה את גלגוליו של המיתוס, הלובש צורה בסיפור הבשורה בגרסת בראשית יח, ובמעבר 

לגרסת בראשית יז פושט צורה ולובש צורה חדשה בדמות מיתוס ברית המילה.

הבסיסית  בגרסתו  מעוגן  האומה  אבי  של  הממשיך  בנו  הולדת  בשורת  על  הסיפור   

בסטרוקטורה מורכבת הכוללת את ארבע הרמות ההכרחיות שהגדיר לוי־סטרוס המבוטאות 

במגוון ניגודים בינריים העוברים טרנספורמציות ברמות השונות ובמעבר ביניהן. החידוש 

ביטוי  מקבל  משמעות,  יוצר  הכלי  כי  בהראותה  הסטרוקטורליסטית,  התאוריה  שחידשה 

הסוציולוגית  הטכנו־כלכלית,  הגאוגרפית,   – הרמות  ארבע  מהופעת  במעבר  בולט 

והקוסמולוגית, בגרסת בראשית יח – להופעת שתי רמות בלבד בגרסת בראשית יז. מעבר 

זה יוצר משמעות חדשה הקשורה בטקס ברית המילה, שמהותו סוציולוגית וקוסמולוגית.

הסיפור המיתולוגי על גלגוליו מכיל מתח בין פנים לחוץ, וחשש מפני הסכנה הטמונה   

בכניסת זרים לתוך הקהילה. אברהם היושב בפתח האוהל מתמרן בין הכנסת האורחים ובין 

שמירה על הטריטוריה שלו באמצעות טקס שגרתי של רחיצת הרגליים. ובגרסה המקבילה, 

סימון ההשתייכות לקהילת אברהם מתעצם והופך לטקס גופני.

המילה,  ובדם  הנידה  בדם  אברהם,  של  ובצחוקו  שרה  של  בצחוקה  המקביל  העיסוק   

הוא דרך נוספת לשחזור התופעה הטבעית על ידי החשיבה המיתית, אגב יצירת וריאציות 

שונות של אותו סיפור.

במהלך השתמרותו הסיפור עובר תהליך דיאלקטי של צמצום והרחבה, הפחתה ועיבוי,   

ושינוי, אך בה בעת מודגש הצופן התרבותי התמציתי הטמון בבסיסו של המיתוס,  שיוך 

ומחודד היסוד המקיים אותו.

המתבטא  המעבר,  טקס  יסוד  הוא  הבשורה  סיפור  מיתוס  בבסיס  העומד  מרכזי  יסוד   

יז, ובטקס הסעודה וחידוש הנידה  בטקסי החלפת השמות וברית המילה בגרסת בראשית 

המסודרת  יח,  בראשית  בגרסת  סטרוקטורלי  ביטוי  מקבל  זה  יסוד  יח.  בראשית  בגרסת 

כשרשרת של שלוש יחידות סיפוריות הבנויות לפי מודל טקסי המעבר. הבחנה זו מדגימה 

המשמעויות  של  ועומקן  עושרן  המשמעות.  את  מבטא  הסיפורי  הכלי  שבו  נוסף  אופן 

של  המיתולוגי  אופיו  על  מעידים  הסטרוקטורה  שעוברת  מהטרנספורמציות  הנובעות 

הטקסט ומסבירים את חיי הנצח שלו.

על פי לוי־סטרוס, החשיבה המיתית לוקחת את חומר הגלם שלה מן הטבע. החומר הוא   

הכלי של המשמעות ולא האובייקט שלה. החומר עובר סינון כדי למלא את תפקידו; רק 

ג' חזן־רוקם, רקמת חיים: היצירה העממית בספרות חז"ל, תל אביב תשנ"ז, עמ' 162–163.  49
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יתקיימו ברובד אחר. החשיבה המיתית משתמשת  ואלה שנפסלו  יישארו  יסודות ספורים 

בחומרים מהטבע בתנאי שהיא מסוגלת להשתמש בהם ככלי להעברת המשמעות. חומרי 

שתי  על  יצחק  הולדת  בשורת  בסיפור  המשמעות  את  לייצג  שנבחרו  הטבעיים  הגלם 

גרסאותיו הופכים לכלי שממנו נובעת משמעות. החומר הטבעי ממלא את תפקידו ככלי 

העם  של  והאינטלקטואלית  התרבותית  זהותו  ליצירת  התורם  חשיבה  מנגנון  נוצר  וכך 

הישראלי־יהודי.50 התחקות אחר המאפיינים המיתולוגיים של סיפור בשורת הולדת יצחק 

חושפת קשרים בין מבנה למשמעות היכולים להסביר את היווצרותן של גרסאות שונות של 

המיתוס הקדום, ובה בעת להאיר מחדש את תופעת כפל הסיפורים המקראית. 

חזן־רוקם )שם(, עמ' 163.  50




