חשוון תשס"ז

בס"ד

"שניהם אני אוהב"  -על אברהם ,שרה ,הגר וישמעאל
לפרשת וירא )ע"פ שיעורו של הרב אביחי קצין(
הנושא שנעסוק בו היום הוא מערכת היחסים בין אברהם לבין הגר וישמעאל.
ראשית ,צריך לדעת שיש שני מקרים שונים כשביניהם הפרש של יותר מ  15שנה.
הראשון כשנולד ישמעאל )אברהם בן  (86מקור '1
והשני אחרי שנולד יצחק ונגמל )אברהם היה בן  100כשנולד יצחק והסיפור הוא לאחר שנגמל
יצחק( מקור ??
שרה עקרה והיא מציעה הצעה אצילית לאברהם) .קראו את שלושת הפס' הראשונים(
.1בראשית פרק טז
וּשׁ ָמהּ ָהגָר:
ָל ָדה לוֹ ו ְָלהּ ִשׁ ְפ ָחה ִמ ְצ ִרית ְ
אַב ָרם לֹא י ְ
ְשׂ ַרי ֵא ֶשׁת ְ
)א( ו ָ
אוּלי ִא ָבּנֶה ִמ ֶמּנָּה ו ִַיּ ְשׁ ַמע
ֲצ ַר ִני ה' ִמ ֶלּ ֶדת בֹּא נָא ֶאל ִשׁ ְפ ָח ִתי ַ
אַב ָרם ִהנֵּה נָא ע ָ
ֹאמר ָשׂ ַרי ֶאל ְ
)ב( ַותּ ֶ
אַב ָרם ְלקוֹל ָשׂ ָרי:
ְ
ַתּ ֵתּן
ָען ו ִ
אַב ָרם ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אַב ָרם ֶאת ָהגָר ַה ִמּ ְצ ִרית ִשׁ ְפ ָח ָתהּ ִמ ֵקּץ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים ְל ֶשׁ ֶבת ְ
ַתּ ַקּח ָשׂ ַרי ֵא ֶשׁת ְ
)ג( ו ִ
ישׁהּ לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
אַב ָרם ִא ָ
א ָֹתהּ ְל ְ
ֶיה:
ַתּ ַקל ְגּ ִב ְר ָתּהּ ְבּ ֵעינ ָ
ַתּ ֶרא ִכּי ָה ָר ָתה ו ֵ
ַתּ ַהר ו ֵ
)ד( ַו ָיּבֹא ֶאל ָהגָר ו ַ
ֶיה
ָא ַקל ְבּ ֵעינ ָ
ַתּ ֶרא ִכּי ָה ָר ָתה ו ֵ
יק ָך ו ֵ
ָת ִתּי ִשׁ ְפ ָח ִתי ְבּ ֵח ֶ
יך אָנ ִֹכי נ ַ
ֹאמר ָשׂ ַרי ֶאל אַ ְב ָרם ֲח ָמ ִסי ָע ֶל ָ
)ה( ַותּ ֶ
ֶיך:
וּבינ ָ
יִ ְשׁפֹּט ה' ֵבּינִ י ֵ
ֶיה:
ַתּ ְב ַרח ִמ ָפּנ ָ
ֶה ָשׂ ַרי ו ִ
ַתּ ַענּ ָ
ֲשׂי ָלהּ ַהטּוֹב ְבּ ֵעינָיִ ְך ו ְ
ָד ְך ע ִ
אַב ָרם ֶאל ָשׂ ַרי ִהנֵּה ִשׁ ְפ ָח ֵת ְך ְבּי ֵ
ֹאמר ְ
)ו( ַויּ ֶ
אַך ה' ַעל ֵעין ַה ַמּיִ ם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַעל ָה ַעיִ ן ְבּ ֶד ֶר ְך שׁוּר:
)ז( וַיִּ ְמ ָצאָהּ ַמ ְל ְ
ֹאמר ִמ ְפּנֵי ָשׂ ַרי ְגּ ִב ְר ִתּי אָנ ִֹכי בּ ַֹר ַחת:
ֹאמר ָהגָר ִשׁ ְפ ַחת ָשׂ ַרי ֵאי ִמזֶּה ָבאת וְ אָנָה ֵת ֵל ִכי ַותּ ֶ
)ח( ַויּ ַ
יה:
ָד ָ
ְה ְת ַע ִנּי ַתּ ַחת י ֶ
שׁוּבי ֶאל ְגּ ִב ְר ֵתּ ְך ו ִ
אַך ה' ִ
ֹאמר ָלהּ ַמ ְל ְ
)ט( ַויּ ֶ
ַר ֵע ְך וְ לֹא יִ ָסּ ֵפר ֵמרֹב:
אַר ֶבּה ֶאת ז ְ
אַך ה' ַה ְר ָבּה ְ
ֹאמר ָלהּ ַמ ְל ְ
)י( ַויּ ֶ
ֵך:
ְק ָראת ְשׁמוֹ ִי ְשׁ ָמ ֵעאל ִכּי ָשׁ ַמע ה' ֶאל ָענְ י ְ
ָך ָה ָרה ְוי ַֹל ְד ְתּ ֵבּן ו ָ
אַך ה' ִהנּ ְ
ֹאמר ָלהּ ַמ ְל ְ
)יא( ַויּ ֶ
אָדם יָדוֹ ַבכֹּל וְ יַד כֹּל בּוֹ וְ ַעל ְפּנֵי ָכל ֶא ָחיו יִ ְשׁכֹּן:
)יב( וְ הוּא יִ ְהיֶה ֶפּ ֶרא ָ
אַח ֵרי ר ִֹאי:
יתי ֲ
אָמ ָרה ֲהגַם ֲהלֹם ָר ִא ִ
ֳאי ִכּי ְ
אַתּה ֵאל ר ִ
יה ָ
ַתּ ְק ָרא ֵשׁם ה' ַהדּ ֵֹבר ֵא ֶל ָ
)יג( ו ִ
וּבין ָבּ ֶרד:
)יד( ַעל ֵכּן ָק ָרא ַל ְבּ ֵאר ְבּ ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי ִהנֵּה ֵבין ָק ֵדשׁ ֵ
ַתּ ֶלד ָהגָר ְל ְ
)טו( ו ֵ
ָל ָדה ָהגָר ִי ְשׁ ָמ ֵעאל:
אַב ָרם ֶשׁם ְבּנוֹ ֲא ֶשׁר י ְ
אַב ָרם ֵבּן ו ִַיּ ְק ָרא ְ
אַב ָרם:
אַב ָרם ֶבּן ְשׁמֹנִ ים ָשׁנָה וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ְבּ ֶל ֶדת ָהגָר ֶאת יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְל ְ
)טז( וְ ְ

שרי מקווה "אולי אבנה ממנה".
בהבנת הביטוי הזה מצאנו מחלוקת.
רש"י מבין שהיא מקווה שהיא עצמה )שרה( תלד בזכות המעשה האצילי.
)אגב ,גם מבחינה טבעית קורה שאחרי אימוץ זוכים לפרי בטן ,א"כ היא מקווה
לשכר מהקב"ה(
.2רש"י בראשית פרק טז
אבנה ממנה  -בזכות שאכניס צרתי לתוך ביתי:

הרד"ק מבין שהכוונה היא שהבן שיוולד להגר יחשב כבנה .כי ברור היה לה
שבגילה לא תלד.
.3רד"ק בראשית פרק טז
כיוון שראתה שרי שלא ילדה לאברהם והיא בת שבעים וחמש חשבה כי אין לה תקוה עוד ,אמרה,
הנה כי האל אמר לאברהם שיתן לו זרע שיירש הארץ וממני לא יהיה לו זרע עוד כי אני זקנה והבן
שיהיה לו מאשה אחרת יהיה לו ,טוב לי שאתן לו שפחתי לאשה אולי אבנה ממנה ויהיה לי כבני
וטוב לי ,משיהיה לי בן מאשה אחרת.

כך אנו רואים אצל רחל ,שאת הבן שנולד ע"י בלהה היא מחשיבה כבנה שלה.
.4בראשית פרק ל
אַין
ֹאמר ֶאל ַי ֲעקֹב ָה ָבה ִלּי ָב ִנים ו ְִאם ִ
ַתּ ַקנֵּא ָר ֵחל ַבּ ֲאח ָֹתהּ ַותּ ֶ
ָל ָדה ְל ַי ֲעקֹב ו ְ
ַתּ ֶרא ָר ֵחל ִכּי לֹא י ְ
)א( ו ֵ
ֵמ ָתה אָנ ִֹכי:
ֹאמר ֲה ַת ַחת ֱאל ִֹהים אָנ ִֹכי ֲא ֶשׁר ָמנַע ִמ ֵמּ ְך ְפּ ִרי ָב ֶטן:
)ב( ו ִַיּ ַחר אַף ַי ֲעקֹב ְבּ ָר ֵחל ַויּ ֶ
ְת ֵלד ַעל ִבּ ְר ַכּי ו ְִא ָבּנֶה גַם אָנ ִֹכי ִמ ֶמּנָּה:
יה ו ֵ
ֹאמר ִהנֵּה ֲא ָמ ִתי ִב ְל ָהה בֹּא ֵא ֶל ָ
)ג( ַותּ ֶ
יה ַי ֲעקֹב:
ַתּ ֶתּן לוֹ ֶאת ִבּ ְל ָהה ִשׁ ְפ ָח ָתהּ ְל ִא ָשּׁה ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
)ד ( ו ִ
ַתּ ֶלד ְל ַי ֲעקֹב ֵבּן:
ַתּ ַהר ִבּ ְל ָהה ו ֵ
)ה( ו ַ
)ו( ַותּ ֶ
ֹאמר ָר ֵחל ָדּנ ִַנּי ֱאל ִֹהים ְוגַם ָשׁ ַמע ְבּק ִֹלי ו ִַיּ ֶתּן ִלי ֵבּן ַעל ֵכּן ָק ְראָה ְשׁמוֹ ָדּן:

עד כמה היה קשה להם ועד כמה נשמרה מערכת הזוגיות הקרובה שלהם ניתן
ללמוד מדברי הרמב"ן.
שכן יש לשאול  3שאלות:
א .למה אחרי שאברהם נענה להצעת שרה )סוף פס' ב'( לא כתוב שהוא לוקח את
הגר אלא שרה?
ב.מדוע בפס' ג' שוב מצויין ששרי היא אשת אברם ,אחרי שאנחנו יודעים זאת
מפסוק א'?
ג.לא די בזה בסוף הפסוק )ג( התורה שבה ומדגישה שאברהם הוא בעלה של שרה
)לשרה אישה – במפיק( .וכי לא ברור שאם שרי היא אשת אברהם ,הרי שברם
הוא בעלה?!
הרמב"ן משיב שהדבר מלמד אותנו על הזוגיות המופלאה שלהם.
אברהם אינו עושה את הצעד הזה ללא הסכמת אשתו ,גם אחרי הסכמתה הוא זאת
בשבילה )וישמע לקול שרי( והוא אינו ממהר לעשות את הצעד בעצמו עד שהיא
מיישמת אותו למעשה.
התיאורים המיותרים שהזכרנו מלמדים עד כמה הקשר ביניהם נשמר גם ברגע
הקשה של הכנסת הגר לתוך המשפחה .כי גם ברגע הזה היא אשתו והוא בעלה
ומאומה לא נפגם בקשר שביניהם.
.5רמב"ן בראשית פרק טז
)ב( וישמע אברם לקול שרי  -לא אמר הכתוב "ויעש כן" ,אבל אמר כי שמע לקול שרי ,ירמוז כי אף
על פי שאברם מתאוה מאד לבנים לא עשה כן בלא רשות שרי ,וגם עתה לא נתכוון שיבנה הוא
מהגר ויהיה זרעו ממנה ,אבל כל כוונתו לעשות רצון שרה שתבנה ממנה ,שיהיה לה נחת רוח
בבני שפחתה ,או זכות שתזכה היא לבנים בעבור כן כדברי רבותינו )ב"ר מב ב עא ז(:
ואמר עוד ותקח שרי  -להודיע שלא מהר אברם לדבר עד שלקחה שרי ונתנה בחיקו .והזכיר
הכתוב שרי אשת אברם ,לאברם אישה  -לרמוז כי שרה לא נתיאשה מאברם ולא הרחיקה עצמה
מאצלו ,כי היא אשתו והוא אישה ,אבל רצתה שתהיה גם הגר אשתו .ולכך אמר לו לאשה  -שלא
תהיה כפלגש רק כאשה נשואה לו .וכל זה מוסר שרה והכבוד שהיא נוהגת בבעלה:

כל האידיליה שתיארנו קודם קורסת כשהגר בהריון .העובדה שבאופן מיידי הגר
נכנסת להריון )עיינו רש"י ,שמשמע שמיד אחרי הביאה ותהר( גורם להגר לזלזל
בשרי ולטעון שהיא צבועה ואינה צדיקה.
.6רש"י על בראשית פרק טז פסוק ד

)ד( ויבא אל הגר ותהר  -מביאה ראשונה )ב"ר(:
ותקל גברתה בעיניה  -אמרה שרי זו אין סתרה כגלויה מראה עצמה כאלו היא צדקת ואינה
צדקת שלא זכתה להריון כל השנים הללו ואני נתעברתי מביאה ראשונה )ב"ר(:

כמובן שהתנהגותה של הגר היא כפיות טובה כלפי אצילותה של שרה.
ושרה כועסת מאד:
כאן עליכם לקרוא את פסוק יא – הבטחת המלאך ששרה עתידה להרות וללדת בן
ולבקש מהציבור להקשות קושיה ,והיא הרי הגר כבר מעוברת ,ומה משמעות
ההבטחה?! לכן רש"י מסביר שהיא נתנה בה עין הרע והגר הפילה) .(7ההבטחה
היא להרות בשנית ) .(8להדגיש שרעיון "מדרשי" זה נובע מדיוק חזק מאד בפשט.
.7רש"י על בראשית פרק טז פסוק ה
חמסי עליך  -חמס העשוי לי עליך אני מטיל העונש כשהתפללת להקב"ה מה תתן לי ואנכי הולך
ערירי לא התפללת אלא עליך והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת עמך ועוד דבריך אתה
חומס ממני שאתה שומע בזיוני ושותק )ב"ר(:
אנכי נתתי שפחתי וגו' ביני וביניך  -כל בינך שבמקרא חסר וזה מלא קרי ביה וביניך )ר"ל נוכח
לנקבה( שהכניסה עין הרע בעיבורה של הגר והפילה עוברה הוא שהמלאך אומר להגר הנך הרה
והלא כבר הרתה והוא מבשר לה שתהר אלא מלמד שהפילה הריון הראשון:
.8רש"י על בראשית פרק טז פסוק יא
הנך הרה  -כשתשובי תהרי כמו הנך הרה דאשת מנוח )שופטים יג(:

תגובתה של שרה קשה .היא מענה את הגר עד שהיא נצרכת לברוח.
תסכולה של שרה מובן ,אולם יש לדון האם התגובה ראויה?
הרמב"ן ) (9טוען שלא עד כדי כך שלטענתו כל מה שאנו סובלים מבני ישמעאל
הוא תולדה של התנהגות זאת!
.9רמב"ן על בראשית פרק טז פסוק ו
)ו( ותענה שרי ותברח מפניה חטאה אמנו בענוי הזה ,וגם אברהם בהניחו לעשות כן ,ושמע ה' אל
עניה ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני הענוי:

קביעה זו נובעת מהבנת הביטוי "ותענה" כהתעללות .אולם יש מי שמסביר אחרת
והסיבה היא פסוק ט' .קראו אותו ושאלו את הציבור מה קשה? אם אמנם העינוי
הוא דבר כה שלילי מה פתאום "התעני תחת ידיה"?!
לכן יש מי שמסביר שלהתענות משמעותו לחיות בתחושה של עבד .הגר שמוגדרת
בכתוב כ"שפחת שרי" הפסיקה לחוש כך מרגע שהרתה .והמלאך מצווה אותה
לשוב לסטטוס הזה ולהתענות תחת שרי.
לסיכום העיסוק בסיפור הזה )מהפרשה הקודמת( כדאי להעיר שמהסיפור אנחנו
יכולים ללמוד עד כמה מדובר באנשים גדולים ולא רגילים.
קודם כל אברהם.
המלאך בפסוק י"א אומר שהגר תקרא את שמו ישמעאל ואילו בפסוק ט"ו אברהם
הוא הקורא )כדאי לקרוא לציבור את שני הפסוקים ולתת להם לגלות את הסתירה(
ניתן אמנם ליישב שהגר שתפה את אברהם במידע אולם רש"י ) (10מבין שהוא
ידע ברוח הקודש.
.10רש"י על בראשית פרק טז פסוק טו
ויקרא אברם שם וגו'  -אע"פ שלא שמע אברם דברי המלאך שאמר וקראת שמו ישמעאל שרתה
רוח הקודש עליו וקראו ישמעאל:

גם הגר אינה אשה כה פשוטה שכן את פסוק י"ג מפרש רש"י ) :(11ידעתי שאני
רואה מלאכים בביתו של אברהם אבל גם פה במדבר אני רואה מלאכים?!

.11רש"י על בראשית פרק טז פסוק יג
גם הלום  -לשון תימה וכי סבורה הייתי שאף הלום במדברות ראיתי שלוחו של מקום אחרי רואי
אותם בביתו של אברהם ששם הייתי רגילה לראות מלאכים ותדע שהיתה רגילה לראותם שהרי
מנוח ראה את המלאך פעם אחת ואמר מות נמות וזו ראתה ד' זה אחר זה ולא חרדה:

עד כאן הסיפור הראשון .בסיפור השני חולפות  14שנה עד לתחילתו )אברהם בן 86
בהולדת ישמעאל ובן מאה בהולדת יצחק( הוסף לכך כמה שנים ) (2-3עד
שמתקיים "ויגדל הילד )יצחק( ויגמל" )פסוק ח(12,
התורה מתארת את הרקע למתח ודרישתה של שרה לגרש את הגר וישמעאל
)פסוק ט'(12 ,
.12ספר בראשית פרק כא
ַעשׂ ה' ְל ָשׂ ָרה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר:
אָמר ַויּ ַ
)א( ַוה' ָפּ ַקד ֶאת ָשׂ ָרה ַכּ ֲא ֶשׁר ָ
מּוֹעד ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר אֹתוֹ ֱאל ִֹהים:
אַב ָר ָהם ֵבּן ִל ְז ֻקנָיו ַל ֵ
ַתּ ֶלד ָשׂ ָרה ְל ְ
ַתּ ַהר ו ֵ
)ב ( ו ַ
ָל ָדה לּוֹ ָשׂ ָרה יִ ְצ ָחק:
נּוֹלד לוֹ ֲא ֶשׁר י ְ
אַב ָר ָהם ֶאת ֶשׁם ְבּנוֹ ַה ַ
)ג( וַיִּ ְק ָרא ְ
ָמים ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה אֹתוֹ ֱאל ִֹהים:
אַב ָר ָהם ֶאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ ֶבּן ְשׁמֹנַת י ִ
ָמל ְ
)ד( ַויּ ָ
ָלד לוֹ ֵאת ִי ְצ ָחק ְבּנוֹ:
ְאַב ָר ָהם ֶבּן ְמאַת ָשׁנָה ְבּ ִהוּ ֶ
)ה( ו ְ
ֲחק ִלי:
ֹאמר ָשׂ ָרה ְצחֹק ָע ָשׂה ִלי ֱאל ִֹהים ָכּל ַהשּׁ ֵֹמ ַע יִ צ ַ
)ו( ַותּ ֶ
ָלד לוֹ ֵאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ:
אַב ָר ָהם ֶבּן ְמאַת ָשׁנָה ְבּ ִהוּ ֶ
)ה( וְ ְ
ֲחק ִלי:
ֹאמר ָשׂ ָרה ְצחֹק ָע ָשׂה ִלי ֱאל ִֹהים ָכּל ַהשּׁ ֵֹמ ַע יִ צ ַ
)ו( ַותּ ֶ
ָל ְד ִתּי ֵבן ִל ְז ֻקנָיו:
יקה ָבנִ ים ָשׂ ָרה ִכּי י ַ
אַב ָר ָהם ֵהינִ ָ
ֹאמר ִמי ִמ ֵלּל ְל ְ
)ז( ַותּ ֶ
ָמל ֶאת יִ ְצ ָחק:
אַב ָר ָהם ִמ ְשׁ ֶתּה גָדוֹל ְבּיוֹם ִהגּ ֵ
ַעשׂ ְ
ָמל ַויּ ַ
ֶלד וַיִּ גּ ַ
)ח( ו ִַיּ ְג ַדּל ַהיּ ֶ
אַב ָר ָהם ְמ ַצ ֵחק:
ָל ָדה ְל ְ
ַתּ ֶרא ָשׂ ָרה ֶאת ֶבּן ָהגָר ַה ִמּ ְצ ִרית ֲא ֶשׁר י ְ
)ט( ו ֵ
אָמה ַהזֹּאת ִעם ְבּ ִני ִעם יִ ְצ ָחק:
ירשׁ ֶבּן ָה ָ
אָמה ַהזֹּאת וְ ֶאת ְבּנָהּ ִכּי לֹא יִ ַ
ָרשׁ ָה ָ
אַב ָר ָהם גּ ֵ
אמר ְל ְ
)י( ַותֹּ ֶ
אַב ָר ָהם ַעל אוֹדֹת ְבּנוֹ:
ֵרע ַה ָדּ ָבר ְמאֹד ְבּ ֵעינֵי ְ
)יא( ַויּ ַ
יך ָשׂ ָרה ְשׁ ַמע
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ַער ְו ַעל ֲא ָמ ֶת ָך כֹּל ֲא ֶשׁר תּ ַ
ֶיך ַעל ַהנּ ַ
ֵרע ְבּ ֵעינ ָ
אַב ָר ָהם אַל י ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל ְ
)יב( ַויּ ֶ
ָרע:
ְבּק ָֹלהּ ִכּי ְביִ ְצ ָחק יִ ָקּ ֵרא ְל ָך ז ַ
ֲך הוּא:
ַרע ָ
ימנּוּ ִכּי ז ְ
אָמה ְלגוֹי ֲא ִשׂ ֶ
)יג( וְ גַם ֶאת ֶבּן ָה ָ
ֶלד וַיְ ַשׁ ְלּ ֶח ָה
ְאת ַהיּ ֶ
ְח ַמת ַמ ִים ו ִַיּ ֵתּן ֶאל ָהגָר ָשׂם ַעל ִשׁ ְכ ָמהּ ו ֶ
אַב ָר ָהם ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ַקּח ֶל ֶחם ו ֵ
ַשׁ ֵכּם ְ
)יד( ַויּ ְ
ַתּ ַתע ְבּ ִמ ְד ַבּר ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע:
ַתּ ֶל ְך ו ֵ
וֵ
יחם:
אַחד ַה ִשּׂ ִ
ֶלד ַתּ ַחת ַ
ַתּ ְשׁ ֵל ְך ֶאת ַהיּ ֶ
)טו( וַיִּ ְכלוּ ַה ַמּיִ ם ִמן ַה ֶח ֶמת ו ַ
ַתּ ָשּׂא
ַתּ ֶשׁב ִמ ֶנּגֶד ו ִ
ָלד ו ֵ
אָמ ָרה אַל ֶא ְר ֶאה ְבּמוֹת ַהיּ ֶ
ַתּ ֶשׁב ָלהּ ִמ ֶנּגֶד ַה ְר ֵחק ִכּ ְמ ַט ֲחוֵי ֶק ֶשׁת ִכּי ְ
ַתּ ֶל ְך ו ֵ
)טז( ו ֵ
ַתּ ְב ְךּ:
ֶאת ק ָֹלהּ ו ֵ
ֹאמר ָלהּ ַמה ָלּ ְך ָהגָר
אַך ֱאל ִֹהים ֶאל ָהגָר ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ַויּ ֶ
ַער וַיִּ ְק ָרא ַמ ְל ְ
)יז( וַיִּ ְשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת קוֹל ַהנּ ַ
ַער ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא ָשׁם:
יר ִאי ִכּי ָשׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאל קוֹל ַהנּ ַ
אַל ִתּ ְ
ימנּוּ:
ָד ְך בּוֹ ִכּי ְלגוֹי גָּדוֹל ֲא ִשׂ ֶ
יקי ֶאת י ֵ
ַער וְ ַה ֲח ִז ִ
קוּמי ְשׂ ִאי ֶאת ַהנּ ַ
)יח( ִ
ַתּ ְשׁ ְק ֶאת ַה ָנּ ַער:
ַתּ ַמ ֵלּא ֶאת ַה ֵח ֶמת ַמיִ ם ו ַ
ַתּ ֶל ְך ו ְ
ַתּ ֶרא ְבּ ֵאר ָמיִ ם ו ֵ
ֶיה ו ֵ
)יט( וַיִּ ְפ ַקח ֱאל ִֹהים ֶאת ֵעינ ָ
ֵשׁב ַבּ ִמּ ְד ָבּר ו ְַי ִהי ר ֶֹבה ַק ָשּׁת:
ַער ו ִַיּ ְג ָדּל ַויּ ֶ
)כ( ו ְַי ִהי ֱאל ִֹהים ֶאת ַהנּ ַ
ַתּ ַקּח לוֹ ִאמּוֹ ִא ָשּׁה ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
ארן ו ִ
ֵשׁב ְבּ ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
)כא( ַויּ ֶ

רש"י ) (13מסביר שמדובר בהתנהגות דתית קלוקלת .זו הסיבה שאף אחד מן
הפרשנים )כולל הרמב"ן שגינה בסיפור הקודם( אינו מגנה את אברהם .וכמובן
הקב"ה מסכים עם הדרישה ואמר :כל אשר...שמע בקולה.
.13רש"י על בראשית פרק כא פסוק ט
מצחק  -לשון ע"א כמו שנא' )שמות לב( ויקומו לצחק .ד"א לשון גילוי עריות כמה דתימא לצחק
בי .ד"א לשון רציחה כמה דתימא )ש"ב ב( יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו וגו':
)י( עם בני וגו'  -מתשובת שרה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני אתה למד שהיה מריב עם
יצחק על הירושה ואומר אני בכור ונוטל פי שנים ויוצאים בשדה ונוטל קשתו ויורה בו חצים
כד"א )משלי כו( כמתלהלה היורה זקים וגו' ואמר הלא משחק אני:

וכאן צריך לשאול שתי שאלות.
א.אחת מדוע אברהם לא יזם את ההפרדה?

ב .איך אברהם מרגיש אחרי?
התשובה על א' היא כנראה שאברהם האמין שעדיין אפשר לתקן ולהחזיר אותו
בתשובה.
צריך להדגיש  ,שכל זאת למרות שישמעאל כבר אינו ילד הוא כבן .16-17
לכן גם לא מובן פסוק י"ד ) (12האם הוא שם את ישמעאל על שכמה )להשכלה
כללית עיינו רש"י במקום .לא ציטטתי כי אני חושב שזה רק יסבך(

]

רש"י על בראשית פרק כא פסוק יד לא מובא בדף המקורות(
)יד( לחם וחמת מים  -ולא כסף וזהב לפי שהיה שונאו על שיצא לתרבות רעה:
ואת הילד ) -ב"ר( אף הילד שם על שכמה שהכניסה בו שרה עין רעה ואחזתו חמה ולא יכול לילך

ברגליו )ב"ר([:
הרמב"ן ) (14מסביר שאת הילד חוזרת למילה נתן:
ְח ַמת ַמ ִים
וַיִּ ַקּח ֶל ֶחם ו ֵ
ו ִַיּ ֵתּן )את הלחם וחמת המים( ֶאל ָהגָר ָשׂם ַעל ִשׁ ְכ ָמהּ )וגם שם את אלו על שכמה(
ֶלד )גם נתן ,ולא שם על שכמה(
ְאת ַהיּ ֶ
וֶ
.14רמב"ן על בראשית פרק כא פסוק יד
)יד( ואת הילד וישלחה נמשך למעלה ,ויתן אל הגר ואת הילד ,כי גם הילד נתן לה שילך עמה
באשר תלך:

על השאלה השניה איך אברהם מרגיש התורה עונה" :וירע לאברהם"...
ורש"י ) (15מבין שרע לו לא רק על גזירת השילוח )שרש"י מבין שזה פשוטו( אלא
כואב לו )וירע( על ישמעאל שיצא לתרבות רעה .רש"י מביא פירוש זה דווקא
כפירוש ראשון .עי' מהר"ל בפירושו "גור אריה" שהוא פירוש לפירוש רש"י ,כי
לפי הפירוש השני לא היה צריך להוסיף את המילים "על אודות בנו" שכן רע לו על
מה שכתוב בפסוק הקודם )גרש האמה הזאת(...
.15רש"י על בראשית פרק כא פסוק יא
)יא( על אודות בנו ) -ב"ר( על ששמע שיצא לתרבות רעה ופשוטו על שאומרת לו לשלחו:
ספר גור אריה על בראשית פרק כא פסוק יא
]יא[ שיצא לתרבות רעה .דאם לא כן מאי "על אודות בנו" דקאמר:

הרד"ק מהעיר גם על הסתירה בין פסוק י"א שם כתוב "וירע ...על אודות בנו ,לבין
דברי ה' )פסוק י"ב( "על הנער ועל אמתך"
)אם הזמן קצר ,ניתן לדלג על הערה זו(
.16רד"ק על בראשית פרק כא פסוק יב
על הנער ועל אמתך – כי ידע כי גם על האמה רע בעיניו ,ששימשה אותו כמה שנים ,וכל שכן שהיה
לו ממנה בן .ואף על פי שלא אמר אלא "על אודות בנו" )יא( זכר בנו ,כי הוא העיקר ,ועליו היה
מריב עם שרה ,לא עם האמה .אבל הא-ל שידע את לבבו ,אמר "ועל אמתך".

הצער של אברהם על ישמעאל מבטא יחס עמוק של אברהם לישמעאל.

עיינו  – 17תחילת תיאור העקידה ורש"י ) (18אברהם טוען שהוא אוהב את שני
בניו ,יצחק וישמעאל .תמיד אנחנו חשים כבני יצחק שהדבר הוא מעט הגזמה.
.17ספר בראשית פרק כב
ֹאמר ִהנֵּנִ י:
אַב ָר ָהם ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ְ
אַב ָר ָהם ַויּ ֶ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה וְ ָה ֱאל ִֹהים נִ ָסּה ֶאת ְ
)א( וַיְ ִהי ַ
ֲלהוּ ָשׁם
אָה ְב ָתּ ֶאת ִי ְצ ָחק וְ ֶל ְך ְל ָך ֶאל ֶא ֶרץ ַהמּ ִֹריָּה וְ ַהע ֵ
יד ָך ֲא ֶשׁר ַ
ֹאמר ַקח נָא ֶאת ִבּ ְנ ָך ֶאת ְי ִח ְ
)ב( ַויּ ֶ
יך:
אַחד ֶה ָה ִרים ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
ְלע ָֹלה ַעל ַ
ֲצי ע ָֹלה
ַחבשׁ ֶאת ֲחמֹרוֹ וַיִּ ַקּח ֶאת ְשׁנֵי נְ ָע ָריו ִאתּוֹ וְ ֵאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ וַיְ ַב ַקּע ע ֵ
אַב ָר ָהם ַבּבּ ֶֹקר ַויּ ֲ
ַשׁ ֵכּם ְ
)ג( ַויּ ְ
אָמר לוֹ ָה ֱאל ִֹהים:
ֵל ְך ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ַ
ָקם ַויּ ֶ
ַויּ ָ
.18רש"י על בראשית פרק כב פסוק ב
את בנך  -אמר לו שני בנים יש לי אמר לו את יחידך אמר לו זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו אמר לו
אשר אהבת אמר לו שניהם אני אוהב אמר לו את יצחק.

אולם אם נעיין שוב בתיאורה של התורה ) (19נגלה עד כמה אברהם חש שימעאל
הוא בנו .זאת ע"י עיון בתארים של ישמעאל בסיפור:
בן הגר המצרית
האמה ...בנה
)אברהם(... :בנו
לעומת שרה ,אברהם מרגיש שישמעאל הוא בנו.
עד שהקב"ה מכריע:
בן האמה...
וצריך להרגיש שאברהם מאד כואב את ההכרעה הזאת.
לכן הביטוי הבא )פס' יד( הוא:
וישכם אברהם בבוקר...
תעתיק של הלשון בעקדה .כי היה זה עבורו ניסיון קשה ).(20
.19בראשית פרק כ"א
אַב ָר ָהם ְמ ַצ ֵחק:
ָל ָדה ְל ְ
ַתּ ֶרא ָשׂ ָרה ֶאת ֶבּן ָהגָר ַה ִמּ ְצ ִרית ֲא ֶשׁר י ְ
)ט( ו ֵ
אָמה ַהזֹּאת ִעם ְבּ ִני ִעם יִ ְצ ָחק:
ירשׁ ֶבּן ָה ָ
אָמה ַהזֹּאת וְ ֶאת ְבּנָהּ ִכּי לֹא יִ ַ
ָרשׁ ָה ָ
אַב ָר ָהם גּ ֵ
ֹאמר ְל ְ
)י( ַותּ ֶ
אַב ָר ָהם ַעל אוֹדֹת ְבּנוֹ:
ֵרע ַה ָדּ ָבר ְמאֹד ְבּ ֵעינֵי ְ
)יא( ַויּ ַ
יך ָשׂ ָרה ְשׁ ַמע
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ַער ְו ַעל ֲא ָמ ֶת ָך כֹּל ֲא ֶשׁר תּ ַ
ֶיך ַעל ַהנּ ַ
ֵרע ְבּ ֵעינ ָ
אַב ָר ָהם אַל י ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל ְ
)יב( ַויּ ֶ
ָרע:
ְבּק ָֹלהּ ִכּי ְביִ ְצ ָחק יִ ָקּ ֵרא ְל ָך ז ַ
ֲך הוּא:
ַרע ָ
ימנּוּ ִכּי ז ְ
אָמה ְלגוֹי ֲא ִשׂ ֶ
)יג( וְ גַם ֶאת ֶבּן ָה ָ
ֶלד ו ְַי ַשׁ ְלּ ֶח ָה
ְאת ַהיּ ֶ
ְח ַמת ַמ ִים ו ִַיּ ֵתּן ֶאל ָהגָר ָשׂם ַעל ִשׁ ְכ ָמהּ ו ֶ
אַב ָר ָהם ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ַקּח ֶל ֶחם ו ֵ
ַשׁ ֵכּם ְ
)יד( ַויּ ְ
ַתּ ַתע ְבּ ִמ ְד ַבּר ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע:
ַתּ ֶל ְך ו ֵ
וֵ
יחם:
אַחד ַה ִשּׂ ִ
ֶלד ַתּ ַחת ַ
ַתּ ְשׁ ֵל ְך ֶאת ַהיּ ֶ
)טו( וַיִּ ְכלוּ ַה ַמּיִ ם ִמן ַה ֶח ֶמת ו ַ
.20רד"ק על בראשית פרק כא פסוק יד
וישכם – לעשות מצוות הא-ל.

אברהם עבר לא עקידה אחת אלא שתים .הניסיון התשיעי והניסיון העשירי.
עיינו בדברי המשנה באבות וברמב"ם
.21משנה מסכת אבות פרק ה
אַב ָר ָהם
יע ַכּ ָמּה ִח ָבּתוֹ ֶשׁל ְ
הוֹד ַ
ֻלּםְ ,ל ִ
אָבינוּ ָע ָליו ַה ָשּׁלוֹם וְ ָע ַמד ְבּכ ָ
אַב ָר ָהם ִ
ַסּה ְ
ֲשׂ ָרה נִ ְסיוֹנוֹת נִ ְתנ ָ
)ג( ע ָ
אָבינוּ ָע ָליו ַה ָשּׁלום.
ִ
.22רמב"ם פירוש המשניות  -מסכת אבות פרק ה משנה ג
התשיעי ,הרחקת בנו ישמעאל והוא אמרו יתברך אל ירע בעיניך על הנער וגו' ,וכבר העיר הכתוב
איך היה קשה בעיניו הדבר הזה באמרו וירע הדבר מאד בעיני אברהם אלא ששמר מצות הש"י
וגרשם .העשירי ,עקידת יצחק:

אם יש זמן בשיעור ניתן להוסיף דיון בשאלה אם אברהם כל כך אוהב את ישמעאל
וכואב גם על הגר איך לא נתן מספיק מים?
התשובה היא או בגלל שתעתה בדרך ) (23או כי לא לקח בחשבון שחולים שותים
הרבה ).(24
האבן עזרא גם משער שאברהם צייד אותם ברכוש אולי בגלל ריבוי הביטויים:
ויקח ויתן.
וכן הבדל בולט ששרה בקשה לגרש ואלו הוא משלח.
.23אבן עזרא על בראשית פרק כא פסוק יד
ויתכן שנתן לה כסף וזהב ולא פי' הכ' .ונתן לחם ומים מה שיספיק לה עד באר שבע כי בגרר היה
אברהם .והנה היא הלכה ולא ידעה הדרך ותתע והנה בנה חלה מחסרון המים
.24רש"י על בראשית פרק כא פסוק ט"ו
ויכלו המים – לפי שדרך חולים לשתות הרבה.

אם נרחיק קדימה נראה שעל אף שהקב"ה צידד בעמדתה של שרה שיש לשלח את
ישמעאל ,בסופו של דבר צדק אברהם שיש סיכוי לנער הזה .כי בסופו של דבר שב
ישמעאל בתשובה )(25,26
.25ספר בראשית פרק כה
אַב ָר ָהם ֲא ֶשׁר ָחי ְמאַת ָשׁנָה וְ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים:
וְ ֵא ֶלּה יְ ֵמי ְשׁנֵי ַחיֵּי ְ
ֵאָסף ֶאל ַע ָמּיו:
ָקן וְ ָשׂ ֵב ַע ַויּ ֶ
טוֹבה ז ֵ
יבה ָ
אַב ָר ָהם ְבּ ֵשׂ ָ
ָמת ְ
)ח( וַיִּ ְגוַע ַויּ ָ
)ט( וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ ִי ְצ ָחק ו ְִי ְשׁ ָמ ֵעאל ָבּנָיו ֶאל ְמ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ֶאל ְשׂ ֵדה ֶע ְפרֹן ֶבּן צ ַֹחר ַה ִח ִתּי ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי
ַמ ְמרא.
.26רש"י על בראשית פרק כה פסוק ט
)ט( יצחק וישמעאל ) -ב"ר( מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו והיא שיבה
טובה שנאמר באברהם:

ללמדנו שאהב אברהם לא רק את יצחק אלא גם את ישמעאל והאהבה בסופו של
דבר ניצחה...

עריכה :הרב אביחי קצין

