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בס"ד 
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הפקולטה למדעי היהדות                                  לשכת רב הקמפוס    
    

ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י 
    

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                                                                            פרשת לך-לך, תשס"ב    
        ע"ש הלנה ופאול שולמן                                                                                                                                                                        מספר 416  

    
    

 

"לו ישמעאל יחיה לפניך" "לו ישמעאל יחיה לפניך" "לו ישמעאל יחיה לפניך" "לו ישמעאל יחיה לפניך" 
 

לקראת סיומה של הפרשה עשירת האירועים, מתגלה ה' לאברהם פעם נוספת ונותן תוקף נוסף 
לברית שנכרתה ביניהם. הוא מבשרו על ייעודו כ"אב המון גויים" , על שינוי שמו, חוזר על 
הבטחות הזרע והארץ ומצווה עליו למול את עצמו ואת ילידי ביתו ומקנת כספו. אברהם אינו 

מגיב על דברי ה' ומקבלם בשתיקה של הסכמה.   
בחלקה השני של ההתגלות, מודיעו ה' ששמה של שרי ישונה לשרה ומוסיף ומבשרו: 

 
יז, טז  וברכתי ֹאתה 

      וגם נתתי ממנה לך בן, 
      וברכתיה והיתה לגוים, 
      מלכי עמים ממנה יהיו. 

 
יז, יז          ויֹפל אברהם על-פניו ויצחק, 

     ויאמר בלבו: 
     הלֶבן מאה שנה ִיָּו לד 

     ואם-שרה הבת-תשעים תלד? 
 

יז, יח  ויאמר אברהם אל-האלהים: 
      לו ישמעאל יחיה לפניך. 

    
לכאורה, תגובתו של אברהם מוזרה, ה' מבשרו על אותו דבר שאליו הוא כמה  כארבע-עשרה 
שנים (מאז צאתו מחרן בציווי ה'), הוא מגיב בצחוק של מבוכה הנובעת מההתנגשות בין מושא 
כמיהתו להבטחת ה' לקיומו וזו תגובה טבעית, כמעט בלתי-רצונית, אך מה פשר בקשתו מה' 
באשר לישמעאל וכי לידת  בנו משרה מותנת בחייו או במותו של ישמעאל? וכי אין קיום 

לשניים בצוותא? 
נחלקו המפרשים בהבנת העניין, ניתן לסווגם לשתי קבוצות עיקריות, הקבוצה הראשונה סבורה 

שאברהם אכן חשש שבשורת לידתו של יצחק גוררת עימה את בשורת מותו של ישמעאל: 
רש"י:  רש"י:  רש"י:  רש"י:  

הלואי שיחיה ישמעאלהלואי שיחיה ישמעאלהלואי שיחיה ישמעאלהלואי שיחיה ישמעאל....1111 איני כדאי לקבל שכר כזה. 

                                                           
1 כל ההדגשות במובאות הפירושים הן שלי י.ב. 
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רש"י מעלה את שתי אפשרויות הפירוש, האחת החשש מפני מותו הקרב של ישמעאל והשניה 
שאברהם מגיב מתוך צניעותו הרבה, דהיינו – הוא אינו סבור שהוא ראוי לבן נוסף לאחר שה' 
העניק לו בן לעת זקנה, אמנם לא משרה אך לפי בקשתה. על הפרשנים הנוקטים בדרך השנייה 

נדון בהמשך, כרגע נסווג את רש"י בקבוצה הראשונה. 
         

רמב"ן: רמב"ן: רמב"ן: רמב"ן: 
…ואמר אברהם אם ישמעאל יחיה לפניך ארצה [עתה] בברכה הזאת אשר ברכתני בזרע 
שרה, כי הבטיחו מתחלה 'אשר יצא ממעיך הוא יירשך', והנה הוא היורש אותו יחיד 
והיה חושב שהוא ישמעאל, ועתה כאשר נאמר לו כי משרה יוליד והבין כי הוא היורש 

פחד פן ימות ישמעאלפחד פן ימות ישמעאלפחד פן ימות ישמעאלפחד פן ימות ישמעאל. 
 

רמב"ן מחזק את טיעונו, שאברהם חשש לחייו של ישמעאל בהבטחתו הקודמת של ה' לאברהם 
(טו, ד), למרות שניתן להפריך את טיעונו זה שהרי גם יצחק שייך להגדרה זו, אך ניתן ליישב 
דבריו בכך שההבטחה הראשונה בלשון יחיד ולא בלשון רבים ואם היא תקויים ביצחק אינה 
יכולה להתקיים בישמעאל. ולכן ממשיך הרמב"ן את פירושו בפס' כ בד"ה: "ולישמעאל 

שמעתיך": 
שאברכנושאברכנושאברכנושאברכנו, אבל לא אכרות בריתי עמו, אבל בריתי אקים את יצחק… 

בדרך דומה מפרש אף האברבנאל:האברבנאל:האברבנאל:האברבנאל: 
…שבחקירתו והתבודדותו גזר אומר שהוא בלתי אפשר כפי המנהג הטבעי וישאר אם כן 
שיהיה פועל אלהי על-דרך הפלא והנס. ומפני זה נתחדש לו ספק בישמעאל לפי שבו 
היתה מחשבתו שיקיימו היעודים וכאשר ראה שיעדו עתה יתברך בבן אחר ושלא יהיה 
בדרך טבעי כי אם בפליאה רבה, וידע עם זה שהקב"ה לא יעשה נס, כי אם לצורך 
ולהכרח רב, חשב שזה יורה אחד מב' דברים אם שהיה יודע הקב"ה שישמעאל עתיד 
למות מהרה ולכן היה מכין בן אחר לעמוד תחתיו, או אם לא ימות שלא היה רצונו יברך 
שיתקיים בו הברית והייעודים מירושת הארץ והדבוק האלהי ושאר הטובות שיעדו בהם 
ולכן יתן לו בן אחר לקבלם. ומפני זה התחזק אברהם ודיבר אל האלהים 'לו ישמעאל 
יחיה לפניך' והוא דרך שאלה ובקשה, רוצה לומר- מי יתן וידעתי אם ישמעאל יחיה  אם ישמעאל יחיה  אם ישמעאל יחיה  אם ישמעאל יחיה 

או עתיד למות מהרה כמו שתורה עליו בן שרהאו עתיד למות מהרה כמו שתורה עליו בן שרהאו עתיד למות מהרה כמו שתורה עליו בן שרהאו עתיד למות מהרה כמו שתורה עליו בן שרה…             
 

אברבנאל מוסיף על טיעוניו של הרמב"ן את עניין הנס. מכיוון שלידת יצחק כרוכה בנס, שהרי 
לפי הבנת אברהם אינה אפשרית בדרך הטבע, ומכיון שה' כבר מילא את הבטחתו לתת לו זרע, 
סבור היה אברהם שלא יעשה ה' נס לבטלה ואין-זאת אלא שישמעאל עלול למות בזמן הקרוב.2 

 
אף בעל 'דעת מקרא''דעת מקרא''דעת מקרא''דעת מקרא' לבראשית, ר' יהודה קיל, נקט בשיטה זו: 

'יחיה' ולא ימותולא ימותולא ימותולא ימות…ותקיימנה בו הברכות שנתברכה בהן אמו… וריב"ש פרש: 'כלומר, 
די היה לי אם ישמעאל יחיה, וכל-שכן עכשיו. אמר לו הקב"ה: זה וזה יהיה לך, שיצחק 

יולד וישמעאל יחיה'.וישמעאל יחיה'.וישמעאל יחיה'.וישמעאל יחיה'. 
 

'דעת מקרא', מעלה טיעון נוסף – הרי ה' הבטיח להגר שישמעאל יפרה וירבה, איך יתקיימו 
הברכות אם עתיד הוא למות בקרוב? כביכול, אברהם מזכיר לה' את  ברכותיו לישמעאל ובזכות 

קיומן מבקש הוא לחיותו גם לאחר לידת יצחק. 
 

קבוצת הפרשנים השנייה, כאמור, מייחסת את דברי אברהם לענוותנותו הרבה, ולא לחששו 
למותו של ישמעאל. 

הדים לטיעון זה כבר נמצא במדרש רבה:במדרש רבה:במדרש רבה:במדרש רבה:    

                                                           
2 כך מפרש המלבי"ם, שכמו במקרים רבים מפרש כעקבות אברבנאל.  
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ר' יהודה בשם ר' יודן, לאוהבו שלמלך שהיה המלך מעלה בו אנונה [=משכורתו 
השנתית3], אמר לו המלך אני מבקש ליכפול האנונה שלך, אמר ליה לא תמלי רוחי קרור 
[=כמו מים קרים, משיבי-נפש4], הלוויי קדמייתא [=הקודמים] לא תמנע, כך 'לו 

ישמעאל יחיה וגו' 
 

המשל מדגיש את הענווה של 'אוהבו של המלך' שאינו מוצא עצמו ראוי לנדיבות לבו של 
המלך. אך, גם משאירה בקורא את תחושת הספקנות ואי-הבטחון הקיימת באהוב, שמא העלאה 
תביא לביטולה של האנונה הראשונה, כביכול - 'תפסת מרובה לא תפסת', מוטב להסתפק 

במועט אך בטוח, מאשר לתלות תקוות במרובה והמסופק.  
כך המדרש, כפירוש רש"י שהבאנו בראשית דברינו, עומד בנקודת ההשקה של שני מעגלי 

הפירושים. 
 

רד"ק: רד"ק: רד"ק: רד"ק: 
כלומר, די במה שנתת לי – ישמעאל, כי קטונתי מהחסד הגדול הזהכי קטונתי מהחסד הגדול הזהכי קטונתי מהחסד הגדול הזהכי קטונתי מהחסד הגדול הזה שאתה אומר 
שתעשה עמי עוד. דיי במה שנתת לי והוא 'יחיה',יחיה',יחיה',יחיה',    רצה לומר חיים טובים בברכה 
ובפרייה [ורבה לפניך, כלומר לעבודתך] ובו קיימת דבריך עמי שאמרת: 'לזרעך אתן את 

הארץ הזאת (יב, ז), וישמעאל הוא זרעי. 
 

רד"ק מדגיש את צניעותו של אברהם, אך גם מפירושו מהדהד [אם כי לא במפורש] חששו של 
אברהם לגבי ישמעאל, שהרי אם לא כן, מדוע לא ביקש אברהם שיקיים ה' את הבטחותיו 
לישמעאל ובמקביל ביצחק יתקיימו ברכת הזרע וברכת הארץ, כפי שיצחק בירך את עשיו 

ובמקביל העביר ליעקב את שתי הברכות? 
בין כך ובין כך ניכרת דאגתו של אברהם לישמעאל, דאגת האב על בנו יחידו, שנולד לו לעת 

זקנתו בעקבות דאגתה ואהבתה הרבה של אשתו שרה. 
דאגה זו של אברהם אבינו לישמעאל באה לידי ביטוי גם בהמשך, בפרק כא בו מסופר על גירוש 

הגר וישמעאל במצוות שרה, עליה מגיב: 
כא, יא   וירע מאד בעיני אברהם על אודת בנו. 

 
והוא מבצעה רק לאחר התערבות  האל: 

 
כא יב   ויאמר אלהים אל-אברהם: 

            אל-ירע בעיניך על-הנער ועל- אמתך, 
            כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, 

            כי ביצחק יקרא לך זרע. 
כא יג   וגם את-בן- האמה לגוי אשימנו,  

            כי זרעך הוא. 
אף במקרה זה, אין דעתו של אברהם מתקררת אלא לאחר הבטחה מפורשת של ה' לקיים את 
ברכותיו לישמעאל בנו, אלא שכאן התורה מדגישה שקיומן יבוא רק בזכות היות ישמעאל זרעו 

של אברהם. 
המדרש הדגיש את חמלתו של אברהם לישמעאל. הוא מספר5 כי, לאחר שאברהם נטל רשותה 
של שרה, יצא פעמיים למדבר-פארן לבקר את ישמעאל בנו. בראשונה הוא מצא באהלו אישה 
שהתנהגותה לא הלמה למידת הכנסת-האורחים עליה התחנך בנו בביתו, ובהודעה שהעביר 
באמצעות האישה להגר וישמעאל, רמז להם על מורת רוחו. בביקור השני מצא אברהם אישה 

אחרת שהסבירה לו פנים ובאמצעותה רמז ליקיריו על שביעות רצונו. 
המדרש מסיים דבריו בלקח שלמד ישמעאל מביקורי אביו: 

                                                           
3 ועיין בהערותיו של תיאודור במהדורתו בעמ' 473 ובהפניתו לספרו של ציגלר: קענינגסלייכניססע קענינגסלייכניססע קענינגסלייכניססע קענינגסלייכניססע [=משלי 

מלכים].  
4 כנ"ל 

5 בפרקי דרבי אליעזר פרשה ל ובמדרש הגדול לפרשת וירא 
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…וידע ישמעאל שעד עכשיו רחמי אביו עליו.  
 

דאגתו הרבה של אברהם לבנו ישמעאל, אכן הניבה פרי ולדעת חז"ל הוא אף חזר  בתשובה.6 
לכן זכה אברהם ובמותו השתתפו שני הבנים: 

 
כה, ט   ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו 

             אל מערת המכפלה…         
 

 פרי נוסף הוא, שיצחק שמר על מערכת יחסים קרובה עם ישמעאל כל העת, אך על כך נרחיב 
בעת אחרת . 

 
 
 

 
 
 
  

ד"ר יאיר ברקאי 
ירושלים 

 __________________________________________________________

                                                           
6 ראה: מגילה יז, ע"א וכן:בבא-בתרא  טז, ע"ב. ועיין ברש"י לפרק כה, יז. 


