
בס"ד 
אוניברסיטת בראוניברסיטת בראוניברסיטת בראוניברסיטת בר----אילן אילן אילן אילן 

    
הפקולטה למדעי היהדות                                                             לשכת רב הקמפוס הפקולטה למדעי היהדות                                                             לשכת רב הקמפוס הפקולטה למדעי היהדות                                                             לשכת רב הקמפוס הפקולטה למדעי היהדות                                                             לשכת רב הקמפוס 

 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
 

ד ף  ש ב ו ע י 
מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות 

                                           ע"ש הלנה ופאול שולמן 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    מספר 

 367367367367
  פרשת וירא, תשס"א 

    
גירושו של ישמעאל גירושו של ישמעאל גירושו של ישמעאל גירושו של ישמעאל 

    
סיפור שילוחו של ישמעאל, כרבים מסיפורי האבות, הוא סיפור טעון מאוד מבחינה רגשית 
ונפשית. להלן אני מבקש להציג קריאה אישית של הכתוב, שחלקה בוודאי היא פרשנות משלי 

ואינה עולה בהכרח מן המקראות או מדברי פרשנינו הראשונים והאחרונים.  
 

כשלוש שנים קודם לכן ידע אברהם שהיום יגיע. התמונה הייתה חקוקה במוחו – הגר הולכת 
בדרכי המדבר, על שכמה מעט צידה לדרך, וישמעאל הנער אוחז בידה, ספק הולך ספק נשרך 

בעקבותיה, מסתובב לאחור, נועץ באביו מבטי עלבון, כעס וכאב.  
לא מרצונו הגיע אברהם ליום הזה. הוא היה מוכן להמשיך כך עוד שנים ארוכות. יצחק ישחק   
תחת עיניה הבוחנות של שרה, וישמעאל בכורו יהיה ִאתו, עם אברהם, במרעה הצאן, בחשבונות 
המסחר ובקבלת אורחים. וכי לא כך אמר פעמים רבות לשרה? אבל היא, שרה, עמדה על שלה: 

הגר תלך וִאתה ישמעאל, ויצחק יישאר בן יחיד לשניהם. 
כשלוש שנים חלפו מאז אותו יום שבישרֹו  ה' על הולדת יצחק. תחילה לא ִהפנים אברהם את 
מלוא משמעותה של הבשורה, נופל על פניו בתדהמה ובשמחה.1 רק כשהתעשת, חדרה לתוכו 
ההכרה הנוראה, שחייו בשלוש עשרה השנים האחרונות היו חיים של טעות, שהילד שגדל על 
ברכיו, מעניק לו את תחושות האבהות שחסרו לו כל כך, ילדו האהוב, שלו ושל הגר, עתיד 
להיעלם מעולמו. בבת אחת, כִאבחת חרב, ביקעה את קרביו הידיעה שהתקוות והחלומות 
והברכות, כל מה שהיה ברור ומובן במשך שלש עשרה שנים, שהבטחותיו של ה' מתקיימות 
בילד החביב הזה, בישמעאל, אינו ברור ואינו מובן ואינו קיים, וגם לא יתקיים. אז, אחרי הרגע 
הארוך של ההכרה, פונה אברהם לראשונה אל ה', לא בתודה ולא בשמחה, אלא בתחינה 

וחרדה:  "לו ישמעאל יחיה לפניך"???? "לו ישמעאל יחיה לפניך"!!!!        
שלוש שנים עברו, שלוש שנים של כיסוי, של חיים כאילו כרגיל, ורק בלילות עלתה בדמיונו 
התמונה שעתה מתגשמת מול עיניו; הגר וישמעאל הולכים לבלי שוב לתוך המדבר. לִעתים היה 
מביט בישמעאל כמו מן הצד, תוהה מה יהיה בסופו, חומל על שניהם, על האב ועל הבן כאחד. 
וכל העת הוא ידע שהיום יבוא, כך שכאשר ה' פקד עליו לשמוע בקול שרה, לא הכביר מילים. 

שותק כתמיד, הוא קם ועשה: 
"וישכם אברהם בֹבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה" (כא 

יד). 

                                                           
1 ראה אונקלוס לבראשית יז יז, וברש"י שם, ד"ה ויֹפל אברהם. 
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וכי מה כבר יכול היה לומר להגר? ומה היה לו לומר לישמעאל? היוכל הנער להבין את מה 
שאברהם עצמו נתקשה תחילה להבין? 

 
בעקבותבעקבותבעקבותבעקבות הסיפור הקשה הזה  הסיפור הקשה הזה  הסיפור הקשה הזה  הסיפור הקשה הזה 

בכמה עניינים השוותה התורה את סיפור גירושו של ישמעאל והצלתו לסיפור עקידתו של יצחק. 
שניהם פותחים באותה פתיחה דקדקנית יובשנית, של קיום מצווה ללא הבעת רגשות כלשהי: 
כך אצל ישמעאל: "וישכםוישכםוישכםוישכם אברהם בבקר ויקחויקחויקחויקח… ויתןויתןויתןויתן… וישלחהוישלחהוישלחהוישלחה" (שם), וכך אצל יצחק: 
"וישכם אברהם בֹבקר ויחבש… ויקח… ויבקע… ויקם וילך" (שם כב ג). בשני המקרים נראה  
שהנער הולך אל מותו, אם בכך שאביו משלחו אל המדבר ללא סיכוי להתקיים בו (ישמעאל), 

או בכך שאביו עומד להרגו במו ידיו (יצחק). 
בשני המקרים נפתחת ההצלה בקריאתו של מלאך מן השמים: "ויקרא מלאך אלקים אל הגר מן 

השמים" (בעניין ישמעאל, כא יז);  "ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים" ( בעניין יצחק, כב יא). 
בשני המקרים ניצל הנער בכוחה של ראייה חדשה: "ויפקח אלקים את עיניה ותראותראותראותרא באר מים"      

(בעניין ישמעאל, כא יט); "וישא אברהם את עיניו וירא וירא וירא וירא והנה איל" ( בעניין יצחק, כב יג). 
פשרו של הדמיון ברור. לכאורה - מבחינתו של אברהם נשלח ישמעאל להיעקד בחום המדבר, 
ממש כפי שיצחק נלקח אל מותו על אחד ההרים, ורק התערבותו של המלאך מנעה את מותם 

של השניים. אברהם, אם כן, עוקד שני בנים, ולא אחד.  
אלא שמעשהו של אברהם אינו מובן. שכן אף אם נגזר עליו לשלח את הגר וישמעאל, מדוע הוא 
משלחם בחוסר כל? מדוע לא היו ראויים ישמעאל והגר ולּו  לגמל אחד טעון צידה לדרך,1 
ומדוע לא צירף אליהם מעבדיו שיוליכום למקום מבטחים? מה פשרו של השילוח לכאורה אל 
המוות, בשעה שזה לא נדרש ממנו? מדוע מזמן אברהם במו ידיו את סכנת מותו של ישמעאל, 

כשתחילה לא רצה אפילו לשלחו? 
דומה שכאן טמון עוקצו של הסיפור. שלא כמו שניתן לטעות, הניסיון שעומד בו אברהם ביחס 
לישמעאל איננו בכך שאברהם יובילו אל מותו, אלא בכך שאברהם יתנתק מישמעאל, ושיצחק 
ייוותר בנו יחידו.2 אברהם ידע שישמעאל לא ימות, שהרי כך אמר לו ה' כשציווהו לשמוע בקול 

שרה: "וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא" (כא יג).  
הדלות המדהימה של השילוח מטרתה להביא לניתוק גמור של הקשר שבין אברהם לישמעאל. 
חייו של ישמעאל כ"בן אברהם" נסתיימו, שכן מבחינת מעשיו של אברהם נשלח בנו אל מותו, 
ומכאן ואילך חייו יהיו בזכותו של ה' המצילו ממוות.3 כל מה שיצבור ישמעאל מעתה הינו 

מכוח ברכת ה', ובשום פנים ואופן לא מכוח ירושה כלשהי שירש מאברהם.  
שני בנים עוקד אברהם, אם כן, ושניהם נותרים בחיים, אולם כמה שונות התוצאות של שתי 
העקדות. בעקבות השילוח בחוסר כול למדבר, חייו של ישמעאל אינם קשורים עוד אל אביו,4 
ואף מבמת ההיסטוריה התנ"כית נעלם ישמעאל כמעט לחלוטין.5 בכך נתקיימה כוונתו של 
השילוח הקשה למדבר. יצחק הנעקד הולך ונצמד לדרכי אביו בדבקות שאין דומה לה, ממשיך 

                                                           
1 אפילו לבני הפילגשים עתיד היה אברהם לתת "מתנות" (שם, כה ו), ואפילו לכך לא זכה ישמעאל! 

 
2 ראה בר' כב ב: "קח נא את בנך את יחידך... את יצחק". ה"יחידות" של יצחק הינה פועל יוצא של שילוח 

ישמעאל בפרק כא. 
3 והשווה: "כי שמע אלקים אל קול הנער באשר הוא שם" (כא יז). הנער ניצל בזכות קולו הוא, שלא נזכר 

בפסוק כלל, ולא בזכות קולה של אמו (שם טז), ואף לא בזכות קולו של אברהם, שכבר נאמר לו "ולישמעאל 
שמעתיך" (יז כ). בסופו של דבר נובעת ההצלה ממצבו של הנער שאת קולו שומע אלקים. 

4  יוצא דופן הוא מעמד קבורתו של אברהם, ראה בראשית כה ט, וברש"י שם. 

5  שלא כעשו, שלמרות דחייתו הוא נוחל בעבר הירדן המזרחי, ומשמש "בן זוגם" של ישראל עוד פעמים רבות. 

 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן 
. כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פרשת  http: //www.biu.ac.il/JH/Parasha  :בכתובת
השבוע, יש לפנות לכתובת:  listserv@vm.biu.ac.il . . . .  אין לכתוב נושא למכתב. יש לכתוב שורה אחת בלבד, 
בגוף המכתב: sub parasha-l firstname lastname  כאשר  first-name  ו- last-name  הינם השם הפרטי ושם 

המשפחה של השולח.  
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לשאת את בריתו של ה', ומקום עקידתו עתיד ליהפך למקום שיאווה ה' למשכן לו. בכך 
נתקיימה כוונת עקידתו בהר המוריה. 

 
 
 

הרב ד"ר חיים בורגנסקי 
המחלקה לתלמוד 
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