
  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                            הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י
  ב"עתש ,  ויראפרשת                                                        מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  940 מספר                                                            ש הלנה ופאול שולמן                   "ע        

  
  

   של ישמעאל מבית אביו אברהםועל גירוש
  ןפליישמיוסף 

 

 ְּבָנּה-ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת .ְמַצֵחק ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם-ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר-ֶּבן-ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת
 .)י-ט:כא(ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ְּבנֹו  ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמאֹד .ִיְצָחק-ְּבִני ִעם-ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם- ִייַרׁש ֶּבןִּכי לֹא

 - בטל את מעמדו כבן ויורש לעקור את ישמעאל מביתו ולשרה מאברהם את תביעת בפרשתנו מתארת התורה 
אם  השאלה העקרונית שבה נדון היא .עמדו של ישמעאלפעולה שיש לה תוצאה משפטית מרחיקת לכת על מ

   .היה אברהם רשאי להיענות לדרישתה של שרה לגרש את ישמעאל
חוקי התורה אינם מתירים להורים בנסיבות כלשהן  :לדון בעניין זה נעיר הערה עקרוניתקודם שנפנה 

לפיכך גם מי שסובר  .םהסטטוס המשפטי של ילדים ויורשין לגרש את ילדיהם מביתם ולעקור אותם מ
 חייב לתת דעתו לשאלת חוקיותה של דרישת שרה )פה-שבכתב ושבעל(שהאבות קיימו את כל חוקי התורה 
. משפטיה בהיבט, לבטל את מכלול זכויותיו בבית אברהם אביו ועל ידי זהמאברהם לגרש את ישמעאל מביתו 

  1. של האבותםנה אחד גם עם חוקי ארץ מוצאדרישתה של שרה אינה עולה בק, כפי שנראה להלן, רה מזאתיתֵ 
  ? מדוע דרשה שרה את גירושוו ,מה היה מעמדו המשפטי של ישמעאל:  אחרותנדון בשתי שאלותתחילה 

 ילד שנולד לאדם 2,מורבי'בחוקי ח 170-171לפי סעיפים ". בן האמה"שרה את ישמעאל מגדירה בפסוק ט 
אשר . אלא אם כן הכיר בו האב כבנו בטקס משפטי פורמלי, דומאמתו אינו נחשב בנו המשפטי של אביו מולי

רשאי אברהם , כלומר בנו הטבעי של אברהם אך לא בנו המשפטי,  בלבד"אמההבן "אם ישמעאל הוא , על כן
בנו המשפטי של גם אלא ככל הנראה " האמהבן "אולם ישמעאל אינו רק . להיענות לתביעתה של שרה

- ֶּבן ְּבנֹו ְוִיְׁשָמֵעאל" או ,)כג:יז" (ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו-  ַאְבָרָהם ֶאתַוִּיַּקח ":וקים כגוןכפי שניתן להבין מפס, אברהם
מעמדו זה של ישמעאל בא לו משום ששרה נתנה את הגר , ככל הנראה). כה:יז( "ְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְּבִהּמֹלֹו

ראשית , ה את אמתה לאברהם כדי שתהיה לו לאישה חוקית שרה נתנ, דהיינו.)ג:טז ("ְלַאְבָרם ִאיָׁשּה לֹו ְלִאָּשה"
ישמעאל הוא בן , אם כן). ב:טז(ולד להגר ולאברהם יומהבן שי' נהּבָ ִת ' משום שקיוותה שהיא ,או משנית

  .בן זכאי להןכל  הוא חב כלפי אברהם את כל החובות שבן חב לאביו וזכאי לזכויות ש;משפטי בהיבטאברהם 
 ֶּבן ֶאת ָׂשָרה ַוֵּתֶרא" מאברהם לבצע פעולה כה אכזרית רמוזה במילים שרהשה התשובה לשאלה מדוע דר

ש רבים סבורים שי: נחלקו הדעות" מצחק"בפירוש התיבה  ).ט:כא ("ְמַצֵחק ְלַאְבָרָהם ָיְלָדה ֲאֶׁשר ַהִּמְצִרית ָהָגר
4,'משחק'להבין אותה במשמעות של  . של שורש אחדהם ואריאנטים" חקׂש"ו" צחק"לשוני ה צדבכי     3

                                                                  
ך לאור המזרח "חקר התנ: מי ההתמחות העיקריים שלו הםתחו. ך באוניברסיטה"הוא מרצה במחלקה לתנ פליישמן' פרופ   *

 Father‐Daughter Relations: לאחרונה התפרסם ספרו .ך ותקופת שיבת ציון"חוק ומשפט בתנ, התיכון הקדום in 
Biblical Law,  Bethesda, Maryland 2011.  

 הנחת היסוד שלנו .ל"ואכמ, ת חוקי התורהיצחק ויעקב קיימו א,  חכמי ישראל נחלקו בשאלה המהותית אם אברהם,כידוע   1
שבתחומים שאינם נראה אולם  , בסביבתםחיוהיא שהאבות דחו את מכלול האמונות והדעות של עובדי האלילים ש

  .ארצותיהםתקפים ביו השים חוקתיאולוגיים הם נהגו לפי ה
  . שהיא ככל הנראה ראשית תקופת האבות,ס" לפנהח"ימאה , בבל הקדומה   2
 . ם על אתר" גם מפירושו של רשב, למשל,טו ועולה, ר נג"טיב זה מצוי במדרש ברמו   3
  .130- 127 ' עמ,)ח"תשכ(  יגבית מקרא, "ישחק-יצחק; שחק-צחק", מורשת' מ   4



והיה במחזה , ווה של שני אחים המשחקים כשווים במעמדםלאור פירוש זה נגלתה לעיני שרה תמונה שלֵ 
 התיבה )א: שתי שאלות עיקריותמעלה  פירוש זה ,עם זאת. זה כדי להביא את שרה להחלטתה החמורה

סביר ולהצדיק את דרישת שרה לציין מעשה חמור מאוד שיש בו כדי לה, כפי שנראה להלן, חייבת" מצחק"
 ,)ו: לב'שמ; יז, יד: לט;1ח: כו'בר( תיבה זו באה במקרא במשמעות של עיסוק מיני )ב ;לגרש את ישמעאל

   . מעשה חמור שעשה ישמעאלשלעל כן יש לבחון את האפשרות שגם בסיפורנו יש לה משמעות ו
ק וספורנו "רד, ן"רמב,  פשיטתא תרגום:למשל(' לועג'היא " מצחק"משמעות התיבה ש סובריםאחרים 

בעיקר משום  גם פירוש זה קשה. שרה או יצחק,  ישמעאל לועג לאברהם שרה ראתה את,לפי דעה זו ).על אתר
  .גירושושמעשה זה אינו חמור דיו כדי להצדיק את 

שלושת מ ישמעאל חטא באחד ,לפי מדרש זה. דעות בעניין זהכמה הוצעו ) טו, נג(במדרש בראשית רבה 
מדרש  (או אפילו בשלושתם, עבודה זרה ושפיכות דמים, גילוי עריות: ל"חטאים החמורים ביותר לדעת חזה

  ).י על אתר" רשאצלזה הובא בקיצור 
 כמו שפירש רבי ,בלתי נכוןמיני במשמעות של מעשה " מצחק"את התיבה כאן עדיף לפרש שנראה 

, יד:לט; ט- ח:כו( התנהגות מינית תגדרלהאשית בבניין פיעל נזכר בבר" צחק"משום שהפועל  ,)שם(עקיבא 
 כדי להסביר  בו חמור אשר יש מינייה למעשהילשון נקכ" מצחק" ניתן להבין את ןכאנראה לנו שגם ). יז

 עילה מספקת לעונשים יאנורמטיבית בתחום המיני ה-התנהגות א. ולהצדיק את דרישתה הקשה של שרה
על גם היא מעידה ו 5,)טז-טו:כד; כז- כ: ט,למשל( בראשית  בספרומות אחריםמקמ עולהכפי ש ,חמורים

  ).ט:לט; יא:ראו כ(' לוהים-יראת א'עדר יה
 שאינם עולים בקנה אחד עם מינייםשרה ראתה את ישמעאל מבצע מעשים ש ניתן להבין, לפי הצעה זו

ַהָּדָבר  ַוֵּיַרע"שהמילים הדעת נותנת  ו, סיפרה על כך לאברהם היאככל הנראה. המקובל בבית אברהם המוסר
הן בשל  נוה של התנהגות ביבעטהן  ,רומזות על צערו של אברהם) י:כא ("ְמאֹד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ְּבנֹו

 .דרישתה של שרה
על פי הנורמות ? רהם רשאי להיענות לדרישתה של שרההאם היה אב: ועתה תידון השאלה העיקרית

שאי לגרש את ילדו החוקי בלי עילה משפטית תקפה על פי החוק הכתוב  אב אינו ר,המשפטיות המסופוטמיות
לוח תרגילי דינים " ב5סעיף  . כפי שיש ללמוד מתעודות משפטיות אותנטיות מתקופת אברהם,גואו הנה
לא בננו ': אם יאמרו לו אביו או אמו בזו הלשון": קובע) ס"ט לפנה"המאה הי, בבל הקדומה" (בשומרית

 ,משפטית המוכרת על ידי החוק  שבעטיו של גירוש ילד חוקי בלי עילה, משמע6."צאו מן הבית י,'אתה
 168-169סעיפים  . ייענשו באבדן זכויותיהם ברכוש בית האב שבראשו עמדו–  ואם יורשעו,ההורים יואשמו

י מבית מורבי קובעים כללים מעניינים ביותר בסוגיה משפטית רגישה וקריטית זו של עקירת ילד חוק'בחוקי ח
   7:אביו

מעמדו כבן וכיורש את בני מ: כי ייתן איש את פניו לעקור את בנו ממעמדו כבן וכיורש ויאמר לדיינים לאמור
האב , ואם אין הבן נושא עוון כבד ראוי לעקירה ממעמד היורש:  וחקרו הדיינים את ענינו– חפץ אנכי לעקור

  .את בנו ממעמד היורש עקור לא יעקור
אם יישא עוון ;  ונשאו פניו בפעם הראשונה–עוון כבד הראוי לעקירה ממעמד היורש  ד אביואם נשא הבן כנג

   . האב את בנו ממעמד היורש עקור יעקור–כבד בפעם השנייה 
  : הםהכללים העיקריים הנקבעים בסעיפים אלה

ת  לשלול את מעמדו כבן וכיורש חייב לפנות לערכאה משפטיזהאב הרוצה לגרש את בנו מביתו וב .1
 .פורמלית על מנת לקבל את רשותה

 .חמורכה הדיינים חייבים לחקור את נסיבות המקרה ולהחליט אם הילד ראוי לעונש  .2
 . אסור לרשויות המשפטיות לאשר את גירוש הבן,אם התברר שהילד אינו עבריין .3
 .יש למחול לו בפעם הראשונה,  מבית אביועונש של גירושוראוי ל אם נמצא שהילד אשם .4
  .גרש את הילד רק אם הוכחה התנהגות עבריינית חוזרתמותר ל .5

היא רושו של הילד ימניתוח תעודות משפטיות רבות מארץ מוצאו של אברהם מתברר שהעילה החוקית לג
התנהגות מינית בלתי נאותה אינה בכלל . התכחשות בוטה של הילד לחובות המשפטיות הבסיסיות כלפי הוריו

   8.ותו של הילד להיחשב בן ויורשהמעשים המצדיקים את שלילת זכ

                                                                 
 .146-162 ' עמ,)ט"תשנ( מב בית מקרא ,)"י, כא' בר" (גרש את האמה הזאת ואת בנה"'לדיון בסוגיה זו ראו מאמרי    5
6

 .318 ' עמ,ע"יפו תש-תל אביב, קובצי הדינים ואוספים משפטיים אחרים מן המזרח הקדום, למלו' מ    
  .148-149, שם,  מלולראו    7
8

, ט"ירושלים תשנ, האוניברסיטה העברית, הורים וילדים במשפטי המזרח הקדום ובמשפט המקרא :יספרראו לעניין זה    
  .148-243' עמ

 il.ac.biu@fleishman.joseph : אם תואילו לחוות דעתכם על המאמר לכתובתיאודה לכם מאוד, קוראים יקרים  * 
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חמור ובנוסף לכך הוא נדרש על מוסרי  בנו בכורו חטא בחטא :משולשתאברהם ניצב עתה בפני טרגדיה 
 אך על פי החוק הכתוב והנוהג . עקירתו ממעמד של בן ויורש–ידי אשתו להעניש את ישמעאל בעונש חמור 

  : )יא:כא( 'על ידי התערבות ה עולבטיו של אברהם הוכר. הוא אינו רשאי להישמע לה
ִּכי  ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבקָֹלּה ֲאָמֶתךָ -ַהַּנַער ְוַעל-ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל-ַאְבָרָהם ַאל-לִֹהים ֶאל-ַוּיֹאֶמר אֱ 

   . הּואךָ י ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרעֲ ָהָאָמה ְלגֹו-ֶּבן-ְוַגם ֶאת .ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע
 של ובנו בכור ,ועל ישמעאל הגר ֵאםה חסה על ה שאינ,ֵאםשרה הלצד ' הקורא אינו מצפה להתערבות ה

אמור  אברהם .אינו יכול להיות יורשו" מצחק"לאברהם שישמעאל ה' באמצעות הצו מגלה ה. אברהם
  . ולגרש את ישמעאלהחוק המקובללהתעלם מ

. ב. דיורשו וממשיכו הוא יצחק בלבולכן שרה צדקה . א: רים לאברהם שני דב'היג מגלה - בפסוקים יב
ָהָאָמה - ֶּבן- ֶאתְוַגם": ' חייב להתנחם בהבטחת המצרהאב ה. בלבד" בן האמה"זכויותיו של ישמעאל הן כשל 

   ).יג (ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲעָך הּוא
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