
 "אפתש חשון                      ס"ד  ב

   פרשת השבוע ויראנגיעות מ

 

מברית  המתאושש אברהם  אצלעורכים ביקור חולים מלאכי ה'   .בשורות טובות  המביאפרשת השבוע 

                  .לידת יצחקבהמשך ו שרההצפוי ל ןההיריוהבשורה המשמחת על את מבשרים לו והמילה 

על הצלת  אתו כאשר ה' מאפשר לאברהם להתמקח צדיקים הומתחשב בבקשות אנו לומדים שה' קשוב 

תחשב בבקשת  ה' אל מלא רחמים מקשיב בסבלנות לאברהם ומבטיח לה.  חפים מפשע בסדום הרשעה 

הצלת ישמעאל סיפור , שלום עם אבימלך מלך גרר ברית –הראשון והמקורי  הסכם אברהם. ברהםא

  אברהם עומד בניסיון העקידה ועוד. .ממוות

 

כיצד אברהם ושרה  .אינו ניתן לעיכוללאחר לידת יצחק  של אברהם   ןסיפור גירוש הגר וישמעאל ב

 .וצדקה של אברהם בעוד ידוע שהם עסקו בקירוב לבבותבכורו ם מגרשים את בנו קים והרחמנייהצדי

ים ֶאל קַוּיאֶמר ֱאל "ה' המעשה אושר ע"י  ,זה .למען הסר ספקהפרשנויות רבות ומקיפות יש על האירוע 

ָקֵרא ְלָך ַאְבָרָהם ַאל ֵיַרע ְבֵעיֶניָך ַעל ַהַנַער ְוַעל ֲאָמֶתָך ּכל אֲ  ְצָחק יִּ י ְביִּ ֶשר ּתאַמר ֵאֶליָך ָשָרה ְשַמע ְבקָלּה ּכִּ

ת חינם שנאשרה גירשה את ישמעאל לא מ ש ים בירמס ופרשנים נוספים  עקיבא סופר  הרב כך נגזר. "ָזַרע

אלא משום חשש מהשפעתו השלילית הקשה של האח הבכור הם במקום יצחק ולא מחשש שירש את אבר

ידעה שאפילו יצחק הצדיק לא יצליח להשפיע לטובה על ישמעאל כי הוא לא יקבל  הבחוכמת .על יצחק

 .דה זרה מעשי ליצנות ועבועוסק ב  - " ְמַצֵחקהיות " ל ונטייתאת מרותו ומשום 

 

ר הירש  "הרש  .לגסוס ולמותכאשר היא משליכה את בנה  ,הגר ה שלבהתנהגותפרשנים רבים עוסקים 

חם שלא נתעדן. אם ישראלית  -כל התנהגותה של הגר אופיינית ביותר ומציינת את הטבע של בת"כותב 

ד במליון של שניה. לא תיטוש את ילדה, ולו רק כדי לדבר על לבו, ולו רק כדי להקל עליו כדי חלק אח

הנוטש ילד באפס מעשה, מפני "שאין בכוחו לראות בייסוריו", אינו פועל מתוך רחמים; זוהי אנוכיות 

אדם בעל שיעור קומה אנושי יודע להשליט את הכרת חובתו  אכזרית של נפש אדם שנעצרה בטבעה הגס. 

ידו להושיט סיוע ועזרה, ולו  על רגשותיו העזים ביותר, חובתו משכיחה את הכאב שבלבו ומדריכה את

                              "יהא בידו רק לגמול חסד עם המתייסר בייסורים ולעמוד על גביו ולהשתתף בצערו. 

ה' שמע "את קול ַהַנַער", ולא את קולה של הגר. זעקתו של אדם, היוצאת  מכאן משמעות עמוקה לנאמר 

כבר נאלצה לברוח פעם אחת בפרשה  הגרמתוך אנוכיות ובאפס מעשה, אינה מגיעה עד לכסא הכבוד". 

יצאה בצורה בלתי אחראית למדבר  כעת ? כיצד עשתה כך מים , מדוע לא  מקוראל  ההקודמת והגיע

ן "לה שאין לה עוד מים ? ? כיצד היא מתנהגת כשהיא מגלמצב של אבדן מים ו ם מִּ ְכלּו ַהַמיִּ   ַוּיִּ

ֵלְך ֵחֶמתהַ  ם ַוַתשְׁ יחִּ השליכה  היא ., במסתורבצל  ,יחה אותו בזהירותלא הנ ר הג "ֶאת ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהשִּ

ַקח לו ֵּתַבת "ברירה לאמו ולאחותו כתוב "  המשה כשלא נותרבסיפור של  .אותו ינו ַוּתִּ ְולא ָיְכָלה עוד ַהְצפִּ

ֵלְךלא ַוָּתֶשם   "ּגֶמא ַוַּתְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבָזֶפת ַוָּתֶשם ָבּה ֶאת ַהֶּיֶלד ַוָּתֶשם ַבּסּוף ַעל ְשַפת ַהְיאר                .  ַוַתשְׁ

  .     בים למיםיפושים נרח למען בנה בצורת חגבורה  ימעשניסתה לעשות  אולנות לא חיפשה פתרוהגר 

התורה מדגישה שהיא מתרחקת  . דבריםולעודד אותו ב לנגב את זיעתויסוריו לא ניסתה להקל את יהגר 

תַהְרֵחק  ִמנֶּגֶּד ְך ַוֵּתֶשב ָלּהַוֵּתלֶ "" צם על עצמה ומרחמת בעממנו  שֶּ ַטֲחֵוי קֶּ י ָאְמָרה ַאל ֶאְרֶאה ְבמות   ִכמְׁ ּכִּ

ָשא ֶאת קָלּה ַוֵּתְבךְ  ִמנֶּגֶּד ַהָּיֶלד ַוֵּתֶשב ְפַקח ֱאל"  נאמרלטובה כשהסיפור מסתיים  ."ַוּתִּ ים ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא קַוּיִּ

ם לא ו הגר לא ראתה אותהאלא  הבאר היתה שםמסתבר ש .באר נולדה ""לא נעשה לה נס ו "ְבֵאר ָמיִּ

 רחמי האם על עצמה ולא את  הנער ה' שמע את קול. ך להאת ההצלה שהיתה ממש בסמוהתאמצה לחפש 

ְשַמע ֱאל" ת קול ַהַנַער יםקַוּיִּ ְקָרא ַמְלַאְך ֱאל אֶּ י קַוּיִּ י ּכִּ יְראִּ ם ַוּיאֶמר ָלּה ַמה ָלְך ָהָגר ַאל ּתִּ ן ַהָשַמיִּ ים ֶאל ָהָגר מִּ

ל קול ַהַנַער םקיָשַמע ֱאל שמעאל מושפע בסופו של דבר י" םֶשר הּוא שָ ַבאֲ -לא את קולה של הגר  - אֶּ

י אֱ "וגודל להיות  ומעשיה מאמו ְגדָ -ַוְיהִּ ים ֶאת ַהַנַער ַוּיִּ י ֹלהִּ ְדָבר ַוְיהִּ תל ַוֵּיֶשב ַבמִּ ה ַקשָּׁ הגר  רמז ל "  ֹרבֶּ

ֶנֶגד ַהְרֵחק "התרחקה ממנו " ש תַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶשב ָלּה מִּ שֶּ ַטֲחֵוי קֶּ  .   אולם גם חינוכו של אברהם ניכר בו "ִכמְׁ

ן לאברהם לאחר  ן גם חלק כבוד אחרוהיורש ולכ הוא לא כעס על אברהם וקיבל את ההכרעה שיצחק הוא

ְקְברּו אתופטירתו "  ְשָמֵעאל ָבָניו ַוּיִּ ְצָחק ְויִּ רש"י בעקבות המדרש מפרש: יצחק  "  ֶאל ְמָעַרת ַהַמְכֵפָלה יִּ

   ."מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר באברהם -וישמעאל 

  

 

 
 ם שבת שלו

 שלר איתן

  אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת אבי, מורי ורבי 


