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 מבוא

 . ישמעאל מביתו של אברהםשל בהולדת יצחק ובגירוש  נעסוקאנו  ,בפרק זה נושאים רבים

 

 מכוונות למידה השאל

 ם?מדוע גורש ישמעאל מבית אברה

 

 

  כא בראשית

ַקד' ַוה( א) ה ֶאת פָּ רָּ ר ַכֲאֶשר שָּ ה' ה ַוַיַעש ָאמָּ רָּ ר ַכֲאֶשר ְלשָּ בֵּ  :דִּ

ֶלד ַוַתַהר( ב) ה ַותֵּ רָּ ם שָּ הָּ ן ְלַאְברָּ יו בֵּ ְזֻקנָּ ד לִּ ֶבר ֲאֶשר ַלּמֹועֵּ ים ֹאתוֹ  דִּ  :ֱאֹלהִּ

א( ג) ְקרָּ ם ַויִּ הָּ ה ֲאֶשר לוֹ  ַהּנֹוַלד ְבנוֹ  ֶשם ֶאת ַאְברָּ ְלדָּ ה ּלוֹ  יָּ רָּ ק שָּ ְצחָּ  :יִּ

ל( ד) ם ַויָּמָּ הָּ ק ֶאת ַאְברָּ ְצחָּ ים ְשֹמַנת ֶבן ְבנוֹ  יִּ ה ַכֲאֶשר יָּמִּ וָּ ים ֹאתוֹ  צִּ  :ֱאֹלהִּ

ם( ה) הָּ נָּה ְמַאת ֶבן ְוַאְברָּ ֶלד שָּ וָּ ת לוֹ  ְבהִּ ק אֵּ ְצחָּ  :ְבנוֹ  יִּ

ה ַוֹתאֶמר( ו) רָּ ה ְצֹחק שָּ שָּ י עָּ ים לִּ ל ֱאֹלהִּ ְצַחק עַ ַהֹשמֵּ  כָּ י יִּ  :לִּ

י ַוֹתאֶמר( ז) ל מִּ ּלֵּ ם מִּ הָּ ה ְלַאְברָּ יקָּ ינִּ ים הֵּ נִּ ה בָּ רָּ י שָּ י כִּ ַלְדתִּ ן יָּ יו בֵּ ְזֻקנָּ  :לִּ

ְגַדל( ח) ַמל ַהֶיֶלד ַויִּ גָּ ם ַוַיַעש ַויִּ הָּ ְשֶתה ַאְברָּ דֹול מִּ ל ְביֹום גָּ מֵּ גָּ ק ֶאת הִּ ְצחָּ  :יִּ
 

ֶרא( ט) ה ַותֵּ רָּ ר ֶבן ֶאת שָּ גָּ ית הָּ ְצרִּ ה ֲאֶשר ַהּמִּ ְלדָּ ם יָּ הָּ ק ְלַאְברָּ  :ְמַצחֵּ

ם ַוֹתאֶמר( י) הָּ ש ְלַאְברָּ רֵּ ה גָּ ָאמָּ י ְבנָּּה ְוֶאת ַהֹזאת הָּ יַרש ֹלא כִּ ה ֶבן יִּ ָאמָּ ם ַהֹזאת הָּ י עִּ ם ְבנִּ ק עִּ ְצחָּ  ...:יִּ

 

 . פעמים שש תכל אח ותי מילים שמופיעתמצא שו .ח-אפסוקים פרק כ"א, עיין ב .1

 א. מהם המילים? 

 ?בדיוק אותו מספר של פעמיםמשמעות שדווקא שתי המילים הללו חוזרות המה ב. 

 

 

 

 

 

 רש"י בראשית כא

 ישמח לי -יצחק לי )ו( 

 

משמעות . מה ההבדל המהותי בין טבפסוק ופעם אחת  ,בפסוק ופעמיים  המילה שהשורש שלה צ.ח.ק מופיעה .2

כתוב את הפסוק בלשונך לפי שתי המשמעויות  ? היעזר ברש"י.בפסוק טלבין המשמעות שלה  בפסוק והמילה הזו 

 השונות.

  

  הולדת יצחק
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 בראשית כא

ֶרא( ט) ה ַותֵּ רָּ ר ֶבן ֶאת שָּ גָּ ית הָּ ְצרִּ ה ֲאֶשר ַהּמִּ ְלדָּ ם יָּ הָּ  :ְמַצֵחק ְלַאְברָּ

ם ַוֹתאֶמר( י) הָּ ש ְלַאְברָּ רֵּ ה גָּ ָאמָּ י ְבנָּּה ְוֶאת ַהֹזאת הָּ יַרש ֹלא כִּ ה ֶבן יִּ ָאמָּ ם ַהֹזאת הָּ י עִּ ם ְבנִּ ק עִּ ְצחָּ  :יִּ

ַרע( יא) ר ַויֵּ בָּ ינֵּי ְמֹאד ַהדָּ ם ְבעֵּ הָּ  :ְבנוֹ  אֹוֹדת ַעל ַאְברָּ

ים ַוֹיאֶמר( יב) ם ֶאל ֱאֹלהִּ הָּ ַרע ַאל ַאְברָּ יֶניָך יֵּ ֶתָך ְוַעל ַהַּנַער ַעל ְבעֵּ   ֲאמָּ

ֶליָך ֹתאַמר ֲאֶשר ֹכל  ה אֵּ רָּ י ְבֹקלָּּה ְשַמע שָּ ק כִּ ְצחָּ א ְביִּ רֵּ קָּ ַרע ְלָך יִּ  :זָּ

ה ֶבן ֶאת ְוַגם( יג) ָאמָּ יֶמּנו ְלגֹוי הָּ י ֲאשִּ  :הוא ַזְרֲעָך כִּ

 

 שאלות

שרה ראתה בצחוק של ישמעאל התנהגות שלילית, עד כדי כך שגרם לה לדרוש מאברהם לגרש את הגר וישמעאל 

 כמה קשיים: מביתם. דרישה זו של שרה מעוררת

 א. מדוע ישמעאל מכונה בשמות שונים ולא נקרא בשמו "ישמעאל"? 

 ב. הכתוב סתם ולא פירש, מה היה כל כך שלילי בצחוק של ישמעאל שהצדיק את גירושו? 

 ג. מדוע דרשה שרה לגרש את ישמעאל? 

 ם?מדוע היה הדבר רע בעיני אברהד  

 ע?ומדו ,כיצד התייחס ה' לדברי שרהה.  

 לענות על השאלות הללו בעזרת עיון בפסוקים ובדברי המפרשים.ננסה 

 

 הכינויים של ישמעאל

ע"י הכתוב, אילו עוסקים בישמעאל, אך שמו המפורש לא נאמר אפילו פעם אחת אלא הוא מכונה יג -טפסוקים  .3

 בכינויים שונים. השלם את הטבלה שלפניך:שרה, אברהם, והקב"ה 

 
 

  

  לגרש את ישמעאלשרה שת ידר

 ? מה הכינוי בא לבטא?נה כךומכ ישמעאלמדוע  הכינוי המכנה

   הכתוב

   שרה

   אברהם

   הקב"ה
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 מה היה כל כך שלילי בצחוק של ישמעאל שהצדיק את גירושו?

 

 ל?מה ההבדל בין פירושו של רש"י לפירושו של רשב"ם ביחס להתנהגות ישמעא  .4
 

 מדוע דרשה שרה לגרש את ישמעאל?
 ם.תלמיד שלוש יחידות נדרש לדעת אחד מן הפירושים הבאים. תלמיד חמש יחידות נדרש לדעת שני פירושים ולהשוות ביניה

 מביתה? את ישמעאל לגרשמדוע דרשה שרה ונים עיין בדברי הפרשנים הבאים וכתוב בלשונך שלושה הסברים ש .5

 .את כל אחד מן הפירושים הללו ניתן לבססופרט על אילו מילים בפסוקים 

 כא בראשית

ֶרא( ט) ה ַותֵּ רָּ ר ֶבן ֶאת שָּ גָּ ית הָּ ְצרִּ ה ֲאֶשר ַהּמִּ ְלדָּ ם יָּ הָּ  :ְמַצֵחק ְלַאְברָּ

 י"רש

 )שמות לב ו(" ויקומו לצחק"כמו שנאמר ה, עבודה זר לשון -ק מצח

 לט יז( בראשית)" לצחק בי"כמה דתימא ת, גילוי עריו דבר אחר: לשון

  יד( ,ב מואל ב)שו" יקומו נא הנערים וישחקו לפנינ"כמו ה, רציח דבר אחר: לשון

  ם"רשב

 ולא. הרבה גדל שכבר - מצחק

 ירצה פן עוד לשהותו רצתה

 .יצחק עם אביו בירושת להחזיק

 והביסוס בכתוב בלשונך דברי הפרשן

 ר"הרב עקיבא סופר, מחבר הפירוש לתורה "דעת סופ

שיראה שאם יצחק יהיה תמיד ה... ונראה לי לפרש דהנה עיקר כוונת שר

ישמעאל אולי ילמד ממעשיו הרעים, על כן רצתה לגרשו  בחברותא עם

אבל יש לבעל דין לחלוק ולומר אולי נהפוך הוא שישמעאל ייטיב  ה.מבית

דרכיו אם יהיה עם יצחק תמיד, ואולי יועיל תוכחה להחזירו למוטב ולמה 

שרה בחכמתה ידעה והבינה שכל  רצתה להדיחו לגמרי. אבל האמת כי

יו, כי ישמעאל בוודאי לא יקבל תוכחה ואפס תקוה התוכחות ללא יועיל יה

ממנו משום שראתה בישמעאל שהוא לץ, וידוע דמידת הליצנות היא מידה 

אחת דוחה מאה  נותוכמאמר החכם: ליצ ה.רעה וגרועה הדוחה כל תוכח

 ל.וזה עיקר טעמה של שרה שגירשה את ישמעא תוכחות...

 

 ג תוספתא סוטה ו,

צדיק  (אותו)ואני אומר חס ושלום שיהיה בביתו של י... אמר ר"ש בן יוחא

י"עליו  מרשנא למיאפשר ך. ההוא כ יו כִּ נָּיו ֶאת ְיַצֶוה ֲאֶשר ְלַמַען ְיַדְעתִּ  ְוֶאת בָּ

יתוֹ  יו בֵּ ְמרו ַאֲחרָּ ה ַלֲעשֹות' ה ֶדֶרְך ְושָּ קָּ ט ְצדָּ ְשפָּ יהא בביתו ( , יט)בראשית יח "ומִּ

אלא אין צחוק האמור כאן ם!? עריות ושפיכות דמי יעבודת כוכבים וגילו

שכשנולד אבינו יצחק לאברהם אבינו היו הכל שמחין  ן ירושהיאלא לעני

והיה ישמעאל  ואומרין נולד בן לאברהם נוחל את העולם ונוטל שני חלקים

 ם.מצחק ואומר אל תהי שוטים אני בכור ואני נוטל שני חלקי

 

 ןרד"צ הופמ

לשרה לדאגה, שיבוא היום ובן האמה ידחה את בן  סיבה הייתה לה...

יסכן את ירושתו  הגבירה מירושתו החוקית, יתרה מזו, שיבוא היום והוא

ה ַהזאת" משום כך אמרה: ם.הנצחית של אברה ָאמָּ ש הָּ רֵּ ואת הבן  "גָּ

יַרש"שהוכיח עצמו כבן אמה.  י לא יִּ אל לו לבן האמה לרשת יחד עם  - "כִּ

והציווי האלוהי מוכיח, כי  ת.ת ביחד ולנחול בארץ אחאל להם לחיוי, בנ

 ו.אמנם צדקה שרה אמנ
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  ם?דבר רע בעיני אברההמדוע היה 

 , יאכא בראשית

ר ַויֵַּרע בָּ י ְמֹאד ַהדָּ ינֵּ ם ְבעֵּ הָּ  :ְבנוֹ  אֹוֹדת ַעל ַאְברָּ
 

 י"רש  

 .לשלחו לו שאמרה על ופשוטו. רעה לתרבות שיצא ששמע - בנו אודות על

 

 י?מהן שתי הדעות שמביא רש"ם? רע בעיני אברה מה היה .6

 

 ע?ומדו ,כיצד התייחס ה' לדברי שרה

 בראשית כא

ים ַוֹיאֶמר( יב)  ם ֶאל ֱאֹלהִּ הָּ ַרע ַאל ַאְברָּ יֶניָך יֵּ ֶתָך ְוַעל ַהַּנַער ַעל ְבעֵּ   ֲאמָּ

ֶליָך ֹתאַמר ֲאֶשר ֹכל  ה אֵּ רָּ י ְבֹקלָּּה ְשַמע שָּ ק כִּ ְצחָּ א ְביִּ רֵּ קָּ ַרע ְלָך יִּ  :זָּ

ה ֶבן ֶאת ְוַגם( יג) ָאמָּ יֶמּנו ְלגֹוי הָּ י ֲאשִּ  :הוא ַזְרֲעָך כִּ
 

  יב כא, בראשית י"רש

 .בנביאות לשרה טפל אברהם שהיה למדנו, בקול רוח הקודש שבה - בקולה שמע

 

 וענה: ,יג ובדברי רש"י-עיין בפסוקים יב .7

 יג?-מהם שני העניינים הכלולים בתשובת ה' לאברהם בפסוקים יבא. 

 אמר לאברהם לשמוע בקולה של שרה? לפי רש"י, מה ניתן ללמוד מכך שהקב"הב. 

 
 

 

  כא בראשית

ם( יד) ם ַוַיְשכֵּ הָּ ַקח ַבֹבֶקר ַאְברָּ ַמת ֶלֶחם ַויִּ ם ְוחֵּ ן ַמיִּ תֵּ ר ֶאל ַויִּ גָּ ם הָּ ּה ַעל שָּ ְכמָּ   ַוְיַשְּלֶחהָּ  ַהֶיֶלד ְוֶאת שִּ

ֶלְך  ַתע ַותֵּ ְדַבר ַותֵּ ר ְבמִּ ַבע ְבאֵּ  :שָּ

ְכלו( טו) ם ַויִּ ן ַהַּמיִּ ֶמת מִּ ְך ַהחֵּ ם ַאַחד ַתַחת ַהֶיֶלד ֶאת ַוַתְשלֵּ יחִּ  :ַהשִּ

ֶלְך( טז) ֶשב ַותֵּ ֶּנֶגד לָּּה ַותֵּ ק מִּ י ַהְרחֵּ ְמַטֲחוֵּ י ֶקֶשת כִּ ה כִּ ֶלד ְבמֹות ֶאְרֶאה ַאל ָאְמרָּ ֶשב ַהיָּ ֶּנֶגד ַותֵּ א מִּ שָּ ּה ֶאת ַותִּ ְבךְ  ֹקלָּ  :ַותֵּ

ְשַמע( יז) ים ַויִּ א ַהַּנַער קֹול ֶאת ֱאֹלהִּ ְקרָּ ים ַמְלַאְך ַויִּ ר ֶאל ֱאֹלהִּ גָּ ן הָּ ם מִּ ַמיִּ   ַהשָּ

ְך ַמה לָּּה ַוֹיאֶמר  ר ּלָּ גָּ י ַאל הָּ יְראִּ י תִּ ַמע כִּ ים שָּ ם הוא ַבֲאֶשר ַהַּנַער קֹול ֶאל ֱאֹלהִּ  :שָּ

י( יח) י קומִּ י ַהַּנַער ֶאת ְשאִּ יקִּ ְך ֶאת ְוַהֲחזִּ י בוֹ  יָּדֵּ דֹול ְלגֹוי כִּ יֶמּנו גָּ  :ֲאשִּ

ְפַקח( יט) ים ַויִּ יֶניהָּ  ֶאת ֱאֹלהִּ ֶרא עֵּ ר ַותֵּ ם ְבאֵּ יִּ ֶלְך מָּ א ַותֵּ ֶמת ֶאת ַוְתַמּלֵּ ם ַהחֵּ  :ַהּנַָּער ֶאת ַוַתְשְק  ַמיִּ

י( כ) ים ַוְיהִּ ל ַהַּנַער ֶאת ֱאֹלהִּ ְגדָּ ֶשב ַויִּ ר ַויֵּ ְדבָּ י ַבּמִּ ת ֹרֶבה ַוְיהִּ  :ַקשָּ

ְדַבר ַויֵֶּשב( כא) ן ְבמִּ ארָּ ַקח פָּ ּמוֹ  לוֹ  ַותִּ ה אִּ שָּ ֶאֶרץ אִּ ם מֵּ יִּ ְצרָּ  פ: מִּ

 

מכונה בכל אחד  מתי וע"י מי הוא ",הנער"ו "הילד"גם בפסוקים אלה מכונה ישמעאל בשני כינויים שונים:  .8

 ע?ומדו ,מהכינויים

  

 גירוש ישמעאל



 הולדת יצחק וגירוש ישמעאל: כא בראשית פרק  

 5  השנה! כל לאורך שלך והנוכחות ההשתתפות פי על נקבע השנתי" הציון” זכור:  עמירם דומוביץ 

 שרש"ר היר

, אך הנסיבות מצדיקות אותו צידוק גמור. יש להסיר מביתם של אברהם ויצחק כל כמעשה קשה ואכזריהדבר נשמע 

יש להרחיק את שניהם ך לפיכשל הגר וישמעאל, הבן הבכור.  תשלוט בו השפעתםפחד, שמא לאחר פטירת שניהם 

בדרך כזאת, שייראו ביחס לבית הזה במעמדם האמיתי והחוקי, היינו כאמה וכבן אמה, ובן אמה הרי הוא עצמו 

 ה...לאחר מכן יכול היה אברהם להיטיב את גורלם בעין יפה, כמידת עושרו וטוב ליבו, וכן עש. עבד

 

 דיק את המעשה האכזרי הזה?לפי רש"ר הירש, מה המעשה הקשה האכזרי? וכיצד ניתן להצ .9

 

o שתי הנהגות טובות 

 .הנהגות חשובות ביחסו של הקב"ה אל ישמעאל המצוי בצרהשתי רש"י מלמדנו 

  כא בראשית

ֶלְך( טז) ֶשב ַותֵּ ֶּנֶגד לָּּה ַותֵּ ק מִּ י ַהְרחֵּ ְמַטֲחוֵּ י ֶקֶשת כִּ ה כִּ ֶלד ְבמֹות ֶאְרֶאה ַאל ָאְמרָּ ֶשב ַהיָּ ֶּנֶגד ַותֵּ א מִּ שָּ ּה ֶאת ַותִּ ְבךְ  ֹקלָּ  :ַותֵּ

ְשַמע( יז) ים ַויִּ א ַהַנַער קוֹל ֶאת ֱאֹלהִּ ְקרָּ ים ַמְלַאְך ַויִּ ר ֶאל ֱאֹלהִּ גָּ ן הָּ ם מִּ ַמיִּ   ַהשָּ

ְך ַמה לָּּה ַוֹיאֶמר  ר ּלָּ גָּ י ַאל הָּ יְראִּ י תִּ ַמע כִּ ים שָּ ם הּוא ַבֲאֶשר ַהַּנַער קֹול ֶאל ֱאֹלהִּ  :שָׁ
 

o יז ,כא בראשית י"רש  

 להתקבל. קודמת והיא, עליו אחרים מתפלת החולה תפלת שיפה מכאן - הנער קול את

 

 .לעשות עתיד שהוא מה לפי ולא נדון הוא עכשיו עושה שהוא מעשים לפי - שם הוא באשר

 :ואומרים מקטרגים השרת מלאכי שהיו לפי

 באר?! לו מעלה אתה בצמא בניך להמית זרעו שעתיד מי, עולם של בונויר

 רשע? או צדיק, הוא מה עכשיו :משיבם והוא

 .צדיק :לו אמרו

 . שם" הוא "באשר וזהו ,דנו אני עכשיו של מעשיו לפי :להם אמר

 ?בצמא ישראל את המית והיכן

א שנאמר, נבוכדנצר כשהגלם ב "ַמשָּ ינו ַבְעַרב ַבַיַער ַבְערָּ לִּ ְקַראת ֹאְרחֹות תָּ ים, לִּ נִּ א ְדדָּ מֵּ יו צָּ תָּ ם)הביאו(  הֵּ יִּ י מָּ  ֶאֶרץ ֹיְשבֵּ

א ימָּ ְדמו ְבַלְחמוֹ  תֵּ ד"  קִּ  .(יד-יג כא ישעיה)ֹנדֵּ

 דודנו בני אצל הוליכונו, מכם בבקשה לשוביהם אומרים ישראל היו ערביים אצל אותם מוליכין)הבבלים(  כשהיו

 .(שם )שם "דודים" אלא "דודנים" תקרי אל "דודנים אורחות" שנאמר, עלינו וירחמו ישמעאל

 שמלאים ישראל כסבורים - נפוחים ונודות את הצימאון( ם)המגבירי מלוח ודג בשר להם ומביאין לקראתם יוצאים ואלו

 .ומת בגופו נכנס הרוח, )כדי לשתות( ופותחו פיו לתוך וכשמכניסו, )אך באמת היה בהם רק אויר( מים

 

 וענה: ,בדרי רש"ייז, ו-עיין בפסוקים טז .10

 א. מה הן שתי ההנהגות הטובות שלמד רש"י מפסוק יז.

 שמביא רש"י?(מה הביסוס בכתוב להנהגות )ב. כיצד למד רש"י את שתי ההנהגות הללו מהפסוקים? 

 

 

 

בונו של עולם, מי שעתיד זרעו ישהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים ר"רש"י בד"ה "באשר הוא שם" כותב:  .11

 הנזכר בטענה של מלאכי השרת?מקרה מהו הרקע ההיסטורי ל?!" באר להמית בניך בצמא אתה מעלה לו


