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 מדמויות המפתח של ספר תהוא אח, אבי האומות, אבי האומה, אברה� אבינו

המתפר�ת בעיקרה על , התורה מקדישה לסיפורי אברה� יריעה רחבה. בראשית

י סיפורי� בקריאה ראשונית של הפרשיות בולטת חזרה על שנ. כב�פרקי� יא

ש� מוצגת שרה , דומי� שבה� עוזב אברה� את מקומו באר� כנע� למקו� ָשֵכ�

בסיפור הראשו� יורד אברה� למצרי� ושרה נלקחת . כאחותו ונלקחת לבית המל!

חזרה זו . בסיפור השני יורד אברה� לגרר ושרה נלקחת לבית אבימל!; לבית פרעה

יו� נוס# בפרקי� מגלה מקבילות א! ע, היא הבולטת בתו! פרשיות אברה� אבינו

נמצאת , למרבה ההפתעה, היוצרות מבנה כיאסטי שלפיו, נוספות בתוכ� ובסגנו�

   1.במרכז דווקא הולדת בנו ישמעאל

  

 התורה של הסיפור והצורה שבה � הצורה אינה מקרה' גויטיי� טוע� כי שלמה דב

 שערי� לידיעת הבנה נכונה במלאכת הסיפור פותחת. נתגל� ה� בחינת גו# ונפש

הרקע הסוציאלי שעליו הושתת , כפי שנראה, ואותה שעה מתגל� ג�, הרעיו�

הבנת מבנה סיפורי אברה� אבינו תעזור לנו להבי� רעיונות , לפיכ! 2.'הסיפור

  . נוספי� שאינ� נאמרי� במילי� מפורשות בסיפורי� עצמ�

   

 עיון � )ב,  טואשיתבר" (ואנכי הולך ערירי"'פרק מתו� התזה  מאמר זה הוא עיבוד של   *

 .במת� A.Mשהוגשה במסגרת לימודי ' מחודש בפרקי אברהם אבינו על רקע שנות ערירותו

  . בהערותיה� ר יהושע ברמ� שהאירו לי"ר מרדכי סבתו ולד"תודות לרב ד

  .אני מודה לאביה הכה� שהציג בפניי מבנה זה לראשונה   1

  .טו�יד' עמ, ז"� תשטירושלי, )כג ,עיונים( ,אומנות הסיפור במקרא,  גויטיי�ד"ש  2

 ומדרשותמקראות
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  )לב�כו, יא(ירוט בני משפחת אברהם פ

  ) א,יב('  אראךאל הארץ אשר...לך-לך'

  )יב(שרה נלקחת לבית פרעה 

  )יג(לוט בוחר בערי הככר 

  )יד(הצלת לוט על ידי אברהם 

  )טו(ברית בין הבתרים 

  )טז(הולדת ישמעאל 

  )יז(ברית המילה 

  )כט ,יט(הצלת לוט בזכות אברהם 

  )יט(לוט בורח מערי הככר 

  )כ(שרה נלקחת לבית אבימלך 

   נפרד�) פרק כא(

על אחד ההרים אשר ...המוריהלך לך אל ארץ '

  )א ,כב(' אומר אליך

  )כד�כ, כב(פירוט בני משפחת אברהם 

  

מהי משמעותו של המבנה הכיאסטי המחלק את מסכת חייו של אברה� לשני 

אמנ� זהו מבנה ? חלקי� ומצביע על הולדת ישמעאל כנקודת ציו� מרכזית בחייו

 הברית ע� אבימל! כיוו� שהוא מתעל� מהולדת יצחק ומכריתת, לא מושל�

פרשני� רבי� התקשו להבי� כיצד קרה שדווקא ,  ועדיי�3,הנמצאי� בפרק כא

  . הולדת ישמעאל נמצאת על קו פרשת המי� של סיפורי אברה�

  

שיא ' יונת� מגונט מכנה שיא כיאסטי זה בש� 4:בסוגיה זו עסקו כמה חוקרי�

ה על העמדת ישמעאל  מחרי# את התמיה6 גורדו� וונה�false climax(;5(' שגוי

במרכז ומציי� שישמעאל מוזכר שוב ג� במרכזה של הבשורה לאברה� על הולדת 

  ): כא� יט, בראשית יז(יצחק 

  

  

   

 .מיקומו של פרק זה יובהר בהמש�   3
 .J. Goldingay, 'The Place of Ishmael', P. R. Davies and J :מובאי� בהרחבה אצל   4

A. Clines (eds.), The World of Genesis, Sheffield 1998, pp. 146-149   
5   J. Magonet, Bible lives, London 1992, p. 21 
6   G. Wenham, Genesis, Waco 1994, p. 13 
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  'אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק'  )1(יט ' פס

  'והקמֹתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו'  )2(יט ' פס

  תי אותו והפרתי אותו וִהרבתיולישמעאל שמעתיך הנה ברכ'  כ' פס

  'במאד מאד אותו  

  'ואת בריתי אקים את יצחק'  )1(כא ' פס

  'אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת'  )2(כא ' פס

  

, כי התמיהות על מרכזיותה של הולדת ישמעאל בחייו של אברה� אבינו, נראה

שש מתעלמות מתקופת ערירותו הארוכה של אברה� המשווע במש! שמוני� ו

מנקודת מבטו של אברה� נית� להבי� כי הולדת בנו ). טז, בראשית טז(שנה לב� 

תחילתה של הגשמת ההבטחה שניתנה לו ; הראשו� מהווה נקודת שיא בחייו

ל! 'להקמת הזרע ושיאו של התהלי! הארו! שהחל שני� רבות קוד� לכ� בציווי 

 הובטח ,'הבתרי�ברית בי� 'ששיא� היה בטקס , בשלוש התגלויות שונות. 'ל!

ובעשר שנות שהותו באר� הוא נמנע מלנקוט יוזמה בניסיו� , לאברה� זרע

, לא נדע א� ציפה אברה� ששרה העקרה תהרה בדר! נס. להגשי� את ההבטחה

או שמא נזהר בכבודה וחיכה שהיא תיזו� את הבאת שפחתה אליו ותאפשר לו 

ק שבחינת מציאות  א! אי� ספ�' להתחיל בתהלי! שיביא להגשמת הבטחות ה

 מביא לאהכתוב , ע� זאת. חייו דאז מלמדת כי הולדת ישמעאל היוותה שיא בחייו

זאת במיוחד על רקע ; בפנינו תיאורי שמחה מתפרצת כפי שאולי היה מתבקש

והמשתה שהוא עור! , ההתרגשות הניכרת במעשיו של אברה� בעת הולדת יצחק

חגג , כי באופ� טבעי ומוב� מאליווא# על פי כ� אני מניחה . לכבודו בהיגמלו

לא ייתכ� שלאחר ציפייה כה ארוכה . אברה� את הולדת ישמעאל  ואת יו� היגמלו

במיוחד לאור בקשתו הנרגשת בפרק , לא יכיר אברה� תודה על הב� שנית� לו

הסיבה שבגללה , לדעתי). ב, טו(' מה תת� לי ואנכי הול! ערירי' דוני ה-א': הקוד�

תאר באוזנינו חגיגות אלה היא משו� שהיא איננה מעוניינת נמנעת התורה מל

  . אלא בהבלטת מקומו של יצחק, בהדגשת הולדת ישמעאל

  

  ? מהו התהליך שמשקף לנו המבנה הכיאסטי המּוצע

, מחציתה הראשונה של סדרת פרקי אברה� אבינו מתרחשת על רקע ערירותו

את חלו� האבהות הולדת ישמעאל מגשימה . ומסתיימת בהולדת הב� הנכס#

בכ! הוא מקבל מענה לצרכי� רבי� העומדי� בבסיסה של ; שנושא אברה� בלבו
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מהי , א� כ!.  ומשו� כ! עומדת הולדה זו במרכז המבנה הכיאסטי7,האבהות

בחלק השני של המבנה מתברר לאברה� שהב� ? משמעותה של המחצית השנייה

, א הידיעה"בה, ב�-ו ההוא איננ; הנולד לו איננו הב� שאליו נכספת ההשגחה

שיישא על גבו ייעוד שהוא מעבר למענה פרטי על צרכיו האנושיי� של אברה� 

  .בב� ממשי!

  

: פרק יז הפותח את החלק השני של פרקי אברה� אבינו מתחיל בתהלי! הבירור

מכיוו� ? שבו יקוימו ההבטחות האלוהיות? מיהו הב� שאליו מתייחסת ההשגחה

 ג� בנו צרי! להיות –' אב המו� גויי�'אלא , כל האבותשאברה� אבינו אינו אב כ

בפרק זה מתברר שהב� נושא הדגל אינו בנ� של אברה� . ממשי! דר! ובעל ידיעה

פרק זה מחלי# את הדֵגשי� ומעביר את . אלא בנ� של אברה� והגבירה, והשפחה

בחלק השני של פרקי אברה� אבינו מתרחש אפוא . המיקוד מישמעאל ליצחק

  .שהב� המיוחל הוא אכ� יצחק שבשיאו מתבררתהלי! 

  

, ברית המילה, תחילת החלק השני של חיי אברה� מוקדשת כולה לכריתת הברית

תו! הדגשה כי הב� שבו תתקיי� ההבטחה הוא , ה לאברה� וזרעו אחריו"בי� הקב

ל -בפרק יז מוצגת לראשונה הבחירה בזרע שבו יתגשמו הבטחות הא. יצחק

עד פסוק טו מניח אברה� כי . בירור מגיע לשיאו במרכז הפרקה. החוזרות ונשנות

וכי , כל הבטחות הזרע וכריתת הברית מיוחסות לישמעאל ולבניו הבאי� אחריו

שפע . שינוי הש� הוא ביטוי לתפנית שחלה בחיי אברה� ע� הולדת ישמעאל

הברכות הניתנות לו יכול להתפרש באוזניו כהשלמה לחגיגות הולדת ישמעאל 

  . 'רות ברכה מאת ההנעד

  

מייחס אברה� את הברכות הניתנות לו כברכות , עד ההבטחה כי שרה תוליד לו ב�

כי יהיה לו ב� ' בפסוק טז מודיע לו ה. על גאולתו מערירותו ועל הפיכתו לאב

בנו שייוולד , הוא מקבל חיזוק לכ! שיצחק) כא, יט(ובפסוקי� הבאי� , ִמ�רה

חיזוק נוס# להבטחה זו נית� בבשורה . קוי� הבריתיהיה הב� שבו ובזרעו ת, משרה

פרק יז , א� כ�). י, יח(' שוב אשוב אלי! כעת חיה והנה ב� לשרה אשת!': לשרה

   

; צור� אלטרואיסטי של נתינה והפגנת דאגה וחיבה; צור� בהרחבת העצמי וההמשכיות: כגו�   7

-לוי' ראו את רשימת הצרכי� המפורטת אצל ר. ציפייה להגשמת מטרות באמצעות הילד ועוד

' ש', יו� וטיפולי פוריותהיבטי� פסיכולוגיי� של התמודדות גברי� ע� קשיי פר, 'הנמ�' שי$ וט

הקיבו% , עיון רב תחומי בהפריה חוץ גופית: הריון מסוג אחר, )עורכי�(זאב  - ב�' אלמוג  וא

 .93' עמ, ו"המאוחד תשנ
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ובשיאו מוכתר יצחק לב� המועד# , פותח תהלי! המתפרש על פני שישה פרקי�

אלא מתברר שהוא א# יהיה ראוי , )כא יב(' יקרא ל! זרע'שממנו לא רק  מובטח ש

  ). יב, כב (לכ!

  

באה לידי ביטוי ג� בסגנונו של , ההכרה בתחילתו של פרק חדש בחייו של אברה�

לאברה� בפרק מופיעה לאחר ' התגלות ה. פרק יז המבטא ג� הוא התחלה חדשה

.  התגלות זו מתוארת בהתרגשות של מפגש מחודש8.עשרה שנות שתיקה-כארבע

הצו הפותח את הפרק . ל על פניווזה נופ, ה מופיע מחדש לפני אברה� אבינו"הקב

בעת היכרותנו ע� , מחזיר אותנו לפתיחה אחרת) א, יז(' התהל! לפני והיה תמי�'

  ). ט, ו(' לוהי� התהל! נח-נח איש צדיק תמי� היה בדֹרֹתיו את הא': נח

  

, ההקבלה בי� שני חלקי המבנה הכיאסטי באה לידי ביטוי ג� בהתייחסות לגיל

; גילו של אברה� מצוי� בפתיחת הפרק הראשו� בחייו. ולשינוי המקו� והש�

 נקודות זמ� אלה מחזקות את המבנה � ובפתיחת הפרק השני ; בלידת ישמעאל

שינוי שמו של אברה� בתחילת הפרק . שבו מסתיי� פרק אחד ומתחיל פרק שני

כ! מסביר ג� יוס# . השני בא כנגד שינוי המקו� שהתחיל את הפרק הראשו� בחייו

  : את שינוי שמו של אברה� דווקא בשלב זה של חייופליישמ� 

  

תרבות מציין שבעליו עדיין לא התנתק באופן מוחלט מה' אברם'השם 

 הוא מבטא זיקה כלשהי לתרבות �שבה חי עד גיל שבעים וחמש 

תרבותית מוחלטת -אברם עוד לא הגיע להפרדה דתית, מסופוטמיה

, לא סופי, שלב נוסף, אשינוי שמו של אברם לאברהם מהווה אפו. מעברו

אשר באמצעותו , השלב האחרון. ממולדתו ומבית אביו, בעקירתו מארצו

.הוא קיום מצוות המילה, מגיע אברם להיבדלות המוחלטת
9  

  

בפרק ' הבטחת ה: שינוי המקו� והש� מל-וי� בהבטחות הניתנות א# ה� להקבלה

'  גדולגויואעש! ל': ונההראש' חוזרת אל הבטחת ה) ד(' גוייםוהיית לאב המו� 'יז 

והתברכו ..': לאחר עקדת יצחק, יחזור רק בסיו�' גויי�'השימוש במונח ). ב, יב(

זוהי ההבטחה האחרונה לאברה� ובה נפרד ממנו ). כב יח('  האר�גוייבזרע! כל 

  . ה"הקב
   

מק% עשר שני� לשבת 'מתו� הנחה שברית בי� הבתרי� הייתה בסמו� לנתינת הגר לאברה�  8

 .כלומר בגיל שמוני� וחמש, )ג, טז(' אבר� באר% כנע�
 .313' עמ, )א"תשס (46, בית מקרא', למשמעות� של שינוי הש� ומצוות המילה, 'פליישמ�' י   9
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  לאברהם' תהליך בירור הזרע וההתקרבות בין ה

  

קת פרקי אברה� אבינו לשני עד עתה עמדנו על הרעיו� העומד מאחורי חלו

כעת ננסה להבי� את . וראינו כיצד מתבטאת החלוקה ג� בצורה, חלקי� מרכזיי�

התקרבות , בירור הזרע: בהבניית התהלי! כולותפקיד� של החלקי� המקבילי� 

הלימוד ייעשה ממרכז המבנה אל  .לאברה� והעצמת גילוי ההשגחה' בי� ה

  .המקבילות הסמוכות לו ועד למסגרת

  

ע� . הוא הולדת ישמעאל, כפי שבא לידי ביטוי בצורה, הסברנו כי מרכז הסיפור

זאת הבנו כי עובדה זו אינה מודגשת באופ� מילולי מפני שישמעאל אינו הב� 

נוצרת )  כא,יז(' יצחק אשר תלד ל! שרה'ההדגשה כי הבטחת הזרע היא ב. הנבחר

נותנת שרה את ,  בפרק טזעל פי המסופר. ג� על ידי הריחוק שבי� שרה וישמעאל

א! לאחר שהגר חוזרת לבית שרה ויולדת את , הגר לאברה� כדי להיבנות ממנה

שתיקתה רועמת על . ולא נותנת לו ש�, הב� הנכס# היא איננה מאמצת אותו כב�

שלפיו אימצו רחל ולאה האמהות את , רקע סיפור מקביל המסופר מאוחר יותר

'  ואבנה ג� אנכי ממנה10ותלד על ברכי'רת  רחל האומ. בני השפחות זלפה ובלהה

מבטאת את כוונתה לאימו� הב� והיא ג� המעניקה לבני שפחתה את שמ� ) ג, ל(

כאשר נולד יצחק בפרק כא מקצי� עוד יותר היחס המרוחק של ). יג, יא, ח, ו; ל(

נראה כי לא נוצר ביניה� כל קשר והניסיו� . עד כדי דחייה, שרה כלפי ישמעאל

  . מהגר לא הצליחלהיבנות

  

ברית בי� : המבנה היא ההקבלה בבריתותהצמודה למרכז ההקבלה . נחזור למבנה

בפסוקי� שלפני ברית בי� הבתרי� . הבתרי� שלפני השיא וברית המילה שאחריו

הזעקה לב� ). ש�(' ואנכי הול! ערירי'וזועק ) ב, טו(' מה תת� לי'מבקש אברה� 

ומיד בפרק הבא נולד ) יח( הבטחת זרע ואר� ואברה� זוכה לברית שיש בה, נענית

מבקש אברה� על , הנמצא בעבר השני של ההקבלה, לעומת זאת בפרק יז. לו ב�

ש� ביקש חיי� חדשי� וכא� ). יח(' לו ישמעאל יחיה לפני!': חייו של הב� הנולד לו

א! כא� הוא , בפרק זה אברה� מקבל שוב הבטחת זרע. הוא מבקש את שמירת�

  .שונה ע� הרעיו� שהב� הנולד איננו הב� המיועדמתעמת לרא
   

על פי . הולדה על הברכיי� היא ביטוי לטקס הכרה בב� או אימו% שהיה מקובל במזרח הקדו�   10

' עמ, ט"ירושלי� תשנ, הורים וילדים במשפטי המזרח הקדום ובמשפט המקרא, פליישמ�' י

45-44. 
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ונראה כי הולדת , בירור שאלת הזרע מתחזק לאור! החלק השני של פרקי אברה�

לאחר הולדת ישמעאל נאל� . ישמעאל לא הביאה אותו אל המנוחה ואל הנחלה

בשרו בפני כליה זה -אברה� להתמודד ע� מצבי� קשי� שבה� עומדי� שארי

עומד בפני כליה , ה היורש הראשו� הפוטנציאלי של אברה�שהי, לוט; אחר זה

מגורש למדבר ועומד , הב� היקר, ישמעאל; ה מבקש להפו! את סדו�"כאשר הקב

 עומד בפני �הב� שבו הובטח קיו� הברית , ולבסו# א# יצחק; בפני סכנת מוות

אלא שאברה� הוא האחראי להוציא , ולא זו בלבד, סכנת מוות בציווי העקדה

  . ה זו אל הפועל במו ידיומית

  

את לוט הוא מציל בעקיפי� במשא : תגובתו של אברה� לאירועי� אלו מפתיעה

אברה� לא נתפס לסכנה . ה על הצלת אנשי סדו�"ומת� הממוש! ע� הקב

כפי שהציל את לוט ע� הע� , אלא נחל� להצלת הרבי�, הפרטית של ב� אחיו

א! הקשר , את לוט באופ� מפורשאמנ� אברה� לא מזכיר . במלחמתו ע� המלכי�

להי� את אברה� וישלח את לוט מתו! ההפכה -ויזכר א': ביניה� נאמר בפסוקי�

על גירוש ישמעאל אי� הוא מערער ). כט, יט(' בהפ! את הערי� אשר ישב בה� לוט

וירע הדבר מאד בעיני אברה� על ': ורק הכתוב חוש# בפנינו את אשר בלבו, בקול

כי בריתו תתקיי� ,  נמצא כי לידיעה שנאמרה בפרק יז11). יא,כא(' אודות בנו

יש משמעות מעשית המאלצת את אברה� להתמודד ע� פרידה מיורשיו , ביצחק

  . הפוטנציאלי� האחרי�

  

דבורה . הפרידה מלוט מקבלת חותמת סופית לאחר הפיכת סדו� ועמורה

�וגיית מעוררת שוב את ס) לח�ל, יט( מוצאת כי לידת מואב ועמו� 12שטינמ

, א� קוד� לכ�. ובמיוחד העמדת יורשי� ותחילת שושלות, העמדת צאצאי�

 עתה �יכול היה אברה� להניח שלוט יהיה יורשו , בתחילת דרכו כשירד למצרי�

והניתוק , לוט הוליד בני� שיהיו לאומה חדשה. נשללת מחשבה זו באופ� מוחלט

 בפרק יג .מנו יהיה לאומהזה הזמ� להעמיד לאברה� ב� שמ. בינו לבי� אברה� סופי
   

ג� מקומו של הביטוי . 'וישכ� אברה� בבוקר'שני אירועי� אלה ובעקדת יצחק חוזר הביטוי ב   11

וישכ� אברה� בבוקר אל 'בהפיכת סדו� נאמר . מרמז על מקומו של אברה� ביחס למאורע

וירא והנה עלה קיטור האר% [...] וישק$ על פני סד� ועמרה . 'המקו� אשר עמד ש� את פני ה

אברה� משכי� בבוקר כדי לראות את תוצאות ההפיכה לאחר ). כח� כז,יט. ('כקיטור הכבש�

בגירוש ישמעאל ובעקדת יצחק . ולדעת מה עלה בגורלו של ב� אחיו, שביקש את הצלת לוט

 .עשייה המסתירה את הרגש; חוזר הביטוי כמחלי$ את התפילה
12   D. Steinmetz, From Father to Son: Kinship, Conflict and Continuity in 

Genesis, Louisville 1991, pp. 67-68  
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. לוט הימי� ואברה� השמאיל; התרחקו אברה� ולוט מבחינה פיזית לשני כיווני�

מדגישה את ההתרחקות הרוחנית , ה.אה כנגד הולדת יצחק, הולדת מואב ועמו�

הניגוד הרוחני ביניה� מתחזק עוד יותר . ואת מוחלטות הניתוק, שנוצרה ביניה�

כפי שנראה , ה בחלק השני של מסכת חייו"� לקבעל רקע התקרבותו של אברה

  .בהמש!

  

לפרידות . תהלי! הבירור שתואר לעיל מל-וה בתהלי! זיקוק אמונתו של אברה�

לא רק גירוש .  הכנה לעקדת יצחק�מלוט ומישמעאל יש משמעות נוספת 

כפי שציי� . המילה-כי א� ג� ברית, ישמעאל נראה כשלב מקדי� לעקדה

, ה היא השלב האחרו� של היבדלות אברה� מעברו ומתרבותו המיל� 13פליישמ�

א! היא ג� המהווה את השלב הראשו� בחלק המתאר את חיזוק התקרבותו של 

 הראשו� שיש בו פגיעה פיזית בבשר החי כא� נית� הציווי. ה"אברה� אבינו לקב

מכא� אנו מוצאי� כי ניסיו� עקדת . ישמעאל, ואברה� נדרש לעשות זאת ג� בבנו

א! בעקדה , החל בגירוש ישמעאל והמשי! במילה, על כל ההפתעה שבו, יצחק

כא� מוצב על ; א היידוע"בה, ניסיו�-זהו ה. הגיע מבח� אמונתו של אברה� לשיאו

ה רואה את "הקב. מ� שאלה אמיתי שחודד בחודה של המאכלתהבטחת הזרע סי

  14.כאילו נולד מחדש, הב� היחיד הנותר, והוא, אברה� ומציל את יצחק

  

השוואת השלבי� . על אברה� עולה מדרגה בפרק השני של חייו' ג� השגחת ה

והיא , ה לאברה�"המקבילי� מראה כי לאור! החלק השני חלה התקרבות בי� הקב

בעול� ' אמנ� ניצני� של הכרה בה. יתר על אברה�-ביטוי בהשגחתבאה לידי 

ברו! אבר� ': צדק מל! של� מבר!-כאשר מלכי: צצי� ג� בפרק חייו הראשו� כגו�

 � ) כ�  יט,יד(' ...ל עליו� אשר מג� צרי! ביד!-ל עליו� קנה שמי� ואר� וברו! א-לא

כאשר שרה נ� אמ. בחלק השני' א! אי� להשוות זאת לנוכחותו הבולטת של ה

א! מדברי , ה הביא על פרעה נגעי�"מספרת שהקבהתורה , נלקחת לבית פרעה

לעומת זאת . דווקא' פרעה לא ברור שהוא הבי� כי הנגעי� באו לו מאת ה

ג� הצלת ; אינטנסיבית הרבה יותר' התערבות ה, כשנלקחת שרה לבית אבימל!

ואילו על , במלחמהלוט בחלק הראשו� נעשית במסגרת טבעית בניצחו� אברה� 

   

  ).9הערה , לעיל(פליישמ�    13

כל מקו� שנאמר אחר הדברי� האלה מחובר על ': א אומר, � בפירושו לבראשית כב"רשבה  14

אחר 'כאחת הדוגמאות לסמיכות פרשיות זה הוא מביא את הביטוי . 'הפרשה שלמעלה

� "אמנ� הרשב. יחסות היא להולדת יצחקואומר כי ש� ההתי, בפסוק כ' הדברי� האלה

   .שבפרקנו' הולדתו'א� נית� לדרוש את הסמיכות ל, התכוו� להולדת יצחק שבפרק כא
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להי� את -להי� את ערי הככר ויזכר א-ויהי בשחת א': הצלתו מסדו� נאמר

הבתרי� אברה� -בי�-בברית; )כט, יט(' אברה� וישלח את לוט מתו! ההפכה

המילה אברה� -ואילו בברית, ונבואה ניתנת על זמ� מסוי� בעתיד 15,פסיבי

  . והברית היא בינו ובי� זרעו לעול�, אקטיבי

  

, לאברה� ושרה באה לידי ביטוי מיד בתחילת החלק השני' קרבות בי� הההת

לפני הולדת ישמעאל הָגר היא . בהתגלות המקדימה להולדת הב� ונתינת הש� לב�

לעומת זאת לידת יצחק ; ואברה� ושרה אינ� שותפי� לה, זו שזוכה להתגלות

לשרה והתגלות נוספת , מלווה בהתגלות מקדימה לאברה� כמפורט בפרק יז

, הולדתו של ישמעאל אינה נחשבת בגדר נס, בנוס#). יד, י(כמתואר בפרק יח 

וג� בלידה לאישה ,  ג� בלידה לזוג אנשי� מבוגר–ואילו בלידת יצחק יש נס כפול 

  . עקרה

  

קח נא את 'בצו , לאברה� מגיע בסו# החלק השני' מבח� השיא של התקרבות ה

'  אל אר� המוריה והעלהו ש� לעולהבנ! את יחיד! אשר אהבת את יצחק ול! ל!

הוא נובע . סיפור זה חורג מגדר הרגיל בדרישה האלוהית ובמילוייה).  ב,כב(

ווה , ) ו,טו('' והאמי� בה'מאמונה תמימה של מי שהתורה מעידה עליו  והיה 'וצ/

והאד� , ל מצווה את אוהבו בצו שאי� בו לא רגש ולא היגיו�- הא�)  א,יז(' תמי�

  .ונה תמימה נענה לו במסירות ובדממההמאמי� באמ

  

ואבר� ב� חמש ': גילו של אברה� מוזכר כאמור בפתיחת הפרק הראשו� בחייו

ואבר� ב� ': ובהגיעו לנקודת השיא; )ד, יב(' שני� ושבעי� שנה בצאתו מחר�

וכ� בפתיחת הפרק ; )טז, טז(' ...שמוני� שנה ושש שני� בלדת הגר את ישמעאל 

כפי ). א, יז(' ...אל אבר�' ב� תשעי� שנה ותשע שני� וירא הויהי אבר� ': השני

, נקודות גיל אלה מחזקות את המבנה של התחלת פרק ראשו� וסיומו, שהוסבר

על ?  א! כיצד מסתיי� הפרק השני בחייו של אברה� אבינו�ותחילת הפרק השני 

סיו� הפרק מתרחש , פי אות� ציוני זמ� המחלקי� את חיי אברה� לשניי�

ואלה ימי שני חיי אברה� אשר חי ':  בעת מותו� קודת הגיל הבאה המצוינת בנ

' ...ויגוע וימת אברה� בשיבה טובה זק� ושבע. מאת שנה ושבעי� שנה וחמש שני�

דאג אברה� , סמיכות הפסוקי� מלמדת כי בטר� נאס# אל עמיו). ח� ז,כה(

   

ה עובר "והקב, א� הברית נעשית בתרדמה, מנ� אברה� הוא זה שמבתר את בעלי החיי�א  15

  .בלפיד אש
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 ולבני הפלגשי� .וית� אברה� את כל אשר לו ליצחק': להבהיר היטב מיהו יורשו

, כה(' נת� אברה� מתנות וישלח� מעל יצחק בעודנו חי קדמה אל אר� קד�[...] 

וכדי למנוע ויכוח או חיכו! אפשריי� ע� , הירושה מועברת במפורש ליצחק). ו� ה

ה� מקבלי� מתנות ומשולחי� מעל ', ב דרגה'הנחשבי� כבני� , בני הפילגשי�

  .יצחק בנו

  

  מן המבנה הכיאסטימקומו של פרק כא כנפרד 

  

כפי שמתאר , אי� עוררי� על כ! כי יצחק וישמעאל היו שניה� בניו של אברה�

, פרק כא, ואול�). כה ט(' יצחק וישמעאל בניוויקברו אותו ': אות� יחד הכתוב

ה-צא ככל הנראה מ� המבנה הכיאסטי , המוקדש לסיפור הולדת הב� הנבחר יצחק

את ההפרדה . מעאל בחיי אברה� אבינוהמדגיש את מרכזיותה של הולדת יש

עושה ג� התורה , שעושה אברה� בי� יצחק וישמעאל בניו לקראת סו# חייו

הכתוב נמנע מלשת# אותנו בשמחת אברה� בהולדת ישמעאל מכיוו� . בעריכה

א! את המשמעות שהייתה ללידת . שהתורה אינה רואה בהולדתו עניי� לשמוח בו

ברה� הערירי משלימה התורה באמצעות המבנה בנו הבכור ישמעאל בחייו של א

באופ� זה משלי� הכתוב על ידי צורה את . הכיאסטי המרומ� את הולדת ישמעאל

עתה נית� להבי� כי אי� מקו� לסיפור הולדת יצחק בתו! . מה שלא נאמר בתוֶכ�

  .מבנה ה�� במרכז את הולדת ישמעאל

  

 – פרק טז ופרק כא –� השוואה בי� שני הפרקי� העוסקי� בהולדת בני אברה

  : המודגש א# הוא במבנה כיאסטי, מלמדת על קשר הדוק ביניה�

 
  )ח�א, כא(הולדת יצחק         )יב�ו, טז(    גירוש הגר

  )כא�ט, כא( גירוש הגר וישמעאל    )טז�טו, טז(  הולדת ישמעאל

  

בפרק טז נאמר לפני גירוש : בעצירת הלידה' קשר נוס# מלמד על תפקידו של ה

ואילו ; )ב ('מלדת' עצרני ה הנה נא שרי אל אברםותאמר ': לידת ישמעאלהגר ו

בעד כל ' עצר עצר הכי ': בפרק כ נאמר לפני הולדת יצחק וגירושה השני של הגר

  ).יח ('אברהםשרה אשת  על דבר אבימל! לבית רחם

  

ובסיפור השני היא , על הלידה בדברי שרה' בסיפור הראשו� מובעת השגחת ה

 �א! שתי עצירות הרח� קשורות בשרה . 'המספר, 'ידי הכתובמוצגת על 
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על דבר שרה 'והשנייה מוצגת כעונש לבית אבימל! , הראשונה איננה מנומקת

  .'אשת אברה�

  

וראינו את הקשר , עד כא� הסברנו מדוע ה-צא פרק כא מ� המבנה הכיאסטי

לדת יצחק הו?  א! מהי משמעות מיקומו� הצורני והתוכני שלו להולדת ישמעאל 

נסמכה מלפניה ומאחוריה לפרשיות המספרות על מפגשי� משותפי� בי� אברה� 

בפרק כ מסופר על נסיעת אברה� לגרר ולקיחת שרה לבית . ואבימל! מל! גרר

שני . לד מסופר על כריתת הברית בי� אברה� לאבימל!�כב, ובפרק כא, אבימל!

ר על יצחק היושב בגרר בפרק כו מסופ: מפגשי� אלה יחזרו ג� בחייו של יצחק

מה זאת עשית לנו ': ועל תגובת אבימל! הכועס, )ז(' אחותי היא'ואומר על רבקה 

סגנו� המחזיר את הב� ). י(' כמעט שכב אחד הע� את אשת! והבאת עלינו אש�

היא , )לא�כו, בפרק כו(ג� כריתת הברית בי� יצחק לאבימל! . אל סיפורי אביו

נראה כי הסמכת הולדת יצחק לפרשיות . רה� אביוחידוש הברית בי� אבימל! ואב

אברה� ואבימל! מנסה לרמוז כי לקשרי� בי� משפחת אברה� ומשפחת אבימל! 

  .יש משמעות כלשהי ולא זה המקו� לדו� בעניי�

  

המסביר , �"על ערכה של הברית בי� אברה� ואבימל! נית� ללמוד מדברי הרשב

  . אחריואת הקשר בי� סיפור זה לסיפור העקדה הבא 

  

אחר . מחובר על הפרשה שלמעלה' אחר הדברים האלה'כל מקום שנאמר 

אל ', שהרג אברהם את המלכים אמר לו הק] א, לעיל טו[=הדברים האלה 

שנולד , ]כ' להלן פס[=ויהי אחר הדברים האלה . תירא אברם מן האומות

וכן אחר הדברים . ויוגד לאברהם לאמר עוד ובתואל ילד את רבקה, יצחק

גדל המלך אחשורוש , שהגיד מרדכי על בגתן ותרש, ]א, אסתר ג[=האלה 

שרצה להרוג את מרדכי והועיל לו מה שהציל את המלך ונתלה , את המן

אף כאן אחר הדברים שכרת אברהם ברית לאבימלך לו ולנינו ולנכדו . המן

על זאת שהרי ' של אברהם ונתן לו שבע כבשות הצאן וחרה אפו של הק

.ם בכלל גבול ישראלארץ פלשתי
16

  

  

   

 .'ויהי אחר הדברי� האלה': ה"ד, א ,� על בראשית כב"רשב   16
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ה "כריתת הברית ע� אבימל! הייתה מנוגדת לדר! שהתווה הקב, �"על פי הרשב

זאת הסיבה לעקדת יצחק , לגישתו. 'ה על זאת"חרה אפו של הקב'ולכ� , לאברה�

  : המתוארת מיד בפרק הבא

  

מסה . 'על נסתם את ה. קנתרו וצערו כדכתיב הנסה דבר אליך תלאה

כלומר נתגאתה בבן שנתתיך לכרות ברית ביניכם . ונסני' בחנני ה. ומריבה

ועתה לך והעלהו לעולה ויראה מה הועילה כריתות ברית , ובין בניהם

.שלך
17
   

  

שטיינמ� מתייחסת א# היא לקשר שבי� הפרשיות ונותנת הסבר רגשי מכיוו� 

נות� , אחרי שיצחק נולד לשרה ואחרי שישמעאל מגורש ע� הגר, פתאו�': אחר

 א� התעורר חשד שאברה� נפל למלכודת זו 18.'דעתו על עתידו ועל בניואברה� 

לנכדו , ומתו! דאגה לבנו, של ברית ע� אבימל! בשל רגישותו הגבוהה עתה 35ְב

  . הרי בא ניסיו� העקידה ומזי� חשד זה�ולנינו 

  

יכולה להסביר מדוע נשמטה , ה"א# הקב-הצגת הברית ע� אבימל! כגורמת לחרו�

נראה כי אי� מקו� . ו מהמבנה הכיאסטי המסכ� את חיי אברה�ג� פרשה ז

ה "על אברה� בתו! החלק המדגיש את התקרבות הקב' לפרשה של כעס ה

  .ואברה�

  

  

  סיכום
  

, בפרשיות אברה� אבינו נית� למצוא מערכות יחסי� מורכבות בי� אברה� ואשתו

למרות . ולוהי-ובי� אברה� וא, בי� אברה� ובניו, בי� אברה� ושפחת אשתו

רגשותיו של אברה� אינ� נחשפי� , העומס הרגשי המסתתר מאחורי הדברי�

ויאמר ': הבולט בהתפרצות הרגשות שבו, מלבד פסוק אחד ויחיד, בדר! כלל

, זעקת כאב זו מאירה לנו). ב, טו! ('מה תת� לי ואנכי הול! ערירי' דוני ה-אברה� א

אברה� המאמי� ; � הכמָה לב�את פניו האנושיות של אברה� כאד� זק, הקוראי�

   

המתאר את , בעקבותיו הול� הרב יואל ב� נו�. 'להי� ניסה את אברה�-והא': ה"ד, � ש�"רשב  17

כה , מגדים', פרשיות יצחק'בחלק ב של מאמרו , הקשר הרעיוני והסגנוני שבי� הפרשיות

   . הוא מציג את הקשרי� הלשוניי� שבי� הפרשיות46-45' בעמ. 77-35' עמ, )ו"תשנ(

 .72' עמ, )12הערה , לעיל(נמ% מתו� שטיי) י"ג(תרגו� שלי    18
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א! ממתי� שני� , לוהיו ומקבל הבטחות להמשכיות הזרע-ההול! בעקבות א

מאיר את , האופ� שבו חורזת התורה את פרשיות אברה� אבינו. ארוכות למימוש�

ונות� מקו� ג� לדמותו של אברה� הערירי הזוכה לעת , הפ� האישי שבפרשיות

פשר לנו ללוות את אברה� בשמחת הב� המבנה הצורני מא. זקנה בב� ראשו�

בתהלי! זה . ולעבור יחד אתו את תהלי! הבירור והבחירה ביצחק, ישמעאל, הבכור

  .ולהתקרבות גדלה והולכת עד לשיאה בעקדה' אנו עדי� להשגחת ה
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