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 כרחם אב על בנים 

על הבן בדברינו    נים: ראשו מים   נגענו מעט בנושא רחמי האב  כעבדיםכבר  כבנים אם  זה. הפעם    אם    ד נתמקבמועד 

, או שמא  רחמי האב גדולים מרחמי האםם בא הפסוק לומר שרחמים של האב על הבנים והבנות. האבנים בלבד, בב

, גם הוא סופו לרחם על בנו. ואולי  בפרשת שמות  חושך שבטו שונא בנואדרבא, האב שבד"כ מייסר את בנו, ראה דברינו  

  אין צורך להשוות ולערוך רחמי מי גדולים יותר. אנו מבקשים בפשטות שהקב"ה ירחם עלינו שהרי הוא אבינו.   

ֵרָאיו: ַרֵחם ָאב ַעל ָבִנים ִרַחם ה' ַעל יְּ  1. (תהלים קג יג) כְּ

ָך כָֻּלנּו:וְּ  ֵרנּו ּוַמֲעֵשה ָידְּ ַאָתה ֹיצְּ נּו ַהֹחֶמר וְּ  2.(ישעיהו סד ז) ַעָתה ה' ָאִבינּו ָאָתה ֲאַנחְּ

ֶמָך ָרֵאל לֹא ַיִכיָרנּו ַאָתה ה' ָאִבינּו ֹגֲאֵלנּו ֵמעֹוָלם שְּ ִישְּ ָדָענּו וְּ ָרָהם לֹא יְּ  3. (שעיהו סג טז)י  :ִכי ַאָתה ָאִבינּו ִכי ַאבְּ

ֹחשְּ ָאז   ּולְּ ֵאי ה'  ִירְּ לְּ ָפָניו  לְּ ִזָכרֹון  ֵסֶפר  ַוִיָכֵתב  ָמע  ַוִישְּ ֵשב ה'  ַוַיקְּ ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיש  ֵאי ה'  ִירְּ רּו  בְּ מֹו:ִנדְּ ִלי   ֵבי שְּ ָהיּו  וְּ

ֹמל ִאיש ַעל בְּ  ִתי ֲעֵליֶהם ַכֲאֶשר ַיחְּ ָחַמלְּ גָֻּלה וְּ ָבאֹות ַליֹום ֲאֶשר ֲאִני ֹעֶשה סְּ -מלאכי ג טז)  נֹו ָהֹעֵבד ֹאתֹו:ָאַמר ה' צְּ

 4(.יז

 5דין הבא במחתרת  – מסכת סנהדרין דף עב עמוד ב

הרגהו, ואם    -אם ברור לך הדבר כשמש שאין לו שלום עמך  ...    תנו רבנן: אין לו דמים אם זרחה השמש עליו

אל    -לו שלום עמך  אם ברור לך כשמש שיש  ...  אל תהרגהו. תניא אידך: אם זרחה השמש עליו דמים לו    -לאו  

 7בבן על האב. -באב על הבן, כאן  -לא קשיא, כאן  - 6הרגהו. קשיא סתמא אסתמא!  -תהרגהו, ואם לאו 

 מי הוא רחמן שבאבות – פסיקתא דרב כהנא פיסקא יט  אנכי אנכי

 
י ָעָפר  : "שם  פסוקיםההמשך  ". ראה  כי אין רחמים גדולים כרחמי האב על הבןעל הפסוק: "רד"ק  מפרש    1 ְצֵרנּו ָזכּור כִּ י הּוא ָיַדע יִּ כִּ

ה כֵ   ֲאָנְחנּו: יץ ַהָשדֶּ יר ָיָמיו ְכצִּ ָחצִּ יץ:ֱאנֹוׁש כֶּ ּנּו עֹוד ְמקֹומוֹ   ן ָיצִּ ירֶּ ּנּו ְוֹלא ַיכִּ י רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאינֶּ ולפני    . " ששולבו בתפילת נתנה תוקףכִּ
י:הפסוק שהבאנו לעיל, פסוקים על סליחה ורחמים: " ְלָכל ַתֲחֻלָאְיכִּ ָהֹרֵפא  י  ֲעֹוֵנכִּ ְלָכל  ַהְמַעְטֵרכִּ   ַהֹסֵלַח  י  ַחָיְיכִּ ַשַחת  ד  ַהּגֹוֵאל מִּ סֶּ י חֶּ

ים: ד...   ְוַרֲחמִּ ם ְוַרב ָחסֶּ ְך ַאַפיִּ רֶּ  " ועוד. ראה שם. ַרחּום ְוַחּנּון ה' אֶּ
ט ָנא ַעְמָך ֻכָלנּווהפסוק הסמוך שם: "  2 ְזֹכר ָעֹון ֵהן ַהּבֶּ ְקֹצף ה' ַעד ְמֹאד ְוַאל ָלַעד תִּ כחומר ביד  פסוק זה שייך לכאורה לנושא  ".  ַאל תִּ

ין  על הפסוק, בפרט חלקו הראשון: "יונתן  ראה תרגום המיוחס לעליו הרחבנו ביום הכיפורים. אך    היוצר יאִּ ְוַאְת ְיָי ַרֲחָמְך ֲעָלָנא ַסגִּ
ין  ְּבֵריְתָנא ְועֹוַבד ְגבּוְרָתְך כּוָלָנא  ,ְכַאב ַעל ְּבנִּ ְוַאְת  יָנא  אנחנו בניך    , אף על פי שחטאנו לפניך  -ועתה ה'  : "רד"ק". ופירוש  ֲאַנְחָנא טִּ

הלא אתה אבינו  וצה לומר, על כל זה ר –ועתה ה'  שם: "מצודת דוד ". ופירוש ואתה אבינו והאב לא יזנח הבן ואף על פי שחטא לו
 ". ובשמות רבה להלן נראה עוד איך פסוק זה קשור לנושא שלנו. ם על הבןודרך האב לרח

ֲאֵרי ַאְת הּוא  שגם מסביר את הביקורת המשתמעת כאן על אברהם ויעקב: "תרגום יונתן  בהסתמך שוב על    גם פסוק זה ניתן לצרף  3
ין ין ְכָאב ַעל ְּבנִּ יאִּ יָׁשן ְּבַמְדְּבָראֲאֵרי ַאְבָרָהם ָלא ַאְסקָ   , ְדַרֲחָמְך ֲעָלָנא ַסגִּ ְשָרֵאל ָלא ָעַבד ָלָנא ְפרִּ ם ְויִּ ְצַריִּ מִּ ַאְת הּוא ְיָי ְוַרְחָמְך ֲעָלָנא    ,ָנא מִּ

ְרְקָנא ַמֲעַלם ְׁשָמְך ין פִּ ין ְכָאב ַעל ְּבנִּ יאִּ   -כי אברהם לא ידענו    ועליך להביט ולראות בצרותינו:  -כי אתה אבינו  " ורש"י שמסביר: "ַסגִּ
מצרים: יכירנו  וי  בצרת  לא  העולם  -שראל  מן  נסתלקו  כבר  כי  אב  .במדבר  לנו  נעשית  בכולם  אבינו  ה'  נשוב  ואתה  ועוד  גם  ". 

 לפסוק זה להלן. 
רד"ק גם כאן חוזר מוטיב האב החומל על בנו, אבל בדגש על "יראי ה' ", על מי שמוכן גם לקחת על עצמו מחויבות. ראה פירוש    4

 ". כל בניו כמו שאמר כרחם אב על בנים אבל יותר חומל על העובד אותו האב חומל על -העובד אותו לפסוק: "
 ולעבור למדרשי האגדה שבהמשך. , לדלג גלו עלי אהבה"דם "וינפתח כמקובל בדרשות ובמדרשים בדבר הלכה. ניתן לקי 5
להרו  6 גם  עלול  הוא  נגדו  כשיעמדו  אם  לדעת  אין  אבל  רכוש  לגנוב  שבא  פורץ  כנגד  שעומד  באדם  בדרכו.  מדובר  העומד  את  ג 

המחלוקת היא מהי "ברירת המחדל", מה הוא המקרה הסתמי. האם סתם פורץ לא ימהר להרוג אם יתנגדו לו ולפיכך אין לבעל  
)אם הוא חמוש ואלים   "ברור לך כשמש" שהפורץ גם עשוי להרוג ו"אין לו שלום עמך"  כן  לירות בפורץ, אלא אם  הבית רשות 

פך, סתם פורץ עשוי בהחלט להרוג אם יתנגדו לו ולפיכך יש לבעל הבית רשות לירות בפורץ, אלא  במיוחד, למשל(; או שמא הה
 אם כן "ברור לך כשמש" שהפורץ איננו אלים ו"יש אין לו שלום עמך" )ילד, אשה, למשל(. 

ן שבא לגנוב מאביו  תשובת הגמרא היא שיש להבחין בין אב שבא על בנו שאז "יש לו שלום עמך" כי אב מרחם על בנו ובין ב  7
אם ברור לך הדבר   ,אין זה אלא כמן משל -אם זרחה השמש עליו : "פרשת משפטיםכב ב רש"י שמות שעלול גם להרוג אותו. ראה 

אב   כגון  כנגדו,  הממון  בעל  יעמוד  אפילו  להרוג,  בא  שאינו  לך  פשוט  כך  בעולם,  שלום  שהוא  הזה  כשמש  עמך,  שלום  לו  שיש 
". אולי קשה לנו להפנים הלכה זו בימינו ואולי לא.  בידוע שרחמי האב על הבן, ואינו בא על עסקי נפשות  החותר לגנוב ממון הבן,

אין ספק שההלכה כאן מקצינה ומביאה דברים "עד הקצה" כדרכה. ראה המשך הגמרא שם דבריו הקיצוניים עוד יותר של רב שכל  
, שהרי אם יבוא לגנוב אין הוא צדיק,  צדיקולא משום שהוא  בר שילא. רב חנינא מי שיבוא עליו במחתרת הוא יעמוד כנגדו, חוץ מ

זו אכן הלכה "קיצונית" שבאה אולי לחדד מצבים נפשיים וקיצוניים    מרחם עלי כרחם אב על הבן.אלא משום שאני יודע שהוא  
רד. נחזור לחיקה החם והבטוח  בן, וצריכה עיון נפ-שבני אדם מסוגלים להיקלע אליהם )עקב עוני מחפיר למשל(, כולל ביחסי אב

 בדפים המיוחדים(.  המדרש המעציםיותר של האגדה )שגם היא לעתים מוקצנת. ראה דברינו 

https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%90%D7%9D-%D7%9B%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%9D-%D7%9B%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%9a-%d7%a9%d7%91%d7%98%d7%95-%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%90-%d7%91%d7%a0%d7%95
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D
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ר'    ?בותואיזה רחמן שבא  8כרחמן שבאבות.   :תני ר' חייא  ?)תהלים קג יג(. כאיזה אב  וכו' "  כרחם אב על בנים"

ר' אחא בשם  אבי  :עזריה  מוצ  .אברהם  נו זה  על הסדומייםא,  את  מבול  הביא הקב"ה  עד שלא    מר א  ,קודם 

ֹנַח  "  9א? ומה טעמ  .נשבעתה שאין את מביא מבול לעולם  ,בון העולמיםיר:  אבינו אברהם לפני הקב"ה ֵמי  י  כִּ

י ֵמֲעֹבר ֵמי ֹנַח עֹוד ַעל ָהָארֶׁ  תִּ ַבעְׁ שְׁ ר נִּ י ֲאשֶׁ שמא מבול    ,מבול של מים אין את מביא  -  )ישעיה נד ט(וכו' "  ץ  זֹאת לִּ

 10)בראשית יח כה(. "חלילה לך מעשות כדבר הזה?! " ומה את מערים על השבועה  ?של אש את מביא

' )בראשית לג ג(. מהו והוא, עוד  ווהוא עבר לפניהם וישתחו וג   " ר' יהושע בר נחמיה פתר קריא באבינו יעקב,

 ... 11מוטב שיפגע בי ולא בבניי. : מרהוא הוה בעקא, א

כאיש אשר ")תהלים קג יג(. ודרכה של אם לנחם,    "כרחם אב על בנים"דרכו של אב לרחם,    :שמואל  מר ר'א

כרחם  "אנא עביד דידאב,    13אנא עבד דידאם.   ,אנא עביד דידאב  :הקב"ה  מרא  12)ישעיה סו יג(.   "אמו תנחמנו

)ישעיה    " אנכי אנכי הוא מנחמכם". אמר הקב"ה: "אמו תנחמנוכאיש אשר  "אנא עביד דידאם,  ".  אב על בנים

 14נא יב(. 

 האב המגן על ילדיו  –פרשת וישלח עח ח, בראשית רבה 

ואי  .  כרחמן שבאבות  :תני ר' חייא  . שנה(יג  )תהלים קג"  כרחם אב על בנים". זהו שכתוב: "והוא עבר לפניהם"

  )בראשית יח " חלילה לך מעשות כדבר הזה:"אברהם זה אברהם, אמר :ר' יהודה אמר ?זה הוא רחמן שבאבות

 15: מוטב שייגע בי ולא בהם. אמר ".והוא עבר לפניהם "  :יעקב :(, ר' לוי אמרכה

 
שבאבות" ולא מציין מי הוא. אפשר לדמיין "מדרש חי" בו יושבים כל החכמים בצוותא ור' חייא  ר' חייא קובע בסתמיות "כרחמן    8

?" יכולות להיות עדיין של רבי חייא  ואיזה רחמן שבאבותהמילים: "  'מתניע' דיון באגדה: מי הוא שראוי לתואר 'רחמן שבאבות'?
 פר' או עורך המדרש כשזה נכתב לדורות. המשך המדרש החי, אך סביר יותר שהם של 'המס –בפנייתו לנוכחים 

 ? שהקב"ה נשבע שלא יביא עוד מבול על העולם כאן במובן של 'מה הסמך'? מנין לך דבר זה 9
אברהם הוא הרחמן שבאבות, אומר ר' עזריה בשם ר' אחא, בשל עמידתו התקיפה כלפי הקב"ה בניסיונו להציל את סדום. בנושא    10

בפרשת    חלילה לך מעשות כדבר הזהבפרשת נח וכמו כן בדברינו    קץ העונש הטוטאלי?   –שבועת נח  זה הארכנו לדרוש בדברינו  
וירא. אברהם עומד וטוען כלפי הקב"ה: אינך יכול לעשות מה שבדעתך לעשות לסדום. מה שחשוב כאן הוא שהבחירה באברהם  

נים". מי הוא "האב"?  כרחמן שבאבות )מה עם גירוש ישמעאל ועקידת יצחק?( מרחיבה מאד את משמעות הפסוק "כרחם אב על ב
הבנים?    - הם  ומי  גויים".  המון  "אב  שמצאנו    -אברהם  )ביטוי  בראשית"  "באי  כל  האדם,  בני  כל  ובעצם  ועמורה!  סדום  אנשי 
יב ב בקשר ל"חודש הזה לכם" ולא לכל באי בראשית(, וכל "באי עולם" )ביטוי שכיח הרבה  מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי שמות ב

" )תוספתא ראש השנה א בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרוןעם המשנה בראש השנה א ב: "  יותר(. מה שמתקשר
הוא  יא שם "בני נומרון"( ומשם לתפילת ונתנה תוקף. מה שכמובן נותן תוקף אוניברסלי ורחב ביותר לראש השנה. ראה הביטוי "

 ד ג(.שמות רבה )שנאן( " )חותם יחידי לכל באי עולם
ועל כך נראה עוד במדרש בראשית רבה    ר'  11 "כרחם אב על בנים" והתואר "רחמן שבאבות" מגיע ליעקב.  יהושע סבור שהפסוק 

ב הנ"ל  סיכום שתי הדעות  נראה את  בינתיים,  בובר(  שלהלן.  )שוחר טוב;  ) מדרש תהלים  קגעל הפרק  ( בתהלים, בשינוי  מזמור 
זה אברהם, שכך היה   :ר' יהודה הנשיא אמר  ?ומי הוא זה  .רחמן של אבות כ  :כרחם אב על בנים. תני ר' חייאשמות החכמים: "

כיעקב    :אמר  הר' ברכי  .האף תספה צדיק עם רשע )בראשית יח כג(  :אומר לפני הקב"ה בשעה שבקש רחמים על הסדומים, שנאמר
 . " כרחם אב על בנים :הוי .י מוטב לי שיפגע בי, ואל יפגע בבני : והוא עבר לפניהם )בראשית לג ג(, אמר  :אבינו, שכן כתיב

 פסוק מתוך פרק סו המסיים את ספר ישעיהו ושאנו קוראים כפעמיים בשנה בשבת ראש חודש.  12
 כמו אם.  –כמו אב, דידאם  –אני אעשה את שניהם: דידאב  13
לצד האב, אלא פשוט משו   14 כממלא תפקידה של האם  לחזק את הקב"ה  רק  לא בא  מנחמכם"  הוא  ב"אנכי אנכי  ם שכל  הסיום 

ילקוט שמעוני ישעיהו רמז  לק מפיסקא יט של פסיקתא דרב כהנא "אנכי אנכי הוא מנחמכם". ראה מדרש זה גם בחהדרשה היא  
כאיש    ,כרחם אב על בנים, ודרכה של אם לנחם  ,דרכו של אב לרחם  :אמר רשב"נ  -אנכי אנכי הוא מנחמכם    :אמר הקב"ה: "תעד

תנחמנו אמו  ודאמא  . אשר  דאבא  עבדית  אנא  הקב"ה  עבר  ".  אמר  "והוא  וישלח  בפרשת  הפסוק  על  רבתי  בראשית  מדרש  ראה 
זקן שהיו לו  שם מובא  לפניהם",   ניסיון על  ועשה  "כרחם אב על בנים"  יואב שהעמיד למבחן את דברי דוד בתהלים  סיפור על 

בן.   של  במכירה  עוני,  חיי  וחיי  ילדים  עשר  ששנים  יאמר  לפלפל  )האמנם?(  הרוצה  סמכות  יותר  לו  שיש  זה  האב  הוא  ולפיכך 
תחילה מרחם ופותח לבן את הדלת חזרה לבית ומשנכנס הבן האם היא המחבקת והמנחמת והמרגיעה. אבל נראה שהרחמים  ש

 . ילדים -וברגשות הורים והניחומים שלובים זה בזה ואין טעם לפלפל יתר על המידה באגדה
לעיל בהשוואה בין אברהם ליעקב מי הוא הרחמן שבאבות. נתמקד ביעקב. האמירה: מוטב  חזרנו למדרש פסיקתא דרב כהנא    15

מסכתא    -כילתא דרבי ישמעאל יתרו  יפגע בי ולא בבניי מזכירה את הדרשות על הפסוק "כנשר יעיר קינו" שבשירת האזינו, כגון מ
מפני שהן מתייראין    ,נין את בניהם בין רגליהםמה נשתנה נשר זה מכל העופות כולם? שכל העופות כולן נות: "דבחדש פרשה ב 

אינו מתיירא אלא מאדם זה בלבד, שלא יזרוק בו חץ. אמר: מוטב שיכנס בו    , מעוף אחר שהוא פורח על גביהם. אבל הנשר הזה
יעיר קינו". ראה דברינו  ולא בבנו ת האזינו, היא ברוב שנים גם שבת שובה, מכריעה לכאורה  שבת פרש בפרשת האזינו.    כנשר 

דברים  ב  כשיטה שיעקב הוא הרחמן שבאבות. אין בכל השירה אזכור של אברהם או יצחק, רק של יעקב )ושל ישראל(, כפסוקים
ח "-לב  ְשָרֵאל:ְּבַהנְ ט:  יִּ ְּבֵני  ְסַפר  ְלמִּ ים  ַעמִּ ְּגֻבֹלת  ַיֵצב  ָאָדם  ְּבֵני  ידֹו  ְּבַהְפרִּ ם  ּגֹויִּ ְליֹון  עֶּ ַנֲחָלתוֹ   ֵחל  ל  בֶּ חֶּ ַיֲעֹקב  ַעמֹו  ה'  ֵחלֶּק  י  )לגבי כִּ  "

  –ני יעקב  "למספר בני ישראל", יש נוסח "בני אל" שנמצא במגילות קומראן, היינו הציב גבולות וארצות לכל אומות העולם, וב
ויש להשיב כנשר שהוא רחמני    ?למה אמר יעקב חבל נחלתו יותר מאברהם ויצחקעל הפסוק: "רא"ש  (. ראה פירוש הונחלתהם  

שהרי אברהם נמצא אכזרי שרצה  ... וזהו יעקב    -כרחם אב על בנים ה אומר הכתוב: וז . על בניו שהוא אומר יגיע בי החץ ולא בבני
כרך א    ". ראה גם שאלת הזוהרוכן יצחק רצה לקלל את יעקב ויעקב שרחמיו על בניו  .לל עליו לשחוט את בנו ולא רצה להתפ

  ולא נשאר עמם במצרים שתגן זכותו עליהם   כנעןארץ  , על יעקב כיצד זה ביקש יעקב מבניו שיקברוהו ב)בראשית( פרשת ויחי 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%AA-%D7%A0%D7%97-%D7%A7%D7%A5-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.mayim.org.il/?parasha=914-2
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%a0%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%a7%d7%99%d7%a0%d7%95-2
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 6מתוך    3עמ'  

 

 

 זה יצחק  כי אתה אבינו - מסכת שבת דף פט ע"ב

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב "כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו,  

א יאמר לו הקב"ה לאברהם: בניך חטאו לי.  ותה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך" )ישעיהו סג טז(. לעתיד לב א

ימחו על קדושת שמך. אמר: אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים, אפשר    -אמר לפניו: ריבונו של עולם  

אמר: לא    -, ימחו על קדושת שמך.  אמר לפניו: ריבונו של עולם  -אמר ליה: בניך חטאו.    16דבעי רחמי עלייהו. 

אמר לפניו: ריבונו של עולם, בני ולא בניך?    -אמר לו ליצחק: בניך חטאו לי.    17בסבי טעמא, ולא בדרדקי עצה.

בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם "בני בכורי" )שמות ד כב(, עכשיו בני ולא בניך? ועוד, כמה  

פתחו ואמרו )בני ישראל(: "כי אתה אבינו". אמר להם יצחק:   שנה ...  שבעים  -חטאו? כמה שנותיו של אדם  

קלסו לקב"ה, ומחוי להו יצחק הקב"ה בעינייהו. מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים:   -עד שאתם מקלסין לי  

 18."אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך"

 ( ריםמלאב קשה לראות בעונש בנו )בתו  – ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא קה

מפני שרחמי    ,הּודֵ ך לי רְׁ לֵ ֵא שֶׁ אבל מִּ   ,רדה את בני  :משל למלך בשר ודם שאמר לפדגוג  ".והענן סר מעל האהל"

 :שנאמר ,בשעת רצון , קל וחומראם חס המקום על הצדיקים בשעת כעסל וחומר:  והרי דברים ק   .האב על הבן

 19. )ישעיה מט ח( "כה אמר ה' בעת רצון עניתיך"

 עד דור שלישי  –פרשת וירא ב, נד בראשית רבה 

  . עד כאן רחמי האב על הבן   -" )בראשית כא כג(  ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי"

 20ם.עד כאן לאחים השותפי :אבא מר ר'א

 21בן -אבא-יחסי סבא – מסכת סוטה דף מט עמוד א

הונא   לקחָ רב  ריחנית,  תמר  רב  ּהכָ ָר כְׁ ּו  ּהמצא  בא  ריחנית  בסודרו.   תמר  של  ריה  אני  מריח  לו:  אמר  בנו,  ה 

: בני, שמחת  לקחה ונתנה לו. אמר לו  23נו, אבא ב נתנה לו. בינתיים, בא    22. : בני, טהרה יש בך)חיננית(. אמר לו

 
יוסי אמר: "שם ידע דבנוי ישתעבדון בגלותא תמן במ   : רבי  הוה  זכותיה על    ,צרים כיון דיעקב  דיגין  בגין  אמאי לא אתקבר תמן 
 ?". ועונה שם מה שעונה, ראה שם. אן הוא רחמנותא ,כרחם אב על בנים: והא כתיב ?אמאי בעא לאסתלקא מתמן  ?בנוי

 אולי הוא יבקש עליהם רחמים. שבניו חטאו,  אמר הקב"ה: אומר ליעקב שהיה לו צער גידול בנים,  16
 בזקנים )אברהם( ולא בצעירים )דרדקי, יעקב(. -יה, לא בסבאאין עצה טובה ואין תוש 17
אחרי שני המדרשים לעיל שמתווכחים מי הוא הרחמן שבאבות )והנטייה ליעקב לצד הביקורת עליו כנ"ל(, אי אפשר שלא להביא   18

במקרא( בין  פרשות  והמדרש זה המשבח את יצחק אבינו, את "הסנדוויץ'" שכלוא ונחבא במרבית המדרשים )גם בהיקף הפסוקים  
קדושת שמך"  על  "יימחו  הקשות:  המילים  את  ויעקב  אברהם  בפי  לשים  מוכנה  זו  דרשה  הדומיננטיים.  הבן  ודמות  האב  דמות 

ישראל ואומרים:   בני  "אתה ה'  ובלבד לפאר את יצחק. אבל יצחק דוחה את הפנייה הזו ואומר: "קלסו לקב"ה" ולפיכך חוזרים 
". וכבר  והאב לא יתאפק על הבן אלא ירחם עליו מיד  -כי אתה אבינו  על פסוק זה: "רד"ק  ראה פירוש  .  אבינו גואלנו מעולם שמך"

בפרשת תולדות    יצחק אבינוהארכנו לדון בדמותו המיוחדת של יצחק שלא נטש את הארץ גם בשנים קשות ולא גלה, בדברינו  
 ולא נחזור ונאריך כאן. 

יכול או רוצה לראות כאשר זה נעשה. "האבא" כאן הוא הקב"ה ו"הבן" הוא מרים. רק    19 האבא מבין שמגיע עונש לבן, אבל לא 
ידינו הכלל, בעקבות ספר משלי  אחרי שהסתלקה השכינה הצטרעה מרים. השכינה לא יכלה לראותה בהצטרעותה. מנגד, נקוט ב

ֲחרֹו מּוָסריג כד: " ְוֹאֲהבֹו ׁשִּ ְבנֹו  ְבטֹו שֹוֵנא  בפרשת שמות. האם האב המרחם והאב המחנך הם    זה  בנושא". ראה דברינו  חֹוֵשְך ׁשִּ
סותרים? המדרש לעיל מפריד בין האבא ובין הפדגוג )מי שם הפדגוג בנמשל?(, אבל השאלה במקומה עומדת: אבא מרחם ואבא  

ת ֵּבן יִּ דיו? בא ספר משלי ג יב ואומר: "חנך, הילכו שניהם יחמ יַח ּוְכָאב אֶּ ר יֱֶּאַהב ה' יֹוכִּ ת ֲאׁשֶּ י אֶּ הכִּ ". על פסוק זה יש מדרשים ְרצֶּ
,  מסכתא דבחדש פרשה י  -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  רבים בשבח השילוב של תוכחה ואהבה, ייסורים ורחמים )ברכות ה ע"א,  

הבן אשר יאהב וירצה מכל בניו, אותו יוכיח  ...    וכאב את בן ירצהלפסוק במשלי: "רבינו יונה  . ראה פירוש  (ספרי דברים לב ועוד
אחר שיוכיח האדם, יוסיף לרצותו,    -גם יש לפרש וכאב את בן ירצה  ...  לם וישקוד על מוסרו, למען יהיה כולו יפה במידותיו  ומכ

 ". כאב שיוסיף לרחם על הבן אחר התוכחות ולכפול חמלתו עליו
ראה איוב יח יט: "לא נין    בן.  נכד. )נין כאן הוא במשמעותו המקראית, היינו -בן נמשכים עד דור שלישי, עד סבא-יחסי ורחמי אב  20

מ שהם  למשל,  משותפת  ירושה  דרך  שותפים,  שנעשו  אחים  שגם  אבא  ר'  מוסיף  ואגב  בעמו"(.  נכד  ולא  להחזיק  מלו  שיכים 
)בע"ה(. לגבי סבא נכד ראה הנחת של יעקב שזכה לראות במצרים את אפרים ומנשה ושל -בשותפות סבירה עד שלושה דורות 

ְרֵכי יֹוֵסףג: " נ כבראשית  יוסף עצמו,   ה יְֻלדּו ַעל ּבִּ ן ְמַנשֶּ יר ּבֶּ ים ַּגם ְּבֵני ָמכִּ ֵלׁשִּ ם ְּבֵני ׁשִּ ְפַריִּ והודעתם לבניך  ". וכפסוק: "ַוַיְרא יֹוֵסף ְלאֶּ
ר    י ל: " ...מלכים ב    ,דברינו בפרשת ואתחנן. ובימינו, נראה שזכינו גם לבני ריבעים, כהבטחת הנביא ליהוא  –"  ולבני בניך ַיַען ֲאׁשֶּ

ְּבֵעיַני   ַהָיָׁשר  ַלֲעשֹות  יֹבָת  ֵיְׁשבּו...  ֱהטִּ ים  עִּ ְרבִּ ְשָרֵאלְּבֵני  יִּ ֵסא  ַעל כִּ ְלָך  נראה שההבטחה ליהוא לבסוף לא התממשה, אבל בימינו  ".   
נין הם רק אהבה בלי תוכחה  -נכד-)ואמר מי שאמר שיחסי סבא גם לנינים של היום כים ורחמי אב על בנים נמשהולכת ומתממשת 

 . וחינוך(
נעשה אתנחתא    21 ונפתבעקבות המדרש הקודם  בית המדראת    חקלה  דברינו  חלון  )ראה  ושובבה  קלה  לרוח  בדיחות דעת של  ש 

 רית עפ"י שטיינזלץ. בעלי תריסין יעיינו במקור שם.  בדפים המיוחדים(. נוסח הגמרא להלן הוא בתרגום לעב חכמים
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https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%91%D7%93%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D
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)אהבת( הבנים על  רחמי  זהו שאומרים האנשים: רחמי )אהבת( האב על הבנים,  את לבי והקהיתה את שיני.  

 24בניהם. 

 פרשת בשלח  כד א, שמות רבה 

ָך" נֶׁ ֹכנְׁ ָך ַויְׁ ָך הּוא ָעשְׁ יָך ָקנֶׁ כשם   ."אביך"  –  אם זכית(. "אביך קנך".  אזינולב ו, שירת הדברים  " )ֲהלֹוא הּוא ָאבִּ

 25.לפניו והוא עושה רצונכם םכן אתם מתחטאי ,מתחטא עם אביו והוא עושה רצונו הבןש

  ,רצונו של מקום  םאלא בזמן שישראל עושי  "?אביך" למה    "קנך"אם  ו  "?קנך "למה    " אביך"אם  דבר אחר:  

בנים מה העבד בטובתו ושלא    . הוא רודה אותן כעבד  ,רצונו  םובזמן שאין עושי  ;הוא מרחם עליהם כאב על 

 26. בטובתו משמש לאדוניו בעל כרחו, כך אתם תעשו רצונו של מקום בטובה ושלא בטובה על כרחכם

 252 - 251אוצר מדרשים )אייזנשטיין( יתברך עמוד 

שנאמר בלבד,  ישראל  עם  אלא  ולשון  אומה  כל  עם  מדקדק  הקב"ה  מכל  "  :ואין  ידעתי  אתכם  משפחות  רק 

ואפילו חס ושלום מבקשין ישראל לפרוק עולו מהם אין הקב"ה מניחן אלא מקבלים    .וגו' )עמוס ג ב(האדמה  

חי אני  "  :ואומר,(  כ לב  )יחזקאל  "  וגו'היה לא תהיה  והעולה על רוחכם  "  :שנאמר  ,מלכותו עליהם בעל כרחם

ואין הקב"ה מניח את ישראל    .(שם לג  )שם  ... אמלוך עליכם"נאום ה' אלהים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה  

  : ואומר  ,(ח  )ירמיה לא  "כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכורי הוא "  :אלא מרחם עליהם כאב, שנאמר  ,לעולם

 27ישראל ואמרו אמן. , המקום ירחם עלינו ועל כל  "כרחם אב על בנים "

 אין האב יכול להתכחש לבניולמרות הכעס,  –פרשת כי תשא מו ד, שמות רבה 

א(.  לד  )שמות  כראשונים"  אבנים  לוחות  שני  לך  החומר    28"פסול  אנחנו  אתה,  אבינו  ה'  "ועתה  שכתוב:  זהו 

ז(   סד  )ישעיה  יוצרנו"  בצ  -ואתה  עצמכם  כשראיתם  אביכם!  אני  עכשיו  לישראל:  הקב"ה  קראתם אמר  רה 

וקוראים אותה "אבי", שנאמר: "אומרים לעץ אבי   כוכבים  עבודת  עובדים  ... אתמול הייתם  אותי "אבינו" 

הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי  "  :אתה הכתבת לנו  ,בון העולםיר  :אמרו ישראלאתה"  )ירמיה ב כז( ...  

ישראל יח "  בית  ומכעיסים  (ו  )ירמיה  חוטאים  פי שאנו  על  אף  לכך  מעלינו למה שאנחנו  ,  לפניך אל תסתלק 

יוצרנו   ואתה  בצרה  29... החומר  עצמן  שראו  מן  ,  כיון  רחמים  עליהם  שיבקשו  מהנביאים  מבקשים  התחילו 
 

הקשר בין טהרה )הקפדה על דיני טהרה( וריח או טעם בפירות קשור להתדרדרות בטבע ובאדם בעקבות החורבן, כמתואר בסוף    22
ראה   ט(.  )פרק  סוטה  יגמסכת  "ר  משנה  זה:  סיפור  בנוי  אומרשם שעליה  אליעזר  בן  ואת  :"ש  הטעם  את  נטלה  הריח    הטהרה 

 ". מכאן שמי שיש לו חוש ריח מפותח )גם טעם?( יש בו רוח טהרה.  המעשרות נטלו את שומן הדגן
 "אבא", זה שמו הוא הבן של רבה והנכד של רב הונא.  23
רב הונא נותן את התמר שמצא לבנו, אך זה נותן אותה לבנו שלו. רב הונא סונט ברבה בנו ששימח את לבו אבל הקהה את שיניו    24

על הבן שלו. נראה שאין בכך כל תמיהה. רבה ריחם על  יותר  מרא מסיימת באמרת העם שהאב מרחם על בנו אבל הבן מרחם  והג
אבא בנו בדיוק כמו שרב הונא ריחם על רבה בנו ולא ברור מדוע "הקהה את שיניו". אולי משום שלא זכה לשמח את בנו. אבל  

  והודעתם לבניך ולבני בניך דברינו  שוב  ראה  אכן שלושה דורות.  רבה לעיל  סבא יכול גם לשמוח עם הנכד, לא כך? ובבראשית  
 חנן. בפרשת ואת

, כפי שמצוי במדרשים רבים. אך אפשר שהדרשן רואה ב"קנך" חלק  "אם לא זכית"נראה שדרשה זו קטועה וחסרה הצלע השנייה:    25
יש רק מצב של בן ואליו צריך תמיד לשאוף, בלי לחשוב על אפשרות  בלתי נפרד מ"אביך" וסבור שבפסוק עצמו אין 'שתי צלעות'.  

 ושלא כדרשה הבאה. אחרת.  
עבד )רודה,  -בן )מתחטא, עושה רצונו, מרחם( עם יחסי המרות של אדון-זו מעמתת את יחסי הקרבה האינטימיים של אב  דרשה  26

יש גם את "קנך" אם לא    –אדון  -יש גם מצב של עבדאבל  ,  המצב הרצוי והנכוןבוודאי  בן הם  -שלא בטובתו, בעל כורחו(. יחסי אב
  ראינו ששני המצבים אפשריים ולא רק כחלופיים, אלא אפילו בעת ובעונה אחת. אם כבנים אם כעבדיםדברינו בזכיתם ל"אביך". ו

יׁש ַעל ְּבנֹו ָהֹעֵבד ֹאתוֹ ְוָחמַ כך גם הפסוק במלאכי שהבאנו לעיל: " ר ַיְחֹמל אִּ ם ַכֲאׁשֶּ י ֲעֵליהֶּ האב חומל על כל שם: "  רד"ק" ופירוש  ְלתִּ
 ". בניו כמו שאמר כרחם אב על בנים אבל יותר חומל על העובד אותו

. ראה  חכםעל כרברצונכם או ב  ",בטובה ושלא בטובההסיומת היא חתימה של הדרשה. גם כאן מדגיש המדרש את השילוב של "  27
רבודברינו   שמכרו  נגמרה    עבד  לו:  ואומרים  יחזקאל  לפני  בבל  בגלות  יושבים  ישראל  שזקני  המדרש  מובא  שם  באב  בתשעה 

ָוָא"הברית, והוא עונה להם:   ֵעץ  ְלָׁשֵרת  ָהֲאָרצֹות  ְׁשְפחֹות  ְכמִּ ם  ַכּגֹויִּ ְהיֶּה  נִּ ים  ֹאְמרִּ ם  ַאתֶּ ר  ֲאׁשֶּ ְהיֶּה  ָהיֹו ֹלא תִּ ם  רּוֲחכֶּ ַעל  ןְוָהֹעָלה  ".  בֶּ
הברית בין עם ישראל לקב"ה בלתי ניתנת לניתוק, אין מצב שהאדון מכר את עבדו. אבל האם מצב זה של "בעל כורחכם" יכול גם  

או אפילו לאהבה? האם פריקת עול ורדיה יכולים להפוך לרחמים וקרבה מחודשים? נראה שכל הורה שהתנסה   להביא לרחמים
 בעליות ומורדות הקשר עם הבנים והבנות, כולל מקרים קיצוניים, יודע את התשובה. 

והת  28 הריצוי  בתהליך  לחטא העגל ומתמקדות  רבות אשר חוזרות  הלוחות  פרשה מו במדרש שמות רבה מכילה דרשות  יקון של 
שמחצב  מלמעלה.  תהשניים  שנחצבו  הראשונים  הלוחות  לעומת  אדם  ידי  במעשה  דרשות  ם  מספר  המחבר  שם,  ראשי  מוטיב 
   בשלמותה.לעצמה ראויה פרשה זו ללימוד יתכן וכיצד. חזרה זו תהאם . שהוא מעניינינוהחזרה ליחסי אב ובן משורשרות, הוא 

ר ביד היוצר" את מוטיב האדם העשוי מחומר וכוחו של היצר הרע להחטיא אותו. ראה שם  כאן השמטנו קטע שלם שדורש "כחומ 29
העם "היוצר"  טענת  "כלפי  דברינו  :  ראה  הצרור".  את  בה  היוצר שהניח  מה שבתוכה?  ולאבד  לנטף  לחבית  גרם  ביד  מי  כחומר 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%AA%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9A-%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9A
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%90%d7%9d-%d7%9b%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%9d-%d7%9b%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A8%D7%91%D7%951
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8
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רצוני הם    ם אם עושי  ! בני  ם אינ  : אמר להם  .על בניך  :אמרו לו  ? על מי אתם מבקשים  :הקב"האמר  ...    הקב"ה 

ניכרים  :"האמרו הנביאים להקב   .ואם לאו אינן בני  ,בני   : שנאמר   , הרי אתה אומר שאינן בניך ובפניהם הם 

מה דרכו של אב שמרחם על בניו אף על פי שסרחו, כך    .(ט  )ישעיה סא " כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה' "

  30. "ועתה ה' אבינו אתה" :הוי  .אתה צריך לרחם עליהם

 אברהם וישמעאל  – פרקי דרבי אליעזר פרק ל

ַאַחר שָ  ן  עֹוד לְׁ ֵאינֹו יֹוֵרד מִּ אשֹוָנה שֶׁ ַפַעם רִּ ָשָרה כְׁ ַבע לְׁ שְׁ נִּ נֹו, וְׁ ָמֵעאל בְׁ שְׁ ת יִּ אֹות אֶׁ רְׁ ָרָהם לִּ ים ָהַלְך ַאבְׁ ַהָגָמל  ֹלש ָשנִּ

ָאַמר ָמֵעאל,  שְׁ יִּ ל  שֶׁ תֹו  שְׁ אִּ ָשם  ּוָמָצא  ַהיֹום,  י  ַבֲחצִּ ָשם  לְׁ יַע  גִּ הִּ וְׁ ָשם,  ָשרּוי  ָמֵעאל  שְׁ יִּ שֶׁ ָמקֹום  הּוא    בְׁ ֵהיָכן  ָלּה 

עַ  ם ּומְׁ חֶׁ ַעט לֶׁ י מְׁ י לִּ נִּ ָבר, ָאַמר ָלּה תְׁ דְׁ ים ַבּמִּ ַמלִּ ת ַהגְׁ עֹות אֶׁ רְׁ ּמֹו לִּ אִּ ָרה לֹו ָהַלְך הּוא וְׁ ָמֵעאל, ָאמְׁ שְׁ ָפה  יִּ י ָעיְׁ ם כִּ ט ַמיִּ

ַפלֵ  תְׁ מִּ ָהָיה  וְׁ ָרָהם  ַאבְׁ ָעַמד  לֹו.  ָנה  ָנתְׁ וְׁ יָאה  הֹוצִּ ָבר,  דְׁ ַהּמִּ ְך  רֶׁ דֶׁ מִּ י  שִּ ֵני  ַנפְׁ פְׁ לִּ ל    הקב"הל  שֶׁ ֵביתֹו  ַמֵלא  תְׁ נִּ וְׁ נֹו,  בְׁ ַעל 

שְׁ  יִּ ָיַדע  וְׁ ה,  ַהזֶׁ ַהָדָבר  ת  תֹו אֶׁ שְׁ יָדה לֹו אִּ גִּ הִּ ָמֵעאל  שְׁ יִּ ָבא  שֶׁ ּוכְׁ ָרכֹות.  ַהבְׁ ין  ּמִּ ָכל טֹוב מִּ ָמֵעאל מִּ שְׁ ָשו  יִּ ַעכְׁ ַעד  שֶׁ ָמֵעאל 

ֱאַמר נֶׁ יו ָעָליו, שֶׁ ַרֵחם ָאב ַעל :"ַרֲחֵמי ָאבִּ יםכְׁ   31(. תהלים קג יג" )ָבנִּ

 בתי מדרשות חלק א שלוש פסיקתות פרק ג

"הבן יקיר לי אפרים". אמרה כנסת ישראל: ריבון כל העולמים, כל ימי הייתי חביבה לפניך והיית מקרבני כבן  

תורה,   לי  נתת  לילה,  אש  ועמוד  יומם  ענן  בעמוד  הולכתני  נשרים,  כנפי  על  במדבר  נשאתני  אביו.  על  חביב 

תני בכבוד ותפארת, רוממת קרני בין האומות, עשית נקמה באויבי. וכן אמר לה הקב"ה: הלוא הנהגתי  נהג

עמך כאב מרחם, ואת לפני כבן יחיד ואהוב וחביב שיש לו געגועין על אביו. לכך נאמר: "הבן יקיר לי אפרים"  

 32עושה רצונו.   נהפך לבי לרחם עליו מפני שהוא בני יחידי, כמי שאין לו אלא בן אחד והוא –

 
הכיפורים.  היוצר ומבקשים סליחה, או אפילו    ביום  על חטא העגל  ישראל מתחרטים  זה במדרש. במקרא לא מצאנו שבני  וכל 

ר ָאַמר ה'חטא המרגלים, ככתוב: "במצטדקים, כמו שמצאנו   ל ַהָמקֹום ֲאׁשֶּ ינּו אֶּ ּנּו ְוָעלִּ ּנֶּ י ָחָטאנּו  הִּ לחטא העגל  אך  יד מ(.  מדבר  " )בכִּ
 בפרשת שלח לך.   חתי כדברך ואולםסלראה דברינו הגם ש"סלחתי כדברך" נאמר להם. חטא המרגלים לא נסלח,  לנסלח ו

בהמשך המדרש חוזר המדרש לחטא העגל וכך דברי הנביאים: ישעיהו, ירמיהו ויחזקאל שפסוקים מספריהם נזכרים שם בדרשה.    30
מיד נתרצה    .ה להם שהם בניך צֶּ רָ תְ הִּ ...    עמך הם ואי אתה יכול לכפור בהם  :אמר משהומסכם את הדרשה בדברי משה לקב"ה: "

ְקָרא  ומי שלא נזכר כאן הוא הושע שתחילה אמר: "  ."ל לךופס  :שנאמר  ,הראה למשה שנתרצה להם שהחזיר להם הדברות.  ..   להם
ְשָרֵאל   יִּ ת ֵּבית  יף עֹוד ֲאַרֵחם אֶּ י ֹלא אֹוסִּ ֻרָחָמה כִּ י  ...  ְׁשָמּה ֹלא  ַעמִּ ם ֹלא  י ַאתֶּ כִּ י  ְׁשמֹו ֹלא ַעמִּ ֲאַרֵחם...  ְקָרא  יָה ֹלא  ָּבנֶּ ת  ",    ְואֶּ וכו' 

" ֱאֹלָהי:  וסופו שאמר:  ֹיאַמר  ְוהּוא  ַאָתה  י  ַעמִּ י  ַעמִּ ְלֹלא  י  י:  ...  ְוָאַמְרתִּ ְבנִּ לִּ י  ָקָראתִּ ם  ְצַריִּ מִּ ּומִּ ָוֹאֲהֵבהּו  ְשָרֵאל  יִּ ַנַער  י  ַכַטל  ...  כִּ ְהיֶּה  אֶּ
ְפַרח ַכשֹוַׁשָּנה ְוַיְך ָׁשָרָׁשיו ַכְלָבנֹון ְשָרֵאל יִּ  בפרשת במדבר.  פרק ב בהושעבשבת שובה וכן  הושע מורה התשובה". ראה דברינו ְליִּ

זה חלקו השני והחיובי של הסיפור על אברהם שהתגעגע מאד לראות את ישמעאל ובנו והלך למדבר לחפש אותו )והבטיח לשרה    31
(. בפעם הראשונה שהגיע אברהם למאהל ישמעאל קבלה אשתו של  )שמן הסתם לא ראתה מסע זה בעין יפה, שלא ירד מעל הגמל

כאן ושמה פטימה. ראה   מסופר  ולקח את אשתו השנייה עליה  ישמעאל  וסופה שגרש אותה  פניו בעין רעה מאד  ישמעאל את 
כא כא שמתאר את הנ"ל מדרש הגדול בראשית  בפרשת וירא שם הבאנו את הסיפור בהרחבה. ראה    גירוש הגר וישמעאלדברינו  

מיד הוציאה לו לחם ומים  בלשון דומה: " לימים יצא אברהם אבינו לראות את בנו ולא מצאו ואמר לאשתו תני לי מעט מים. 
וידע   לו את הדבר  הגידה  ישמעאל  ביתו מטוב העולם. כשבא  ונתמלא  בנו  והתפלל על  יפות. עמד אברהם  פנים  וקבלתו בסבר 

כא יא שלוקח אותנו  רד"ק בראשית  ראה גם פירוש  ".  שעדיין רחמי אביו עליו. וכן הוא אומר כרחם אב על בנים )תהלים קג, יג(
כי אף על פי שהיה בן האמה בנו היה והיה אוהב אותו כי   -וירע הדבר מאד ": ק יאפרשת וירא פרק כא פסולמעשה הגירוש עצמו: 

היה בכורו והיה מרחם עליו כרחם אב על בנים. ובדרך טובה היה הולך, כי הוא גדל עמו ולמדהו דרך ה', כי אפילו לאחרים היה  
גער באשתו מפני שלום הבית, כמו שכתבנו בדבר  מלמד ומדריך בדרך טובה כל שכן לבנו, והיה רע בעיניו שיגרשהו מביתו, ולא  
כולם מדגישים את רחמי האב על בנים בהקשר    ".הגר, והיה מצטער על הדבר, והיה סובל מריבת אשתו עד שבא אליו הדבור

לאהבת אברהם את ישמעאל! האם ייתכן שיש כאן הסבר מדוע אנחנו קוראים את פרק כא של בראשית בראש השנה? לא רק  
א אצל גירוש  כבפרק    רחמי האב על הבנים  –ת שרה, אלא גם בשל 'עקידת ישמעאל'? פעמיים כבש אברהם את רחמיו  בשל פקיד

על  פרופ' אוריאל סימון  מיוצאי חלציו. וכבר עמד  שניהם  . הרי הוא אברהם אב המון גויים!  ישמעאל ובפרק כב אצל עקדת יצחק
שם הרחבנו מעט    (21)הערת שוליים    בפרשת וירא  גירוש הגר וישמעאלהשוואה מתבקשת זו במספר מאמרים. ראה שוב דברינו  

 . ברעיון זה
הסולם  ראה    32 מהדורת  ויחי  -זוהר  פרשת  תי   בראשית  אות  ראשונים  עונות  לנו  תזכר  אל  חזי מאמר  "תא  הּוא,  :  יְך  ְּברִּ קּוְדָׁשא   ,

ַּבר יַנְייהּו,  ְּבדִּ ָאֳחָרא  ְסַתַכל  מִּ ָלא  ְוַאְחַסְנֵתיּה,  ַעְדֵביּה  ינּון  ְדאִּ לֹון,  ָרֵחים  ְשָרֵאל,  ְדיִּ ימּוָתא  ְרחִּ ְסַתֵכל    ּבִּ מִּ יהּו  ְדאִּ ְוֵכיָון  ְלחֹוֵדיּה,  ּבִּ יהּו  אִּ
כְ ּבְ  ים,  ָּבנִּ ַעל  ְדָרֵחים  ְכָאב  יהּו  ְדאִּ ין  ְּבגִּ ין,  ַרֲחמִּ ֲעַלְייהּו  ְתָמֵלי  אִּ יַנְייהּו,  אמרת:  דִּ דאת  ְוֵכיָון  מה  וגו'.  ה'  ַחם  רִּ ים  ָּבנִּ ַעל  ָאב  ְכַרֵחם 

ַקמֵ  מִּ ְלֻכְלהּו  לֹון  ְדַאֲעַבר  ַעד  אׁשֹון,  רִּ אׁשֹון  רִּ לֹון  ַמֲעָבר  ין,  לֹון חֹובִּ ְׁשַתַכח  ". תרגום חופשי: הקב"ה ברחמיו לעם ישראל שהם  יּהְדאִּ
מעביר   חטאים,  להם  מוצא  וכשהוא  בניו.  על  רחמים  שמתמלא  כאב  רחמים  עליהם  ומתמלא  אותם  דן  הוא  רק  ונחלתו,  חלקו 

ון".  אותם ראשון ראשון, עד שעוברים כולם. מדרש זה "מדלג" על ראש השנה ויום כיפור היישר לחג הסוכות שנקרא "ביום הראש
ז   ל  רבה  ויקרא  הראשוןראה  ביום  מעונותיהן.    ...  "ולקחתם  שליש  להם  מתיר  והקב"ה  מתענין  הדור  גדולי  השנה  ראש  בערב 

אנשים   מתענין  כולן  הכיפורים  וביום  מעונותיהן.  שליש  להם  מתיר  והקב"ה  היחידים מתענין  הכיפורים  יום  ועד  השנה  ומראש 
שהלך הלך, מכאן נתחיל החשבון. ומיום הכיפורים עד החג כל ישראל עסוקין במצות:  ונשים וטף והקב"ה אומר להם לישראל: מה 

ה ולולביהן ואתרוגיהן בידם ומקלסים לשמו  "זה עוסק בסוכתו וזה בלולבו. וביום טוב הראשון של חג כל ישראל עומדין לפני הקב
.  ולקחתם לכם ביום הראשון"   :מזהיר לישראל  של הקב"ה. והקב"ה אומר להם: מה שהלך הלך, מכאן נתחיל החשבון. לפיכך משה

 . מכיפור לכפות ומכסה לסוכות ראה דברינו 

https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A1%D7%9C%D7%97%D7%AA%D7%99-%D7%9B%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%9A-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A1%D7%9C%D7%97%D7%AA%D7%99-%D7%9B%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%9A-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A1%D7%9C%D7%97%D7%AA%D7%99-%D7%9B%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%9A-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%91
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9-%d7%94%d7%92%d7%a8-%d7%95%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%90%d7%9c
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%92%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9-%d7%94%d7%92%d7%a8-%d7%95%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%90%d7%9c
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D6%B4%D7%9B%D6%BC%D6%B6%D7%A1%D6%B6%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA
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