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  האם שב ישמעאל לבית אברהם?
  *חיים בורגנסקי

  
מלמד על  לובחוסר כ ושילוח .לכאורה נותר מעמדו של ישמעאל בבית אברהם מעין סיפור פתוחמה - במידת

היא  הן מציון העובדה שאמולהחשב בנו. הדבר עולה הוא ראוי ניתוק מוחלט שלו מבית אברהם, עד שאין 
 '(בר "ִיְצָחק-ָאַהְבָּת ֶאת-  ֲאֶׁשרְיִחיְד -ִּבְנ ֶאת-ָנא ֶאת-ַקח" דה:מכותרתה של פרשת העקֵ  שה, הןיהלוקחת לו א

  .עוד בנואינו שמעאל הרי ייצחק הוא יחידו של אברהם,  אםו. ב):כב
 1משפחת תרח,ב הוא מוליד שנים עשר נשיאים, מספר החוזר :למשפחהישמעאל ממשיך להשתייך אולם ו

השילוח  .ט):" (שם כהֹאתֹו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל ָּבָניו ַוִּיְקְּברּו: "ובשעת מות אברהם הוא משתתף בקבורתו כבנו
עליהם שישמעאל מבני הפילגשים, שונה  זה. באת ישמעאל ממשפחת אברהם לגמריאפוא לא ניתק  למדבר

ֶאֶרץ - ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתֹנת ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה ֶאל ְוִלְבֵנימסופר "
  2מנויים על משפחת אברהם. םתויתה השבה, ושוב אין אנו מוצאים איזה לא ה ו). לשילוח:" (שם כהֶקֶדם

(ע"פ  ח- ז:הנה דבריו של הרמב"ם בהלכות מלכים, י. אחרת מצטיירת תמונה ,מילה והנה, בהלכות ברית
  :ע"ב)הבבלי, סנהד' נט:

 כי שנאמר ישמעאל של זרעו יצא, אחריך וזרעך אתה שנאמר, בלבד וזרעו אברהם בה נצטוה המילה
   זרע... לך יקרא ביצחק
 והואיל, במילה חייבין יצחקו ישמעאל אחר שבא אברהם של זרעו שהם קטורה שבני חכמים אמרו

  . עליה נהרגין ואין, בשמיני במילה הכל יתחייבו קטורה בבני ישמעאל בני היום ונתערבו
דווקא הוא, שנותר קשור לאברהם, אינו חייב במילה,  מילה ישמעאל רחוק יותר מבני קטורה:הלכות על פי 

  ואילו בני קטורה חייבים במצוות מילה!
העוסקות בהולדת ישמעאל ובברית המילה. יוצאת דופן הולדת ת יובפרשיש לבקש לכך  הסבראת ה

"כי  –שמו נקרא על שם עינוייה רה אמו ולא אביו, ובשנתעל לידתו ישמעאל משאר הלידות בספר בראשית, ש
לידת יקרא לו זרע, אולם יהיה סבור שבישמעאל ראה בו את בנו ואברהם אמנם  3להים אל ענייך".-שמע א

   רתה של הגר מוכיחה שהוא בנה של הגר ואינו נחשב זרע אברהם.ישמעאל מבשו
  
  
  

                                                            
  ורב הישוב 'הושעיה'.  ,, בר אילןרב ד"ר חיים בורגנסקי, מרצה במחלקה לתלמודה *
כד) וצאצאי יעקב, כמובן. העובדה שהקב"ה מבטיח לאברהם שלישמעאל יהיו שנים עשר - כ' כב:ראו צאצאי נחור בפרשתנו (בר 1

  לו).  'נשיאים מבטאת כנראה את היכללותו במשפחה. השוו, למשל, לאלופי עשו (בר
   לב., שם:כח; שם, והשוו: דהי"א, א  2
אני מסופק אם כאשר קרא אברהם שם בנו ישמעאל ידע שהוא נקרא על שם עינוייה של הגר. ייתכן שמבחינתו שמע ה' אליו ונתן  3

  לו בן, ועל כך הוא קרא לו ישמעאל.
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, בפרשת ברית המילהש עשרה שנים אחר לידתו, ושלשאלת מעמדו של ישמעאל נעשה רק בבירור חד ונוקב 
   ):יד-ד:יז '(בר מצווה הקב"ה את אברהם בהש

 ֲהמֹון ַאב ִּכי ַאְבָרָהם ִׁשְמ ְוָהָיה ַאְבָרם ִׁשְמ ֶאת עֹוד ִיָּקֵרא אְו :ּגֹוִים ֲהמֹון ְלַאב ְוָהִייתָ  ִאָּת ְבִריִתי ִהֵּנה ֲאִני
 ּוֵבין ּוֵביֶנ ֵּביִני ְּבִריִתי ֶאת ַוֲהִקֹמִתי :ֵיֵצאּו ִמְּמ ּוְמָלִכים ְלגֹוִים ּוְנַתִּתי ְמֹאד ִּבְמֹאד ֹאְת ְוִהְפֵרִתי :ְנַתִּתי ּגֹוִים
  :ַאֲחֶרי ּוְלַזְרֲע ִהים-ֵלא ְל ִלְהיֹות עֹוָלם ִלְבִרית ֹרָתםְלדֹ  ַאֲחֶרי ַזְרֲע

  :ִהים-ֵלא ָלֶהם ְוָהִייִתי עֹוָלם ַלֲאֻחַּזת ְּכַנַען ֶאֶרץ ָּכל ֵאת ְמֻגֶרי ֶאֶרץ ֵאת ַאֲחֶרי ּוְלַזְרֲע ְל ְוָנַתִּתי
 ִּתְׁשְמרּו ֲאֶׁשר ְּבִריִתי ֹזאת :ְלֹדֹרָתם ַאֲחֶרי ְוַזְרֲע ַאָּתה ִתְׁשֹמר יְּבִריתִ  ֶאת ְוַאָּתה ַאְבָרָהם ֶאל ִהים-אֱ  ַוֹּיאֶמר
 ֵּביִני ְּבִרית ְלאֹות ְוָהָיה ָעְרַלְתֶכם ְּבַׂשר ֵאת ּוְנַמְלֶּתם :ָזָכר ָּכל ָלֶכם ִהּמֹול ַאֲחֶרי ַזְרֲע ּוֵבין ּוֵביֵניֶכם ֵּביִני

 ִמַּזְרֲע א ֲאֶׁשר ֵנָכר ֶּבן ִמֹּכל ֶּכֶסף ּוִמְקַנת ָּבִית ְיִליד ְלֹדֹרֵתיֶכם ָזָכר ָּכל ָלֶכם ִיּמֹול יםָיִמ  ְׁשֹמַנת ּוֶבן :ּוֵביֵניֶכם
 ִיּמֹול א ֲאֶׁשר ָזָכר ְוָעֵרל :עֹוָלם ִלְבִרית ִּבְבַׂשְרֶכם ְבִריִתי ְוָהְיָתה ַּכְסֶּפ ּוִמְקַנת ֵּביְת ְיִליד ִיּמֹול ִהּמֹול :הּוא

  : ֵהַפר ְּבִריִתי ֶאת ֵמַעֶּמיהָ  ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ָעְרָלתוֹ  ְּבַׂשר תאֶ 
שהבטחת הארץ והבטחת לכאורה נראה כן, בברית בין הבתרים, למשל? ל קודםמה יש בברית המילה שלא היה 

 "ִהים- ֵלא לְ  ִלְהיֹות"הזרע כבר ניתנו לאברהם לפני פרשת המילה, ולכן אין בהם חידוש, ורק ההבטחה 
 אחרהמילה. אולם עיון נוסף מראה שאין הדבר כן. הבטחת הזרע מנוסחת כאן באופן מתחדשת עם ברית 

 ּגֹוִים ַאב ֲהמֹון ִּכי ַאְבָרָהם ִׁשְמ ְוָהָיהמתקשרת לשינוי שמו של אברהם: "כוללת הבטחה להמון גויים ולמלכים וו
   ".ְנַתִּתי

ת בריהבטחות הזרע הקודמות יכולות להתקשר לישמעאל, הרי ה אםל. ישמעאעבור ביותר חשוב הדבר 
ישמעאל המון גויים אין צורך בשם גדל מעל מנת ל 4.לאברהם וולד בעקבות שינוי השםיכאן קשורה למי שי

'אברהם', כיוון שישמעאל נולד ל'אברם'. אמור מעתה, שינוי השם נוצר על מנת לאפשר לאברהם להוליד ילד 
לוהות - גם הבטחת הא תר) שלא יכול להוולד בשם הנוכחי. ברור שאין הדבר מכוון לישמעאל.נוסף (או יו

. כבר קייםולא ישמעאל,  – 5מי שיוולד לאחר מכן :""זרעו אחריוילה קשורה באברהם ובהכרוכה בברית המ
תתקיים לא זו מילה כ ".ָיִמים ּוֶבן ְׁשֹמַנת"אחריו שהקב"ה מצווה את אברהם למול את זרעו כהדבר מתחזק 

  .יורק במי שיוולד אחרבישמעאל אלא 
 הקב"ה קרא בשמם של שלושה אנשים באותו אירוע הקשור לברית המילה: אברם נקרא אברהםועוד 

יצחק ו, ומתברכת גם היא בגויים ובמלכים , שרי נקראה שרהומתברך בהמון גויים ובמלכים שיצאו מחלציו
שכל ההבטחות שניתנו לאברהם  פואברור א ותר בשמו הראשון.רק ישמעאל ננקרא בשמו על ידי הקב"ה, ו

  עצמה אינה קשורה אליו.המילה שגם ברית  כאןלברית המילה אינן קשורות לישמעאל, ומ זיקהב
בשורת וציווה על אברהם למול רק עתה, עם  6"חיכה" הקב"ה עשרים וארבע שניםאם כן, לא לחינם 

ו של ישמעאל מכל הבטחותיו של הקב"ה, אלה שניתנו עד כאן הולדת יצחק. בברית המילה התבררה דחיית
ת והבטח יתקיימושל ישמעאל  לחשוב שבזרעואברהם היה יכול מאז הולדת ישמעאל אם ואלה שמכאן ואילך. 

שלישמעאל אין שייכות לכל אלה, ורק מי שיוולד לאברהם ברית המילה הבהירה כריתת הרי , והארץ הזרע
  בן בריתו של הקב"ה.הוא  ימול לשמונהילאחר מכן ו

"לפני חולפת בביתו ומתחנן על חייו ואולי גם על מקומו  שישמעאל אינו אלא אפיזודההיטב אברהם הבין 
ברהם, לא דמעות שמחה ולא דברי הלל, גם לא ריצה לבשר לשרה על הולדת בנה מצויים בשעה זו אצל אה'". 

  שם, יח)." (ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶני לּובנו: "אלא תפילה שהיא מאבק על חייו ועל מקומו של 
מעמדו של שינוי . , שחייו בזכות אביוהופך ישמעאל לבן משפחת אברהםהקב"ה נענה לאברהם, וכך 

מו, ואילו מעתה עד עתה הוא נקרא ישמעאל על שם שמיעת קול אִ גם בשינוי הכרוך בשמו:  מתבטא ישמעאל
   7:כא)- (שם, כ ו של אביוקולל השומע ל-הא יזכיר השם ישמעאל את

 יֹוִליד ְנִׂשיִאם ָעָׂשר ְׁשֵנים ְמֹאד ִּבְמֹאד ֹאתוֹ  ְוִהְרֵּביִתי ֹאתוֹ  ְוִהְפֵריִתי ֹאתוֹ  ֵּבַרְכִּתי ִהֵּנה ְׁשַמְעִּתי ּוְלִיְׁשָמֵעאל
  :ָהַאֶחֶרת ַּבָּׁשָנה ַהֶּזה ּמֹוֵעדלַ  ָׂשָרה ְל ֵּתֵלד ֲאֶׁשר ִיְצָחק ֶאת ָאִקים ְּבִריִתי ְוֶאת :ָּגדֹול ְלגֹוי ּוְנַתִּתיו

, אולם לצרפו למשפחתו ולהוסיף משמעות לשמו ,ישמעאלברכה ללהבטיח הועילה ברהם של א בקשתו
ולא  ח החיוב למול את כל ילידי הביתוכמ. כשימול אברהם את ישמעאל יעשה זאת ועילהלא הת להכניסו לברי

  ח בריתו של הקב"ה עם זרע אברהם.ומכ

                                                            
  , שהרי הוא כבר נולד., שהבטחת המון גויים אינה קשורה לישמעאל"ונתתיך לגויים"לנכון הדגיש רש"י, ד"ה  4
ב "ד; שמו:יב; שם מח:לה 'דומה שהביטויים בתנ"ך ביחס ל"זרעך אחריך" מתייחסים למי שעדיין לא נולד, ראו, למשל, בר 5

  יב.:ז
 שנים. 24) עברו 99) ועד הציווי על ברית המילה (בן  75(בן   מאז עלייתו לארץ 6
  כאשר ישמע ה' את קולו בהיותו מושלך תחת אחד השיחים. ואכמ"ל. פעם נוספת, שלישית, יקבל שמו של ישמעאל משמעות 7
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מר שברית המילה עיצבה את היחסים שבין ישמעאל לבית אברהם: מחד גיסא ישמעאל סולק מהברית, וניתן ל
מאידך גיסא זוכה ישמעאל למקום במשפחת אברהם ו ,סילוק שהמשכו הישיר הוא בשילוחו למדבר בפרשתנו

  להיות חלק מבית אברהם.גם אחרי שילוחו למדבר ממשיך ישמעאל  ןבזכות תחנוני אברהם. לכ


