
 

Mrs. Elana Moskowitz  1 
 

 תשובת ישמעאל
 
 

 ילקוט שמעוני סוף פרשת חיי שרה 
ואלה תולדות ישמעאל ]כ"ה, י"ב[ ר' חייא בר אבא ורבנן הוו יתבין ומקשין מה ראה הקדוש ברוך 

כאן עבר ר' לוי אמרין הא אתא מרא דשמעתא נשאליניה אתא רבי לוי  הוא ליחס תולדותיו של רשע 
ואמר בשם ר' חמא בר חנינא להודיעך בן כמה שנים נתברך זקנך, ואמר ר' חייא בר אבא אמר ר"י  

 . למה נמנו שנותיו של ישמעאל כדי ליחס שנותיו של יעקב
 
 

 ט'  -בראשית פרק כ"ה פס' ח' 
יו: ֶסף ֶאל־ַעָמָּֽ ָאָ֖ ַע ַויֵׂ ֵ֑ ן ְוָשבֵׂ ֵ֣ ה ָזקֵׂ ה טֹוָבָ֖ יָבָ֥ ם ְבשֵׂ ע ַוָיָָּ֧מת ַאְבָרָהָ֛ ְגַוַ֨  ַויִּ

ָלֵ֑  ת ַהַמְכפֵׂ יו ֶאל־ְמָעַרָ֖ אל֙ ָבָנָ֔ ְשָמעֵׂ ק ְויִּ ְצָחָ֤ ּו ֹא֜תֹו יִּ ְקְברַ֨ אַויִּ ָּֽ ָ֥י ַמְמרֵׂ ר ַעל־ְפנֵׂ י ֲאֶשָ֖ ָ֔ תִּ חִּ ַח֙ר ַהָּֽ ן ֶבן־ֹצַ֨ ה ֶעְפֹרָ֤  .ה ֶאל־ְשדֵֵׂ֞
 

 רש"י שם 
מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר   - יצחק וישמעאל

 . באברהם
 

 רמב"ן שם
 לשון בראשית רבה )סב ג( כאן בן האמה חולק כבוד לבן הגבירה: - ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו

 
 

 גור אריה שם 
. דאין לומר דקרא חשיב להו דרך חכמתן  מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו

וגדולתן, דאם כן גבי יצחק דכתיב )להלן לה, כט( "ויקברו אותו עשו ויעקב" למה לא כתב יעקב  
ק קמא דבבא בתרא )טז ע"ב(. ויש להקשות דילמא קרא חשיב יצחק ברישא ברישא, כך איתא בפר 

מפני שהיה יצחק בן הגבירה וישמעאל בן השפחה, ואף רשע מודה שבן הגבירה חשוב יותר, ואין זה  
היה השנאה מקלקלת השורה )ר' רש"י   -מפני שכל רשע שונא צדיק   -קשיא, דאם רשע היה ישמעאל  

כי ישמעאל   -מוליך את יצחק לפניו אף על גב שהיה בן הגבירה. וכך פירושו במדבר כב, כא(, ולא היה 
 עשה תשובה, ולא היה עוד רשע ששונא הצדיק, ולפיכך היה מוליך את יצחק לפניו כראוי: 

 
 באר בשדה שם 

... יש לדחות דדילמא יצחק מעצמו הלך לפני ישמעאל משום חשיבותו שהוא בן הגבירה וחכם ממנו  
אדבריה קמיה. ולזה סיים "והיא שיבה טובה". וכיון שהקב"ה הבטיחו לאברהם  ולא שישמעאל 

 בשיבה טובה אמרינן מסתמא שעשה תשובה וישמעאל עצמו אדבריה ליצחק קמיה. 
 
 

ֶלְך  יֶמָּ֧ ים ֶאת־ֲאבִּ א ֱאֹלהִּ֜ ְרָפַ֨ ים ַויִּ ֵ֑ ם ֶאל־ָהֱאֹלהִּ ל ַאְבָרָהָ֖ ָ֥ ְתַפלֵׂ דּו: )יז( ַויִּ ָּֽ יו ַויֵׂלֵׂ ֹו ְוַאְמֹהָתָ֖ ְשתָ֛  ְוֶאת־אִּ
ם:  ֶשת ַאְבָרָהָּֽ ָ֥ ה אֵׂ ר ָשָרָ֖ ֶלְך ַעל־ְדַבָ֥ יֶמֵ֑ ית ֲאבִּ ֵ֣ ֶחם ְלבֵׂ ד ָכל־ֶרָ֖ ר ָעַצ֙ר ְיקָֹוָ֔ק ְבַעָ֥ י־ָעֹצָ֤ ָּֽ  )יח( כִּ

ר דִּ  ה ַכֲאֶשָ֥ ר ַוַיַָּ֧עש ְיקָֹוָ֛ק ְלָשָרָ֖ ר ָאָמֵ֑ ה ַכֲאֶשֵ֣ ד ֶאת־ָשָרָ֖ יקָֹוָ֛ק ָפַקָ֥ ר: )א( ַוָּֽ ָּֽ  בֵׂ
 
 

ק: )ח(  ְצָחָּֽ ל ֶאת־יִּ ָ֥ ָגמֵׂ ֹום הִּ ֹול ְביָ֖ ה ָגדָ֔ ְשֶתֵ֣ ל ַוַיַָ֤עש ַאְבָרָה֙ם מִּ ָגַמֵ֑ ל ַהֶיֶָ֖לד ַויִּ ְגַדָ֥  ַויִּ
ק: ָּֽ ם ְמַצחֵׂ ה ְלַאְבָרָהָ֖ ית ֲאֶשר־ָיְלָדָ֥ ָ֛ ְצרִּ ת־ֶבן־ָהָגָּ֧ר ַהמִּ ה ֶאָּֽ ֶרא ָשָר֜  )ט( ַותֵַׂ֨
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 ספורנו שם פס' ט'

עשה בבית אברהם, באמרו שנתעברה מאבימלך. והטעם שלא קרה זה  . מלעיג על המשתה שנמצחק
בעת לידת יצחק, כי ישמעאל שמע כזאת אחר כך מליצני הדור. ואם באולי בעת הלידה היה מצחק לא  

 הרגישה בו שרה שהיתה אז טרודה: 
 משך חכמה 

עשה תשובה.  . בבא בתרא סוף פרק קמא )טז, ב( ומדאקדמיה, שמע מינה ויקברו אותו יצחק וישמעאל
פירוש דהטעם משום דהוא היה בן הגבירה, אבל חטא של ישמעאל היה כי "מצחק" היה על  

ה"משתה", שמאבימלך נתעברה, כפירוש הספורנו. לכן תשובתו היתה, שהודה שיצחק בן הגבירה  
 מאברהם, והיה מאמין לקול המלאך ששמע, כמו שדרשו על הפסוק "והוא אחריו" )יח, י( זה ישמעאל.

 
 
 
 


