בראשית פרק יז :ברית המילה ושינוי השם

בראשית פרק יז :ברית המילה ושינוי השם
מבוא
בפרק י"ז מתגלה הקב"ה אל אברם וכורת עמו ברית ,מצווה אותו על ברית המילה ,משנה את שמותיהם של "אברם"
ו"שרי" ל"אברהם" ול"שרה" ומבשר לאברהם על הבן העתיד להיוולד לו משרה.
שאלה מכוונות למידה
א .מה ייחודה של ברית זו על הבטחות ה' שקדמו לה?
ב .הקב"ה מצווה את אברהם ושרה על שינוי (שינוי השם ,ברית המילה)  -מהי משמעותם של שינויים אלו?
ג .כיצד מגיב אברהם על הבשורה שעתיד להיוולד לו בן משרה.

ה' כורת ברית עם אברהם
בתחילת פרק יז ה' מתגלה שוב לאברהם ומבשר לו שוב על הדברים שהוא יזכה לקבל בעתיד מאת ה' ,אולם זו כבר
הפעם החמישית שה' מתגלה אליו ומבשר לו על העתיד המזהיר המצפה לו ,לפניך חמש ההתגלויות:
( )1פרק יב  -הציווי "לך לך מארצך"
(ב) וְ אֶ עֶ ְשָך לְ גוֹי גָּדוֹל וַ אֲ בָּ ֶרכְ ָך וַ אֲ ג ְַדלָּה ְשמֶ ָך וֶ ְהיֵה בְ ָּרכָּ ה:
ּומ ַקלֶלְ ָך ָאאֹר וְ נִבְ ְרכּו בְ ָך כֹל ִמ ְשפְ חֹת הָּ אֲ ָּדמָּ ה...
(ג) וַ אֲ בָּ רֲ כָּה ְמבָּ ְרכֶ יָך ְ
ָארץ הַ זֹאת...
(ז) וַ י ֵָּרא ה' אֶ ל ַאבְ ָּרם וַ יֹאמֶ ר לְ זַ ְרעֲָך אֶ ֵתן אֶ ת הָּ ֶ
( )2פרק יג  -אחרי הפרידה מלוט
(יד) וַ ה' ָאמַ ר אֶ ל ַאבְ ָּרם ַאחֲ ֵרי ִהפָּ ֶרד לוֹט מֵ עִ ּמ ֹו שָּ א נָּא עֵ ינֶיָך ְּוראֵ ה ִמן הַ ּמָּ קוֹם אֲ ֶשר ַא ָּתה ָּשם צָּ ֹפנָּה וָּ נֶגְ בָּ ה וָּ ֵק ְד ָּמה וָּ י ָָּּּמה:
ָארץ אֲ שֶ ר אַ ָּתה רֹאֶ ה לְ ָך אֶ ְת ֶננָּה ּולְ זַ ְרעֲָך עַ ד ע ֹולָּם:
(טו) כִ י אֶ ת כָּ ל הָּ ֶ
ָארץ גַם זַ ְרעֲָך יִ ָּּמנֶה:
ָארץ אֲ שֶ ר ִאם יּוכַל ִאיש לִ ְמנוֹת אֶ ת עֲפַ ר הָּ ֶ
(טז) וְ שַ ְמ ִתי אֶ ת זַ ְרעֲָך ַכעֲפַ ר הָּ ֶ
ָארכָּ ּה ּולְ ָּר ְחבָּ ּה כִ י לְ ָך אֶ ְת ֶננָּה:
ָארץ לְ ְ
(יז) קּום ִה ְתהַ לְֵך בָּ ֶ
( )3פרק טו  -המחזה שלפני ברית בין הבתרים
ּוספֹ ר הַ כ ֹוכָּבִ ים ִאם תּו ַכל לִ ְספֹר אֹתָּ ם וַ יֹאמֶ ר ל ֹו כֹה יִ ְהיֶה זַ ְרעֶ ָך:
( ה) וַ יוֹצֵ א אֹת ֹו הַ חּוצָּ ה וַ יֹאמֶ ר הַ בֶ ט נָּא הַ שָּ מַ יְ מָּ ה ְ
( )4פרק טו  -ברית בין הבתרים
ָארץ הַ זֹאת ִמנְ הַ ר ִמ ְצ ַריִ ם עַ ד הַ נָּהָּ ר הַ ָּגדֹל נְהַ ר פְ ָּרת:
(יח) בַ יוֹם הַ הּוא כ ַָּרת ה' אֶ ת ַאבְ ָּרם בְ ִרית לֵאמֹר לְ זַ ְרעֲָך נָּתַ ִתי אֶ ת הָּ ֶ
בּוסי
(יט) אֶ ת הַ ֵקינִ י וְ אֶ ת הַ ְק ִנזִ י וְ אֵ ת הַ ַק ְדמֹנִ י ]...[ :וְ אֶ ת הַ יְ ִ
( )5בראשית יז  -התגלות ה' לפני מצוות ברית המילה
(א) וַ יְ ִהי ַאבְ ָּרם בֶ ן ִת ְשעִ ים ָּשנָּה וְ תֵ שַ ע ָּשנִים וַ י ֵָּרא ה' אֶ ל ַאבְ ָּרם וַ יֹאמֶ ר ֵאלָּיו אֲ נִ י אֵ ל ַש ַדי ִה ְתהַ לְֵך לְ פָּ נַי וֶ ְהיֵה ָּת ִמים:
ַארבֶ ה או ְֹתָך בִ ְמאֹד ְמאֹד:
יתי בֵ ינִ י ּובֵ ינֶָך וְ ְ
(ב) וְ אֶ ְתנָּה בְ ִר ִ
ֹלהים לֵאמֹר:
(ג) וַ יִ פֹל ַאבְ ָּרם עַ ל פָּ נָּיו וַ יְ ַדבֵ ר ִאת ֹו אֱ ִ
יתי ִא ָּתְך וְ הָּ יִ יתָּ לְ ַאב הֲ מוֹן גוֹיִ ם:
(ד) אֲ נִי ִהנֵה בְ ִר ִ
(ה) וְ ֹלא יִ ָּק ֵרא עוֹד אֶ ת ִש ְמָך ַאבְ ָּרם וְ הָּ יָּה ִש ְמָך ַאבְ ָּרהָּ ם כִ י ַאב הֲ מוֹן גוֹיִ ם נְתַ ִתיָך:
ּומלָּכִ ים ִמ ְּמָך יֵצֵ אּו:
(ו) וְ ִהפְ ֵר ִתי א ְֹתָך בִ ְמאֹד ְמאֹד ּונְתַ ִתיָך לְ גוֹיִ ם ְ
ֵאֹלהים ּולְ זַ ְרעֲָך ַאחֲ ֶריָך:
יתי בֵ ינִי ּובֵ ינֶָך ּובֵ ין זַ ְרעֲָך ַאחֲ ֶריָך לְ ֹדרֹתָּ ם לִ בְ ִרית ע ֹולָּם לִ ְהיוֹת לְ ָך ל ִ
(ז) וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת בְ ִר ִ
ֵאֹלהים:
יתי לָּהֶ ם ל ִ
(ח) וְ נָּתַ ִתי לְ ָך ּולְ זַ ְרעֲָך ַאחֲ ֶריָך אֵ ת אֶ ֶרץ ְמג ֶֻריָך אֵ ת ָּכל אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן לַאֲ חֻ זַ ת ע ֹולָּם וְ הָּ יִ ִ
 .1עיין בהתגלויות שבהן ה' בישר לאברהם על עתידו ,ומצא שלושה דברים שהתחדשו בהתגלות של תחילת פרק יז.
עמירם דומוביץ
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ברית המילה
ברית המילה  -הציווי
בראשית יז
יתי ִת ְשמֹר אַ ָּתה וְ זַ ְרעֲָך ַאחֲ ֶריָך לְ ֹדרֹתָּ ם:
ֹלהים אֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם וְ אַ ָּתה אֶ ת בְ ִר ִ
(ט) וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
יתי אֲ שֶ ר ִת ְש ְמרּו בֵ ינִי ּובֵ ינֵיכֶם ּובֵ ין זַ ְרעֲָך ַאחֲ ֶריָך ִהּמוֹל ָּלכֶם כָּל זָּ כָּר:
(י) זֹאת בְ ִר ִ
(יא) ּונְ מַ לְ ֶתם אֵ ת בְ שַ ר עָּ ְרל ְַתכֶ ם וְ הָּ יָּה לְ אוֹת בְ ִרית בֵ ינִ י ּובֵ ינֵיכֶם:
ּומ ְקנַת כֶ סֶ ף ִמכֹל בֶ ן ֵנכָּר אֲ ֶשר ֹלא ִמזַ ְרעֲָך הּוא:
(יב) ּובֶ ן ְש ֹמנַת י ִָּמים יִ ּמוֹל לָּכֶ ם כָּל זָּ כָּר לְ ֹדרֹתֵ יכֶם יְ לִ יד בָּ יִ ת ִ
יתי בִ בְ שַ ְרכֶם לִ בְ ִרית ע ֹולָּם:
ּומ ְקנַת כ ְַספֶ ָך וְ הָּ יְ תָּ ה בְ ִר ִ
יתָך ִ
(יג) ִהּמוֹל יִ ּמוֹל יְ לִ יד בֵ ְ
יתי הֵ פַ ר :ס
(יד) וְ עָּ ֵרל זָּ כָּר אֲ שֶ ר ֹלא יִ ּמוֹל אֶ ת בְ שַ ר עָּ ְרלָּת ֹו וְ נִכְ ְרתָּ ה הַ נֶפֶ ש הַ ִהוא מֵ עַ ּמֶ יהָּ אֶ ת בְ ִר ִ
 .2עיין בפסוקים ט-יד ,ופרט בטבלה הבאה את דיני המילה כפי שעולים מפסוקים אילו.
א .מי חייב במילה?

(פרט שלושה דינים)

ב .כיצד מלים?

מסירים את בשר העורלה (יא)

ג .מתי מלים?
ד .מה דינו של מי שלא נימול

ברית המילה  -הביצוע
בראשית יז
ְשי בֵ ית ַאבְ ָּרהָּ ם
ידי בֵ ית ֹו וְ אֵ ת כָּל ִמ ְקנַת כ ְַספ ֹו כָּל זָּ כָּר בְ ַאנ ֵ
(כג) וַ יִ ַקח ַאבְ ָּרהָּ ם אֶ ת יִ ְשמָּ עֵ אל בְ נ ֹו וְ אֵ ת כָּ ל יְ לִ ֵ
ֹלהים:
וַ יָּמָּ ל אֶ ת בְ שַ ר עָּ ְרלָּתָּ ם בְּ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר ִאת ֹו אֱ ִ
(כד) וְ ַאבְ ָּרהָּ ם בֶ ן ִת ְשעִ ים וָּ תֵ ַשע שָּ נָּה בְ ִהּמֹל ֹו בְ שַ ר עָּ ְרלָּת ֹו:
(כה) וְ יִ ְשמָּ עֵ אל בְ נ ֹו בֶ ן ְשֹלש עֶ ְש ֵרה שָּ נָּה בְ ִהּמֹל ֹו אֵ ת בְ שַ ר עָּ ְרלָּת ֹו:
(כו) בְּ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה ִנּמוֹל ַאבְ ָּרהָּ ם וְ יִ ְשמָּ עֵ אל בְ נ ֹו:
ּומ ְקנַת כֶסֶ ף מֵ אֵ ת בֶ ן ֵנכָּר ִנּמֹלּו ִאת ֹו :פ
(כז) וְ כָּל ַא ְנ ֵשי בֵ ית ֹו יְ לִ יד בָּ יִ ת ִ
רש"י בראשית יז ,כו
בעצם היום  -בו ביום שנצטוה ,ביום ולא בלילה ,לא נתיירא לא מן הגוים ולא מן הלצנים ,ושלא יהיו אויביו ובני דורו
אומרים אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול ולקיים מצותו של מקום.
 .3עיין בפסוקים כג-כז וברש"י על פסוק כג ,וענה:
א .אילו שתי תכונות טובה על אברהם לומד רש"י מהמילים ב"ְּעֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶה"?
ב .רשות -שאלת בקיאות :היכן עוד מצינו אצל אברהם שהוא מיישם את אחת מן התכונות הללו?

עמירם דומוביץ
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שינוי השם
שינו שמו של אדם ע"י הקב"ה איננו דבר סתמי ,אלא יש לכך משמעות רבה המשפיעה על אישיותו ,אופיו ותכונותיו
של אותו אדם .יש במקרא מקרים ששינו השם איננו מוחלט ,אלא האדם ממשיך להיקרא גם בשמו הקודם  -כמו
במקרה של יעקב ,ששמו שונה מ"יעקב" ל"ישראל" .במקרה של אברהם ושרה מדובר בשינוי מוחלט וסופי ,עד כדי
כך שהגמרא אומרת לגבי אברהם בברכות יב ,ע"ב:
תני בר קפרא כל הקורא ל"אברהם" "אברם "עובר בעשה שנאמר" :והיה שמך אברהם"
רבי אליעזר אומר עובר בלאו ,שנאמר" :ולא יקרא עוד (את) שמך אברם" (בראשית יז).

(בראשית יז)

אפשר ששינוי המוחלט של השם ל"אברהם" מבטא התחלה חדשה ,וניתוק מוחלט מעברו .עוד יש לשים לב ,ששרה
היא האישה היחידה שאנו מכירים שה' משנה את שמה ,ומברך אותה ,מה שמעיד על מעמדה המיוחד .ננסה להבין
מהו השינוי שחל באישיותם של אברהם ושרה בעקבות שינוי שמם ע"י הקב"ה.
אברהם
בראשית יז
ֹלהים לֵאמֹר:
(ג) וַ יִ פֹל ַאבְ ָּרם עַ ל פָּ נָּיו וַ יְ ַדבֵ ר ִאת ֹו אֱ ִ
יתי ִא ָּתְך וְ הָּ יִ יתָּ לְ ַאב הֲ מוֹן גוֹיִ ם:
(ד) אֲ נִי ִהנֵה בְ ִר ִ
(ה) וְּ ֹלא יִ ָּק ֵרא עוֹד אֶ ת ִש ְּמָך ַאבְּ ָּרם וְּ הָּ יָּה ִש ְּמָך ַאבְּ ָּרהָּ ם
כִ י ַאב הֲ מוֹן גוֹיִ ם נְתַ ִתיָך:

שרה
בראשית יז
ֹלהים ֶאל ַאבְ ָּרהָּ ם
(טו) וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
ָּש ַרי ִא ְּש ְּתָך ֹלא ִת ְּק ָּרא אֶ ת ְּשמָּ ּה ָּש ָּרי כִ י ָּש ָּרה ְּשמָּ ּה:

(ו) וְ ִהפְ ֵר ִתי א ְֹתָך בִ ְמאֹד ְמאֹד
ּומלָּכִ ים ִמ ְּמָך יֵצֵ אּו:
ּונְתַ ִתיָך לְ גוֹיִ ם ְ

(טז) ּובֵ ַרכְ ִתי א ָֹּתּה וְ גַם נָּתַ ִתי ִמּמֶ נָּה לְ ָך בֵ ן
ּובֵ ַרכְ ִתיהָּ וְ הָּ יְ תָּ ה לְ גוֹיִ ם מַ לְ כֵ י עַ ִּמים ִמ ֶּמנָּה יִ ְהיּו:

 רש"י בראשית יז ,ה
כי אב המון גוים  -לשון נוטריקון של שמו.

רש"י בראשית יז טו
לא תקרא את שמה שרי  -דמשמע שרי לי ולא לאחרים כי
שרה סתם שמה ,שתהא שרה על כל.

 .4עיין בפסוקים המובאים בטבלה ובדברי רש"י וענה:
א .מה המשמעות של השם החדש שניתן לאברהם ולשרה? כיצד מבחינה לשונית משמעות זו נובעת מן השם
החדש?
ב .מה ניתן ללמוד מכך שהקב"ה משנה את השמות של שניהם ובאותו זמן?

 .5רשות  -שאלת בקיאות :פרט שמות של אנשים בתנ"ך אשר שמם שונה (לאו דווקא ע"י ה').
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בראשית פרק יז :ברית המילה ושינוי השם

הנבואה הראשונה על הולדת יצחק ותגובת אברהם
בראשית יז
ֹלהים אֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם ָּש ַרי ִא ְש ְתָך ֹלא ִת ְק ָּרא אֶ ת ְשמָּ ּה ָּש ָּרי כִ י ָּש ָּרה ְשמָּ ּה:
(טו) וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
(טז) ּובֵ ַרכְ ִתי אֹתָּ ּה וְ גַם נָּתַ ִתי ִמּמֶ נָּה לְ ָך בֵ ן ּובֵ ַרכְ ִתיהָּ וְ הָּ יְ תָּ ה לְ גוֹיִם מַ לְ כֵ י עַ ִּמים ִמּמֶ נָּה יִ ְהיּו:
(יז) וַ יִ פֹל ַאבְ ָּרהָּ ם עַ ל פָּ נָּיו וַ יִ ְצחָּ ק וַ יֹאמֶ ר בְ לִ ב ֹו הַ לְ בֶ ן מֵ ָאה ָּשנָּה יִ ּוָּ לֵד וְ ִאם ָּש ָּרה הֲ בַ ת ִת ְשעִ ים ָּשנָּה ֵתלֵד:
יִשמָּ עֵ אל יִ ְחיֶה לְ פָּ נֶיָך:
ֹלהים לּו ְ
(יח) וַ יֹאמֶ ר ַאבְ ָּרהָּ ם אֶ ל הָּ אֱ ִ
יתי ִאת ֹו לִ בְ ִרית ע ֹולָּם לְ זַ ְרע ֹו ַאחֲ ָּריו:
ֹלהים אֲ בָּ ל ָּש ָּרה ִא ְש ְתָך ֹיל ֶֶדת לְ ָך בֵ ן וְ ָּק ָּראתָּ אֶ ת ְשמ ֹו יִ ְצחָּ ק וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת בְ ִר ִ
(יט) וַ יֹאמֶ ר אֱ ִ
יאם יוֹלִ יד ּונְתַ ִתיו לְ גוֹי גָּדוֹל:
יתי אֹת ֹו בִ ְמאֹד ְמאֹד ְשנֵים עָּ ָּשר נ ְִש ִ
יתי אֹת ֹו וְ ִה ְרבֵ ִ
יִשמָּ עֵ אל ְשמַ עְ ִתיָך ִהנֵה בֵ ַרכְ ִתי אֹת ֹו וְ ִהפְ ֵר ִ
(כ) ּולְ ְ
ָאקים אֶ ת יִצְ חָּ ק אֲ ֶשר ֵתלֵד לְ ָך ָּש ָּרה לַּמוֹעֵ ד הַ זֶ ה בַ ָּשנָּה הָּ ַאחֶ ֶרת:
יתי ִ
(כא) וְ אֶ ת בְ ִר ִ
ֹלהים מֵ עַ ל ַאבְ ָּרהָּ ם:
(כב) וַ יְ כַ ל לְ ַדבֵ ר ִאת ֹו וַ יַעַ ל אֱ ִ

 .6עיין בפסוקים טו-כב ,וענה:
א .שלוש פעמים בפסוקים אילו מבטיח הקב"ה לאברהם בן משרה .סמן אותם במרקר צהוב.
ָאקים אֶ ת יִ ְצחָּ ק" (כא) ,על איזו ברית מדובר?
יתי ִ
יתי ִאת ֹו" (יט)" ,וְ אֶ ת בְּ ִר ִ
ב" .וְ ָּק ָּראתָּ אֶ ת ְשמ ֹו יִ ְצחָּ ק וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת בְּ ִר ִ
ג .סמן במרקר ירוק את שתי התגובות של אברהם להבטחה זו?
בראשית יז  ,יז

וַ יִ פֹל ַאבְ ָּרהָּ ם עַ ל פָּ נָּיו וַ יִ ְצחָּ ק וַ יֹאמֶ ר בְ לִ ב ֹו הַ לְ בֶ ן מֵ ָאה שָּ נָּה יִ ּוָּ לֵד וְ ִאם ָּש ָּרה הֲ בַ ת ִת ְשעִ ים ָּשנָּה ֵתלֵד:
רש"י
ויפל אברהם על פניו ויצחק  -זה תירגם אונקלוס :וחדי  -לשון שמחה.
 .7עיין בפסוק יז ובדברי רש"י ,וענה:
א .ניתן לדרוש את התגובה הראשונה של אברהם כגנאי לאברהם ,וניתן לדרוש אותה כשבח לאברהם .כיצד?
ב .באיזו דרך בחר רש"י לפרש את תגובתו של אברהם ,לגנאי או לשבח?
בראשית יז ,יח
ֹלהים לּו יִ ְשמָּ עֵ אל יִ ְחיֶה לְ פָּ נֶיָך:
וַ יֹאמֶ ר ַאבְ ָּרהָּ ם אֶ ל הָּ אֱ ִ
 רמב"ן
רש"י
לו ישמעאל יחיה  -הלוואי שיחיה ישמעאל ,לו ישמעאל יחיה ... -ואמר אברהם ,אם ישמעאל יחיה לפניך ארצה
בברכה הזאת אשר ברכתני בזרע שרה ,כי הבטיחו מתחלה "אשר יצא
איני כדאי (ראוי) לקבל מתן שכר כזה.
יחיה לפניך  -יחיה ביראתך ,כמו "התהלך ממעיך הוא יירשך" (טו ,ד) ,והנה היורש אותו יחיד ,והיה חושב שהוא
ישמעאל ,ועתה כאשר נאמר לו כי משרה יוליד ,והבין כי הוא היורש,
לפני" (פסוק א) ,פלח קדמי (עבוד לפני).
פחד פן ימות ישמעאל ,ולכן אמר זה.
 .8עיין בפסוק יח ובדברי רש"י ורמב"ן ,וענה:
א" .לּו יִ ְשמָּ עֵ אל יִ ְחיֶה לְ פָּ נֶיָך" ,מה הביא את אברהם לבקש בקשה זו מאת ה' דווקא עכשיו?
ב .לפי רש"י ורמב"ן ,מה בדיוק מבקש אברהם בבקשה זו מאת ה'? (פרט את ההבדל בין שני הפירושים).
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