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  ג' התשעחשון                                          ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז
    מעמדו של ישמעאל 

  )ונתן גרוסמןהרב י של על פי שיעור( חיי שרהלפרשת 

 
  :ד-ה א"בראשית כ .1

ֵּתֶלד לֹו  וַ ב  . ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרהא
ִיְׁשָּבק - ִמְדָין ְוֶאת-ְמָדן ְוֶאת- ָיְקָׁשן ְוֶאת-ִזְמָרן ְוֶאת- ֶאת

ְּדָדן ּוְבֵני ְדָדן ָהיּו -ְׁשָבא ְוֶאת- ְוָיְקָׁשן ָיַלד ֶאתג  .ׁשּוחַ -ְוֶאת

 ּוְבֵני ִמְדָין ֵעיָפה ָוֵעֶפר ַוֲחנְֹך ד  .ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשם ּוְלֻאִּמים

  .ֵאֶּלה ְּבֵני ְקטּוָרה- ָעה ָּכלַוֲאִביָדע ְוֶאְלּדָ 
  :ו-ה, ה"כבראשית  .2

 ְוִלְבֵני ו  .לֹו ְלִיְצָחק-ֲאֶׁשר-ָּכל-  ַוִּיֵּתן ַאְבָרָהם ֶאתה
ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתנֹת ַוְיַׁשְּלֵחם 

   .ֶאֶרץ ֶקֶדם-ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה ֶאל
  :כד- כג' בראשית ג .3

ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר -ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת-ים ִמַּגןִק ֱאלֹ' ה ַוְיַׁשְּלֵחהּו כג

 ֵעֶדן-ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגןָהָאָדם - ַוְיָגֶרׁש ֶאתכד  .ֻלַּקח ִמָּׁשם
ֶּדֶרְך -ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשמֹר ֶאת- ֶאת

  .ֵעץ ַהַחִּיים

  :טז' בראשית ד .4

   .ֵעֶדן-נֹוד ִקְדַמת- ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ' ה ַוֵּיֵצא ַקִין ִמִּלְפֵני טז

  :ג יא"בראשית י .5
ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם - לֹו לֹוט ֵאת ָּכל- ַוִּיְבַחריא

  .ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו

  :ט, ה"כבראשית  .6
  ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה- ְוִיְׁשָמֵעאל ָּבָניו ֶאל ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ִיְצָחקט

     .ְּפֵני ַמְמֵרא- צַֹחר ַהִחִּתי ֲאֶׁשר ַעל-ְׂשֵדה ֶעְפרֹן ֶּבן-ֶאל

  ה יא"בראשית כ .7
ִיְצָחק ְּבנֹו - ים ֶאתִק  ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך ֱאלֹיא

  .ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי-ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִעם

   :יד-גי, ז"טבראשית  .8
 ִּכי ָאְמָרה   ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה ַאָּתה ֵאל ֳרִאי'ה- ַוִּתְקָרא ֵׁשםיג

ֵּכן ָקָרא ַלְּבֵאר ְּבֵאר -  ַעליד  .ֲהַגם ֲהלֹם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי רִֹאי

   .ָקֵדׁש ּוֵבין ָּבֶרד- ַלַחי רִֹאי ִהֵּנה ֵבין

  : יח-ה יב"בראשית כ .9
 ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר  ַאְבָרָהם- ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבןיב

 ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני יג  .ַהִּמְצִרית ִׁשְפַחת ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם
 ְּבכֹר ִיְׁשָמֵעאל ְנָביֹת ְוֵקָדר  ִיְׁשָמֵעאל ִּבְׁשמָֹתם ְלתֹוְלדָֹתם

 ֲחַדד טו  . ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמָּׂשאיד  .ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם

 ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל טז  .טּור ָנִפיׁש ָוֵקְדָמהְוֵתיָמא יְ 
ָעָׂשר ְנִׂשיִאם -ְוֵאֶּלה ְׁשמָֹתם ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם ְׁשֵנים

 ְוֵאֶּלה ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל ְמַאת ָׁשָנה ּוְׁשלִֹׁשים יז  .ְלֻאּמָֹתם

 ַוִּיְׁשְּכנּו יח  .ַעָּמיו- ֶסף ֶאלָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַוֵּיָא
-ְּפֵני ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה ַאּׁשּוָרה ַעל-ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל- ֵמֲחִויָלה ַעד

   .ֶאָחיו ָנָפל-ְּפֵני ָכל

   :ב-א, ז"טבראשית  .10
 ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם לֹא ָיְלָדה לֹו ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית א

' הָנא ֲעָצַרִני - ַאְבָרם ִהֵּנה- ֶאל ַוּתֹאֶמר ָׂשַריב  .ּוְׁשָמּה ָהָגר
ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה ַוִּיְׁשַמע - ָנא ֶאל-ִמֶּלֶדת ּבֹא

ָהָגר -ַאְבָרם ֶאת- ַוִּתַּקח ָׂשַרי ֵאֶׁשתג  .ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי
ַהִּמְצִרית ִׁשְפָחָתּה ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ 

- ַוָּיבֹא ֶאלד  . ַוִּתֵּתן אָֹתּה ְלַאְבָרם ִאיָׁשּה לֹו ְלִאָּׁשהְּכָנַען

 ה  .ָהָגר ַוַּתַהר ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניהָ 
ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶליָך ָאנִֹכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי -ַרי ֶאלַוּתֹאֶמר ָׂש 

ֵּביִני ' הְּבֵחיֶקָך ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ָוֵאַקל ְּבֵעיֶניָה ִיְׁשּפֹט 

-ָׂשַרי ִהֵּנה ִׁשְפָחֵתְך ְּבָיֵדְך ֲעִׂשי- ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאלו  .ּוֵביֶניךָ 

   .ַרי ַוִּתְבַרח ִמָּפֶניהָ ָלּה ַהּטֹוב ְּבֵעיָנִיְך ַוְּתַעֶּנָה ָׂש 

     :יד-ט, א"כבראשית  .11
ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם -ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר-ֶּבן- ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאתט

  ְּבָנּה- ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאתי  .ְמַצֵחק

 יא  .ִיְצָחק- ְּבִני ִעם-ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם-ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן

 ַוּיֹאֶמר יב  .ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ְּבנֹו
ֲאָמֶתָך -ַהַּנַער ְוַעל-ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל-ַאְבָרָהם ַאל-ים ֶאלִק ֱאלֹ

 ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא  ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבקָֹלּה
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 ִּכי ַזְרֲעָך  ָהָאָמה ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו-ֶּבן-ת ְוַגם אֶ יג  .ְלָך ָזַרע

ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים -  ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקחיד  .הּוא
ַהֶּיֶלד ַוְיַׁשְּלֶחָה ַוֵּתֶלְך - ִׁשְכָמּה ְוֶאת-ָהָגר ָׂשם ַעל-ַוִּיֵּתן ֶאל

   .ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע

  :יב-  טז"בראשית ט .12
ְּגִבְרֵּתְך ְוִהְתַעִּני ַּתַחת - ׁשּוִבי ֶאל' ה ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ט

ַזְרֵעְך ְולֹא - ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת' ה ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך י  .ָיֶדיהָ 

ִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ' ה ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך יא  .ִיָּסֵפר ֵמרֹב

 ְוהּוא יב  .ָעְנֵיְך - ֶאל' הָׁשַמע -  ִּכיְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל
ֶאָחיו -ְּפֵני ָכל-ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹו ְוַעל

  .ִיְׁשּכֹן

  : ז-ה, ט"איוב ל .13
אשר שמתי .  מי שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח"

ישחק להמון קריה .  ערבה ביתו ומשכנותיו מלחה
      "תשאות נוגש לא ישמע

  : יחא"ראשית כב .14
ְלגֹוי - ִּכי ָיֵדְך ּבֹו-ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת- קּוִמי ְׂשִאי ֶאתיח

   .ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו

  : א יג"בראשית כ .15

    . ִּכי ַזְרֲעָך הּוא ָהָאָמה ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו- ֶּבן-  ְוַגם ֶאתיג

  : יזא "בראשית כ .16
ים ִק ְקָרא ַמְלַאְך ֱאלקֹול ַהַּנַער ַוּיִ -  ֶאתיםִק ַוִּיְׁשַמע ֱאלֹ יז

ִּתיְרִאי -ָּלְך ָהָגר ַאל-ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה-ָהָגר ִמן-ֶאל

   .ָׁשם-קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא- ֶאליםִק ָׁשַמע ֱאלֹ- ִּכי

  ההתגלות של המלאך להגר .17
על עין המים במדבר על העין בדרך ' וימצאה מלאך ה"

  " שור
ר מן השמים ויאמר להים אל הג-ויקרא מלאך א" 

  ..." לה

  :כא-יט, ז"יבראשית  .18
ים ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלָך ֵּבן ְוָקָראָת ִק  ַוּיֹאֶמר ֱאלֹיט
ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם -ְׁשמֹו ִיְצָחק ַוֲהִקמִֹתי ֶאת- ֶאת

י אֹתֹו  ּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתיָך ִהֵּנה ֵּבַרְכִּת כ  .ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו
ָעָׂשר -  ְׁשֵנים ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו ְוִהְרֵּביִתי אֹתֹו ִּבְמאֹד ְמאֹד

ְּבִריִתי ָאִקים - ְוֶאתכא  .ְנִׂשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹול
ִיְצָחק ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְלָך ָׂשָרה ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ַּבָּׁשָנה - ֶאת

   .ָהַאֶחֶרת

  : כא-כ, א"כבראשית  .19
להים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה - ויהי א"

  " וישב במדבר פארן.  קשת
  
  

 

  


