הרב חיים ברובנדר
rcb@atid.org

פרשת חיי שרה תשפ"א
ישמעאל
בראשית פרק טז

לֶׁדת ב ֹא נָׂא ֶׁאל
ֹאמר ָׂש ַרי ֶׁאל ַא ְב ָׂרם ִׁהנֵה נָׂא עֲצָׂ ַרנִׁ י ה' ִׁמ ֶׁ
ּוש ָׂמּה הָׂ גָׂר( :ב) וַת ֶׁ
(א) וְ שָׂ ַרי ֵאשֶׁ ת ַאבְ ָׂרם ל ֹא ָׂי ְל ָׂדה לֹו וְ לָּׂה ִׁשפְ חָׂ ה ִׁמצְ ִׁרית ְ
ִׁשפְ ָׂח ִׁתי אּו ַלי ִׁאבָׂ נֶׁה ִׁמ ֶׁמנָׂה ַו ִׁי ְשמַ ע ַאבְ ָׂרם לְ קֹול שָׂ ָׂרי( :ג) ו ִַׁת ַקח שָׂ ַרי ֵאשֶׁ ת ַא ְב ָׂרם ֶׁאת ָׂהגָׂר ַה ִׁמ ְצ ִׁרית ִׁשפְ ָׂח ָׂתּה ִׁמ ֵקץ עֶׁ ֶׁשר ָׂשנִׁים
לְ שֶׁ בֶׁ ת ַאבְ ָׂרם בְ ֶׁא ֶׁרץ כְ נָׂעַ ן ו ִַׁת ֵתן א ָֹׂתּה ל ְַאבְ ָׂרם ִׁאישָׂ ּה לֹו ל ְִׁא ָׂשה( :ד) ַויָׂב ֹא ֶׁאל ָׂהגָׂר ו ַַת ַהר ַו ֵת ֶׁרא כִׁ י ָׂה ָׂר ָׂתה ו ֵַת ַקל גְ ִׁב ְר ָׂתּה ְבעֵ ינֶׁיהָׂ :
ֶׁיה י ְִׁשפֹט ה' בֵ ינִׁ י ּובֵ ינֶׁיָך( :ו) וַי ֹאמֶׁ ר
יקָך וַ ֵת ֶׁרא כִׁ י ָׂה ָׂר ָׂתה ו ֵָׂא ַקל ְבעֵ ינ ָׂ
(ה) וַת ֹאמֶׁ ר שָׂ ַרי ֶׁאל ַאבְ ָׂרם חֲ מָׂ ִׁסי עָׂ לֶׁ יָך ָׂאנֹכִׁ י נ ַָׂת ִׁתי ִׁשפְ חָׂ ִׁתי בְ חֵ ֶׁ
ֶׁיה( :ז) וַ יִׁ ְמצָׂ ָׂאּה ַמל ְַאְך ה' עַ ל עֵ ין ַה ַמיִׁ ם בַ ִׁמ ְדבָׂ ר
ַאבְ ָׂרם ֶׁאל שָׂ ַרי ִׁהנֵה ִׁשפְ חָׂ ֵתְך ְביָׂדֵ ְך ע ֲִׁשי לָּׂה הַ ּטֹוב בְ עֵ י ָׂניְִׁך ַו ְתעַ נֶׁהָׂ שָׂ ַרי ו ִַׁתבְ ַרח ִׁמ ָׂפנ ָׂ
ֹאמר לָּׂה
ֹאמר ִׁמפְ נֵי ָׂש ַרי גְ ִׁב ְר ִׁתי ָׂאנֹכִׁ י ב ַֹר ַחת(:ט) וַ י ֶׁ
ֹאמר הָׂ גָׂר ִׁשפְ חַ ת שָׂ ַרי ֵאי ִׁמזֶׁה בָׂ את וְ ָׂאנָׂה ֵתלֵכִׁ י וַת ֶׁ
עַ ל הָׂ עַ יִׁן בְ דֶׁ ֶׁרְך שּור( :ח) וַ י ַ
ֹאמר לָּׂה
ֹאמר לָׂ ּה מַ ל ְַאְך ה' הַ ְרבָׂ ה ַא ְרבֶׁ ה ֶׁאת ז ְַרעֵ ְך וְ ל ֹא י ִָׁׂספֵר ֵמרֹב( :יא) וַ י ֶׁ
לְאְך ה' שּובִׁ י ֶׁאל גְ בִׁ ְר ֵתְך וְ ִׁה ְתעַ נִׁי ַתחַ ת י ֶָׁׂדיהָׂ ( :י) וַי ֶׁ
מַ ַ
לְאְך ה' ִׁהנְָׂך הָׂ ָׂרה וְ ֹיל ְַד ְת בֵ ן וְ ָׂק ָׂראת ְשמֹו י ְִׁשמָׂ עֵ אל כִׁ י שָׂ ַמע ה' ֶׁאל עָׂ נְ יְֵך( :יב) וְ הּוא י ְִׁהיֶׁה פ ֶֶׁׁרא ָׂא ָׂדם יָׂדֹו בַ כֹל וְ יַד כֹל בֹו וְ עַ ל פְ נֵי
מַ ַ
לַב ֵאר
יתי ַאחֲ ֵרי ר ִֹׁאי( :יד) עַ ל כֵ ן ָׂק ָׂרא ְ
כָׂל ֶׁאחָׂ יו יִׁ ְשכֹן( :יג) וַ ִׁת ְק ָׂרא ֵשם ה' הַ דֹבֵ ר ֵאלֶׁיהָׂ ַא ָׂתה ֵאל רֳ ִׁאי כִׁ י ָׂא ְמ ָׂרה הֲ גַם הֲ ֹלם ָׂר ִׁא ִׁ
בְ ֵאר לַחַ י ר ִֹׁאי ִׁהנֵה בֵ ין ָׂקדֵ ש ּובֵ ין בָׂ ֶׁרד( :טו) ו ֵַתלֶׁד הָׂ גָׂר ל ְַא ְב ָׂרם בֵ ן ַויִׁ ְק ָׂרא ַא ְב ָׂרם ֶׁשם ְבנֹו אֲ ֶׁשר יָׂלְ ָׂדה הָׂ גָׂר יִׁ ְש ָׂמעֵ אל( :טז) וְ ַאבְ ָׂרם
בֶׁ ן ְשמֹנִׁים ָׂשנָׂה וְ שֵ ש שָׂ נִׁים ְבלֶׁ דֶׁ ת הָׂ גָׂר ֶׁאת י ְִׁשמָׂ עֵ אל ל ְַאבְ ָׂרם:
בראשית פרק יז

ֹלהים ֶׁאל ַא ְב ָׂר ָׂהם שָׂ ַרי ִׁא ְש ְתָך ל ֹא ִׁת ְק ָׂרא ֶׁאת ְשמָׂ ּה שָׂ ָׂרי כִׁ י שָׂ ָׂרה ְש ָׂמּה( :טז) ּובֵ ַרכְ ִׁתי א ָֹׂתּה וְ גַם נ ַָׂת ִׁתי ִׁמ ֶׁמנָׂה לְָך בֵ ן
(טו) וַי ֹאמֶׁ ר אֱ ִׁ
ֹאמר ְבלִׁבֹו ַהלְבֶׁ ן ֵמ ָׂאה ָׂשנָׂה ִׁיּוָׂ ֵלד וְ ִׁאם שָׂ ָׂרה
ּובֵ ַרכְ ִׁתיהָׂ וְ ָׂהי ְָׂתה לְ גֹויִׁם מַ ְל ֵכי עַ ִׁמים ִׁממֶׁ נָׂה יִׁ ְהיּו( :יז) וַ ִׁיפֹל ַאבְ ָׂרהָׂ ם עַ ל פָׂ נָׂיו וַ ִׁי ְצ ָׂחק וַ י ֶׁ
ֹלהים אֲ בָׂ ל ָׂש ָׂרה ִׁא ְש ְתָך יֹלֶׁדֶׁ ת
ֹאמר אֱ ִׁ
ֹלהים לּו י ְִׁש ָׂמעֵ אל יִׁ ְחיֶׁה ְלפָׂ נֶׁיָך( :יט) וַי ֶׁ
הֲ בַ ת ִׁת ְשעִׁ ים ָׂשנָׂה ֵתלֵ ד( :יח) וַי ֹאמֶׁ ר ַאבְ ָׂרהָׂ ם ֶׁאל הָׂ אֱ ִׁ
יתי ִׁאתֹו לִׁבְ ִׁרית עֹולָׂם ְלז ְַרעֹו ַאחֲ ָׂריו( :כ) ּולְ י ְִׁש ָׂמעֵ אל ְש ַמעְ ִׁתיָך ִׁהנֵה בֵ ַרכְ ִׁתי אֹתֹו
את ֶׁאת ְשמֹו ִׁיצְ חָׂ ק וַהֲ ִׁקמ ִֹׁתי ֶׁאת בְ ִׁר ִׁ
לְָך בֵ ן וְ ָׂק ָׂר ָׂ
יתי ָׂא ִׁקים ֶׁאת יִׁ ְצ ָׂחק אֲ שֶׁ ר
יאם יֹולִׁ יד ּונ ְַת ִׁתיו ְלגֹוי גָׂדֹול( :כא) וְ ֶׁאת ְב ִׁר ִׁ
יתי אֹתֹו בִׁ ְמאֹד ְמאֹד ְשנֵים עָׂ שָׂ ר ְנ ִׁש ִׁ
יתי אֹתֹו וְ ִׁה ְרבֵ ִׁ
וְ ִׁהפְ ֵר ִׁ
ֵתלֵד לְָך שָׂ ָׂרה לַמֹועֵ ד הַ זֶׁה בַ ָׂשנָׂה הָׂ ַאחֶׁ ֶׁרת:
בראשית פרק כא

ירש
ֹאמר ְל ַא ְב ָׂר ָׂהם ג ֵָׂרש ָׂה ָׂא ָׂמה ַהז ֹאת וְ ֶׁאת ְבנָּׂה כִׁ י ל ֹא יִׁ ַ
וַת ֶׁרא שָׂ ָׂרה ֶׁאת בֶׁ ן ָׂהגָׂר ַה ִׁמצְ ִׁרית אֲ שֶׁ ר ָׂי ְל ָׂדה ל ְַאבְ ָׂרהָׂ ם ְמצַ חֵ ק( :י) וַת ֶׁ
(ט) ֵ
ֹלהים ֶׁאל ַא ְב ָׂר ָׂהם ַאל י ֵַרע
ֹאמר אֱ ִׁ
בֶׁ ן הָׂ ָׂאמָׂ ה הַ ז ֹאת עִׁ ם בְ ִׁני עִׁ ם יִׁ צְ חָׂ ק( :יא) ַוי ֵַרע הַ דָׂ בָׂ ר ְמאֹד ְבעֵ ינֵי ַאבְ ָׂרהָׂ ם עַ ל אֹודֹת ְבנֹו( :יב) וַי ֶׁ
קלָּׂה כִׁ י בְ ִׁיצְ ָׂחק י ִָׁׂק ֵרא לְָך זָׂ ַרע( :יג) וְ גַם ֶׁאת בֶׁ ן ָׂה ָׂא ָׂמה לְ גֹוי
בְ עֵ ינֶׁיָך עַ ל הַ נַעַ ר וְ עַ ל אֲ מָׂ ֶׁתָך כֹל אֲ שֶׁ ר ת ֹאמַ ר ֵאלֶׁ יָך שָׂ ָׂרה ְש ַמע בְ ֹ
אֲ ִׁשימֶׁ נּו כִׁ י ז ְַרעֲָך הּוא( :יד) ַוי ְַש ֵכם ַאבְ ָׂרהָׂ ם בַ ב ֶֹׁקר וַ י ִַׁקח לֶׁ ֶׁחם וְ ֵחמַ ת ַמ ִׁים ַויִׁ ֵתן ֶׁאל ָׂהגָׂר ָׂשם עַ ל ִׁשכְ ָׂמּה וְ ֶׁאת ַהיֶׁלֶׁד וַיְ ַשלְ ֶׁח ָׂה וַ ֵתלְֶׁך
יחם( :טז) ו ֵַתלְֶׁך ו ֵַת ֶׁשב לָּׂה ִׁמ ֶׁנגֶׁד ַה ְרחֵ ק
וַת ַתע בְ ִׁמ ְדבַ ר ְב ֵאר שָׂ בַ ע( :טו) וַיִׁ כְ לּו ַה ַמ ִׁים ִׁמן הַ ֵח ֶׁמת ו ַַת ְשלֵ ְך ֶׁאת הַ ֶׁי ֶׁלד ַת ַחת ַאחַ ד ַה ִׁש ִׁ
ֵ
וַיִׁק ָׂרא
ֹלהים ֶׁאת קֹול ַהנַעַ ר ְ
קלָּׂה וַ ֵת ְבךְ ( :יז) ַו ִׁי ְש ַמע אֱ ִׁ
כִׁ ְמטַ חֲ וֵ י ֶׁקשֶׁ ת כִׁ י ָׂא ְמ ָׂרה ַאל ֶׁא ְר ֶׁאה בְ מֹות הַ ָׂילֶׁד ו ֵַתשֶׁ ב ִׁמ ֶׁנגֶׁד ו ִַׁתשָׂ א ֶׁאת ֹ
קּומי
ֹלהים ֶׁאל קֹול ַהנַעַ ר בַ אֲ ֶׁשר הּוא ָׂשם( :יח) ִׁ
ֹלהים ֶׁאל הָׂ גָׂר ִׁמן הַ ָׂשמַ יִׁם ַוי ֹאמֶׁ ר לָּׂה מַ ה לְָׂך הָׂ גָׂר ַאל ִׁת ְיר ִׁאי כִׁ י שָׂ ַמע אֱ ִׁ
לְאְך אֱ ִׁ
מַ ַ
וַת ַמ ֵלא ֶׁאת
וַתלֶׁ ְך ְ
ֶׁיה ו ֵַת ֶׁרא בְ ֵאר ָׂמ ִׁים ֵ
ֹלהים ֶׁאת עֵ ינ ָׂ
ימנּו( :יט) ַויִׁ פְ ַקח אֱ ִׁ
יקי ֶׁאת יָׂדֵ ְך בֹו כִׁ י לְגֹוי גָׂדֹול אֲ ִׁש ֶׁ
ְש ִׁאי ֶׁאת ַהנַעַ ר וְ הַ חֲ זִׁ ִׁ
וַת ַקח לֹו
ארן ִׁ
ֹלהים ֶׁאת ַהנַעַ ר וַ יִׁ גְ ָׂדל ַויֵשֶׁ ב בַ ִׁמ ְדבָׂ ר וַ יְ ִׁהי רֹבֶׁ ה ַקשָׂ ת( :כא) ַוי ֵֶׁשב ְב ִׁמ ְדבַ ר פָׂ ָׂ
הַ חֵ מֶׁ ת ַמיִׁם ו ַַת ְש ְק ֶׁאת הַ נָׂעַ ר( :כ) ַו ְי ִׁהי אֱ ִׁ
ִׁאמֹו ִׁאשָׂ ה מֵ ֶׁא ֶׁרץ ִׁמצְ ָׂר ִׁים:
בראשית פרק כה

ת ְלדֹת י ְִׁשמָׂ עֵ אל בֶׁ ן ַאבְ ָׂרהָׂ ם אֲ שֶׁ ר ָׂי ְל ָׂדה הָׂ גָׂר הַ ִׁמ ְצ ִׁרית ִׁשפְ חַ ת שָׂ ָׂרה ל ְַא ְב ָׂר ָׂהם( :יג) וְ ֵא ֶׁלה ְשמֹות ְבנֵי יִׁ ְש ָׂמעֵ אל ִׁב ְשמ ָֹׂתם
(יב) וְ ֵאלֶׁ ה ֹ
וָׂק ְד ָׂמה( :טז)
ימא יְטּור נָׂפִׁ יש ֵ
ּומ ָׂשא( :טו) חֲ ַדד וְ ֵת ָׂ
ּומ ְשמָׂ ע וְ דּומָׂ ה ַ
ּומבְ שָׂ ם( :יד) ִׁ
לְתֹולְ ד ָֹׂתם בְ כֹר י ְִׁשמָׂ עֵ אל ְנבָׂ יֹת וְ ֵקדָׂ ר וְ ַא ְד ְב ֵאל ִׁ
יִׁש ָׂמעֵ אל ְמ ַאת שָׂ נָׂה
יאם לְאֻ מ ָֹׂתם( :יז) וְ ֵאלֶׁ ה ְשנֵי ַחיֵי ְ
ֵאלֶׁה הֵ ם ְבנֵי י ְִׁשמָׂ עֵ אל וְ ֵאלֶׁ ה ְשמ ָֹׂתם בְ חַ צְ ֵריהֶׁ ם ּובְ ִׁטיר ָֹׂתם ְשנֵים עָׂ שָׂ ר נ ְִׁש ִׁ
שּורה עַ ל פְ נֵי
ֹלשים שָׂ נָׂה וְ ֶׁשבַ ע ָׂשנִׁים ַו ִׁיגְ וַ ע וַ יָׂמָׂ ת וַ י ֵָׂא ֶׁסף ֶׁאל עַ מָׂ יו( :יח) ַו ִׁי ְשכְ נּו מֵ חֲ וִׁ ילָׂ ה עַ ד שּור אֲ ֶׁשר עַ ל פְ נֵי ִׁמ ְצ ַריִׁ ם בֹאֲ כָׂ ה ַא ָׂ
ּוש ִׁ
ְ
כָׂל ֶׁאחָׂ יו נָׂפָׂל:
בראשית פרק כח פסוק ט

ַויֵלְֶׁך עֵ ָׂשו ֶׁאל ִׁי ְשמָׂ עֵ אל וַ י ִַׁקח ֶׁאת ָׂמחֲ לַת בַ ת יִׁ ְשמָׂ עֵ אל בֶׁ ן ַאבְ ָׂרהָׂ ם אֲ חֹות ְנבָׂ יֹות עַ ל נ ָָׂׂשיו לֹו ְל ִׁא ָׂשה:
שפת אמת לפרשת וירא [שנת תרמ"ג]

ויתכן לומר שישמעאל רצה להדמות אליו בבחי' השמחה .אבל שרה הנביאה ידעה להפריש שלשמחה זו מה עושה .לכן
אמרה לא יירש עם בני עם יצחק שידעו שיורש שלהם מוכן להיות מלא שמחה שע"ש זה קרא שמו יצחק :בנסיון העקידה
כתיב וירא מרחוק כו' כי הקדוש ברוך הוא ניסה אותו במדת היראה כי עיקר מדתו הי' אהבה וקירבות כמ"ש המכסה אני.
ועתה הי' מרחוק בבחי' היראה לכן נאמר ירא אלקים אתה וכ"כ ה' יראה כו' שבא עתה למדת היראה לכן לא ייחס הנסיון
ליצחק כי זה הי' מדתו ואין זה נסיון כי בודאי הי' כ"א מדה שלו בשלימות .אבל עיקר הנסיון בבחי' אחרת כנ"ל:
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