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 בראשית פרק טז

ית ּוְש )א(  ְצרִׁ ה מִׁ ְפחָׂ ּה שִׁ ה לֹו ְולָׂ ְלדָׂ ם לֹא יָׂ ת ַאְברָׂ ַרי ֵאשֶׁ ר:ְושָׂ גָׂ ּה הָׂ ל  מָׂ ת בֹא נָׂא אֶׁ דֶׁ לֶׁ י ה' מִׁ ַרנִׁ א ֲעצָׂ ֵנה נָׂ ם הִׁ ל ַאְברָׂ ַרי אֶׁ ר שָׂ )ב( ַותֹאמֶׁ
י: רָׂ ם ְלקֹול שָׂ ְשַמע ַאְברָׂ ה ַויִׁ נָׂ מֶׁ ה מִׁ נֶׁ בָׂ י אּוַלי אִׁ תִׁ ְפחָׂ ים  שִׁ נִׁ ר שָׂ שֶׁ ֵקץ עֶׁ ּה מִׁ תָׂ ְפחָׂ ית שִׁ ְצרִׁ ר ַהמִׁ גָׂ ת הָׂ ם אֶׁ ת ַאְברָׂ ַרי ֵאשֶׁ ַקח שָׂ )ג( ַותִׁ

ה: שָׂ ּה לֹו ְלאִׁ ישָׂ ם אִׁ ּה ְלַאְברָׂ ֵתן ֹאתָׂ ַען ַותִׁ ץ ְכנָׂ רֶׁ ם ְבאֶׁ ת ַאְברָׂ בֶׁ : ְלשֶׁ יהָׂ ּה ְבֵעינֶׁ ְרתָׂ ה ַוֵתַקל ְגבִׁ תָׂ רָׂ י הָׂ א כִׁ ר ַוַתַהר ַוֵתרֶׁ גָׂ ל הָׂ  )ד( ַויָׂבֹא אֶׁ
י ְבחֵ  תִׁ ְפחָׂ י שִׁ ַתתִׁ י נָׂ ֹנכִׁ יָך אָׂ לֶׁ י עָׂ סִׁ ם ֲחמָׂ ל ַאְברָׂ ַרי אֶׁ ר שָׂ יָך:)ה( ַותֹאמֶׁ י ּוֵבינֶׁ ְשֹפט ה' ֵבינִׁ יהָׂ יִׁ ֵאַקל ְבֵעינֶׁ ה וָׂ תָׂ רָׂ י הָׂ א כִׁ ָך ַוֵתרֶׁ ר  יקֶׁ )ו( ַויֹאמֶׁ

: יהָׂ נֶׁ פָׂ ְבַרח מִׁ ַרי ַותִׁ הָׂ שָׂ ְך ַוְתַענֶׁ יִׁ ּה ַהּטֹוב ְבֵעינָׂ י לָׂ ֵדְך ֲעשִׁ ֵתְך ְביָׂ ְפחָׂ ֵנה שִׁ ַרי הִׁ ל שָׂ ם אֶׁ ר  ַאְברָׂ ְדבָׂ ם ַבמִׁ ּה ַמְלַאְך ה' ַעל ֵעין ַהַמיִׁ אָׂ ְמצָׂ )ז( ַויִׁ
ְך שּור: רֶׁ ן ְבדֶׁ ַעיִׁ י ֹבַרַחת: ַעל הָׂ ֹנכִׁ י אָׂ ְרתִׁ ַרי ְגבִׁ ְפֵני שָׂ ר מִׁ י ַותֹאמֶׁ ה ֵתֵלכִׁ נָׂ את ְואָׂ ה בָׂ זֶׁ ַרי ֵאי מִׁ ְפַחת שָׂ ר שִׁ גָׂ ּה )ח( ַויֹאַמר הָׂ ר לָׂ )ט( ַויֹאמֶׁ

ל י אֶׁ : ַמְלַאְך ה' שּובִׁ יהָׂ דֶׁ י ַתַחת יָׂ ְתַענִׁ ְרֵתְך ְוהִׁ ֵפר ֵמֹרב: ְגבִׁ סָׂ ת ַזְרֵעְך ְולֹא יִׁ ה אֶׁ ה ַאְרבֶׁ ּה ַמְלַאְך ה' ַהְרבָׂ ר לָׂ ּה  )י( ַויֹאמֶׁ ר לָׂ )יא( ַויֹאמֶׁ
ְנֵיְך: ל עָׂ ַמע ה' אֶׁ י שָׂ ֵעאל כִׁ ְשמָׂ את ְשמֹו יִׁ רָׂ ה ְוֹיַלְדְת ֵבן ְוקָׂ רָׂ ְך הָׂ נָׂ דֹו ַבֹכל ְוַיד ֹכל בֹו ְוַעל ְפֵני )יב( ְוהּו ַמְלַאְך ה' הִׁ ם יָׂ דָׂ א אָׂ רֶׁ ה פֶׁ ְהיֶׁ א יִׁ

ְשֹכן: יו יִׁ חָׂ ל אֶׁ י: כָׂ י ַאֲחֵרי ֹראִׁ יתִׁ אִׁ ה ֲהַגם ֲהֹלם רָׂ ְמרָׂ י אָׂ י כִׁ ה ֵאל ֳראִׁ יהָׂ ַאתָׂ א ֵשם ה' ַהֹדֵבר ֵאלֶׁ ְקרָׂ א ַלְבֵאר  )יג( ַותִׁ רָׂ )יד( ַעל ֵכן קָׂ
ֵנה ֵבין קָׂ  י הִׁ ד:ְבֵאר ַלַחי ֹראִׁ רֶׁ ֵעאל: ֵדש ּוֵבין בָׂ ְשמָׂ ר יִׁ גָׂ ה הָׂ ְלדָׂ ר יָׂ ם ְבנֹו ֲאשֶׁ ם שֶׁ א ַאְברָׂ ְקרָׂ ם ֵבן ַויִׁ ר ְלַאְברָׂ גָׂ ד הָׂ ם  )טו( ַוֵתלֶׁ )טז( ְוַאְברָׂ

ת הָׂ  דֶׁ ים ְבלֶׁ נִׁ ה ְוֵשש שָׂ נָׂ ים שָׂ ן ְשֹמנִׁ ם:בֶׁ ֵעאל ְלַאְברָׂ ְשמָׂ ת יִׁ ר אֶׁ  גָׂ
 

 שית פרק יזברא
ּה: ה ְשמָׂ רָׂ י שָׂ י כִׁ רָׂ ּה שָׂ ת ְשמָׂ א אֶׁ ְקרָׂ ְשְתָך לֹא תִׁ ַרי אִׁ ם שָׂ הָׂ ל ַאְברָׂ ים אֶׁ ר ֱאֹלהִׁ ה ְלָך ֵבן  )טו( ַויֹאמֶׁ נָׂ מֶׁ י מִׁ ַתתִׁ ּה ְוַגם נָׂ י ֹאתָׂ )טז( ּוֵבַרְכתִׁ

ְהיּו: ה יִׁ נָׂ מֶׁ ים מִׁ ם ַמְלֵכי ַעמִׁ ה ְלגֹויִׁ ְיתָׂ יהָׂ ְוהָׂ ה )יז( ַויִׁ  ּוֵבַרְכתִׁ רָׂ ם שָׂ ֵלד ְואִׁ ּוָׂ ה יִׁ נָׂ ה שָׂ ן ֵמאָׂ בֹו ַהְלבֶׁ ר ְבלִׁ ק ַויֹאמֶׁ ְצחָׂ יו ַויִׁ נָׂ ם ַעל פָׂ הָׂ ֹפל ַאְברָׂ
ה ֵתֵלד: נָׂ ים שָׂ ְשעִׁ יָך: ֲהַבת תִׁ נֶׁ ְחיֶׁה ְלפָׂ ֵעאל יִׁ ְשמָׂ ים לּו יִׁ ֱאֹלהִׁ ל הָׂ ם אֶׁ הָׂ ר ַאְברָׂ ְשְת  )יח( ַויֹאמֶׁ ה אִׁ רָׂ ל שָׂ ים ֲאבָׂ ר ֱאֹלהִׁ ת )יט( ַויֹאמֶׁ דֶׁ ָך ֹילֶׁ

יו: ם ְלַזְרעֹו ַאֲחרָׂ ית עֹולָׂ ְברִׁ תֹו לִׁ י אִׁ יתִׁ ת ְברִׁ י אֶׁ ֹמתִׁ ק ַוֲהקִׁ ְצחָׂ ת ְשמֹו יִׁ אתָׂ אֶׁ רָׂ י ֹאתֹו  ְלָך ֵבן ְוקָׂ ֵנה ֵבַרְכתִׁ יָך הִׁ ֵעאל ְשַמְעתִׁ ְשמָׂ )כ( ּוְליִׁ
ם יאִׁ ר ְנשִׁ שָׂ ְמֹאד ְמֹאד ְשֵנים עָׂ י ֹאתֹו בִׁ ְרֵביתִׁ י ֹאתֹו ְוהִׁ ְפֵריתִׁ דֹול: ְוהִׁ יו ְלגֹוי גָׂ יד ּוְנַתתִׁ ר  יֹולִׁ ק ֲאשֶׁ ְצחָׂ ת יִׁ ים אֶׁ קִׁ י אָׂ יתִׁ ת ְברִׁ )כא( ְואֶׁ

ת: רֶׁ ַאחֶׁ ה הָׂ נָׂ ה ַבשָׂ ה ַלמֹוֵעד ַהזֶׁ רָׂ  ֵתֵלד ְלָך שָׂ
 

 בראשית פרק כא
ם ְמַצֵחק: הָׂ ה ְלַאְברָׂ ְלדָׂ ר יָׂ ית ֲאשֶׁ ְצרִׁ ר ַהמִׁ גָׂ ן הָׂ ת בֶׁ ה אֶׁ רָׂ א שָׂ ר לְ  )ט( ַוֵתרֶׁ יַרש )י( ַותֹאמֶׁ י לֹא יִׁ ּה כִׁ ת ְבנָׂ ה ַהזֹאת ְואֶׁ מָׂ אָׂ ֵרש הָׂ ם גָׂ הָׂ ַאְברָׂ

ק: ְצחָׂ ם יִׁ י עִׁ ם ְבנִׁ ה ַהזֹאת עִׁ מָׂ אָׂ ן הָׂ ם ַעל אֹוֹדת ְבנֹו: בֶׁ הָׂ ר ְמֹאד ְבֵעיֵני ַאְברָׂ בָׂ ם ַאל ֵיַרע  )יא( ַוֵיַרע ַהדָׂ הָׂ ל ַאְברָׂ ים אֶׁ ר ֱאֹלהִׁ )יב( ַויֹאמֶׁ
יָך ַעל ַהַנַער ְוַעל ַרע: ְבֵעינֶׁ ֵרא ְלָך זָׂ קָׂ ק יִׁ ְצחָׂ י ְביִׁ ּה כִׁ ה ְשַמע ְבֹקלָׂ רָׂ יָך שָׂ ר תֹאַמר ֵאלֶׁ ָך ֹכל ֲאשֶׁ תֶׁ ה ְלגֹוי  ֲאמָׂ מָׂ אָׂ ן הָׂ ת בֶׁ )יג( ְוַגם אֶׁ

י ַזְרֲעָך הּוא: נּו כִׁ ימֶׁ ר שָׂ  ֲאשִׁ גָׂ ל הָׂ ֵתן אֶׁ ם ַויִׁ ם ְוֵחַמת ַמיִׁ חֶׁ ַקח לֶׁ ר ַויִׁ ם ַבֹבקֶׁ הָׂ ְך )יד( ַוַיְשֵכם ַאְברָׂ הָׂ ַוֵתלֶׁ ד ַוְיַשְלחֶׁ לֶׁ ת ַהיֶׁ ּה ְואֶׁ ְכמָׂ ם ַעל שִׁ
ַבע: ְדַבר ְבֵאר שָׂ ם: ַוֵתַתע ְבמִׁ יחִׁ ד ַתַחת ַאַחד ַהשִׁ לֶׁ ת ַהיֶׁ ת ַוַתְשֵלְך אֶׁ ן ַהֵחמֶׁ ם מִׁ ְכלּו ַהַמיִׁ ד ַהְרֵחק  )טו( ַויִׁ גֶׁ נֶׁ ּה מִׁ ב לָׂ ְך ַוֵתשֶׁ )טז( ַוֵתלֶׁ

ְמ  י אָׂ ת כִׁ שֶׁ ְמַטֲחֵוי קֶׁ ּה ַוֵתְבְך:כִׁ ת ֹקלָׂ א אֶׁ שָׂ ד ַותִׁ גֶׁ נֶׁ ב מִׁ ד ַוֵתשֶׁ לֶׁ ה ְבמֹות ַהיָׂ ְראֶׁ ה ַאל אֶׁ א  רָׂ ְקרָׂ ת קֹול ַהַנַער ַויִׁ ים אֶׁ ְשַמע ֱאֹלהִׁ )יז( ַויִׁ
ל ים אֶׁ ַמע ֱאֹלהִׁ י שָׂ י כִׁ יְראִׁ ר ַאל  תִׁ גָׂ ְך הָׂ ּה ַמה לָׂ ר לָׂ ם ַויֹאמֶׁ ַמיִׁ ן ַהשָׂ ר מִׁ גָׂ ל הָׂ ים אֶׁ ם: ַמְלַאְך ֱאֹלהִׁ ר הּוא שָׂ י  קֹול ַהַנַער ַבֲאשֶׁ )יח( קּומִׁ

נּו: ימֶׁ דֹול ֲאשִׁ י ְלגֹוי גָׂ ֵדְך בֹו כִׁ ת יָׂ י אֶׁ יקִׁ ת ַהַנַער ְוַהֲחזִׁ י אֶׁ ת  ְשאִׁ ְך ַוְתַמֵלא אֶׁ ם ַוֵתלֶׁ יִׁ א ְבֵאר מָׂ יהָׂ ַוֵתרֶׁ ת ֵעינֶׁ ים אֶׁ ְפַקח ֱאֹלהִׁ )יט( ַויִׁ
ַער: ת ַהנָׂ ם ַוַתְשְק אֶׁ ת ַמיִׁ ת: ַהֵחמֶׁ ה ַקשָׂ י ֹרבֶׁ ר ַוְיהִׁ ְדבָׂ ב ַבמִׁ ל ַוֵישֶׁ ְגדָׂ ת ַהַנַער ַויִׁ ים אֶׁ י ֱאֹלהִׁ ַקח לֹו  )כ( ַוְיהִׁ ן ַותִׁ ארָׂ ְדַבר פָׂ ב ְבמִׁ )כא( ַוֵישֶׁ

מ ם: אִׁ יִׁ ְצרָׂ ץ מִׁ רֶׁ ה ֵמאֶׁ שָׂ  ֹו אִׁ
 

 בראשית פרק כה
ה ְלדָׂ ר יָׂ ם ֲאשֶׁ הָׂ ן ַאְברָׂ ֵעאל בֶׁ ְשמָׂ ה ֹתְלֹדת יִׁ ם: )יב( ְוֵאלֶׁ הָׂ ה ְלַאְברָׂ רָׂ ְפַחת שָׂ ית שִׁ ְצרִׁ ר ַהמִׁ גָׂ ם  הָׂ ְשֹמתָׂ ֵעאל בִׁ ְשמָׂ ה ְשמֹות ְבֵני יִׁ )יג( ְוֵאלֶׁ

ם: ְבשָׂ ר ְוַאְדְבֵאל ּומִׁ ֹית ְוֵקדָׂ ֵעאל ְנבָׂ ְשמָׂ ם ְבֹכר יִׁ א: ְלתֹוְלֹדתָׂ ה ּוַמשָׂ ע ְודּומָׂ ְשמָׂ ה: )יד( ּומִׁ ֵקְדמָׂ יש וָׂ פִׁ א ְיטּור נָׂ )טז(  )טו( ֲחַדד ְוֵתימָׂ
ם: ם ְלֻאֹמתָׂ יאִׁ ר ְנשִׁ שָׂ ם ְשֵנים עָׂ יֹרתָׂ ם ּוְבטִׁ ם ְבַחְצֵריהֶׁ ה ְשֹמתָׂ ֵעאל ְוֵאלֶׁ ְשמָׂ ה ֵהם ְבֵני יִׁ ה  ֵאלֶׁ נָׂ ֵעאל ְמַאת שָׂ ְשמָׂ ה ְשֵני ַחֵיי יִׁ )יז( ְוֵאלֶׁ

יו: ל ַעמָׂ ף אֶׁ סֶׁ ת ַוֵיאָׂ ְגַוע ַויָׂמָׂ ים ַויִׁ נִׁ ַבע שָׂ ה ְושֶׁ נָׂ ים שָׂ ה ַאשּורָׂ )יח(  ּוְשֹלשִׁ ם ֹבֲאכָׂ ְצַריִׁ ר ַעל ְפֵני מִׁ ה ַעד שּור ֲאשֶׁ ילָׂ ְשְכנּו ֵמֲחוִׁ ה ַעל ְפֵני ַויִׁ
ל:  פָׂ יו נָׂ חָׂ ל אֶׁ  כָׂ

 
 בראשית פרק כח פסוק ט

יו לֹו לְ  שָׂ יֹות ַעל נָׂ ם ֲאחֹות ְנבָׂ הָׂ ן ַאְברָׂ ֵעאל בֶׁ ְשמָׂ ֲחַלת ַבת יִׁ ת מָׂ ַקח אֶׁ ֵעאל ַויִׁ ְשמָׂ ל יִׁ ו אֶׁ ְך ֵעשָׂ ה: ַוֵילֶׁ שָׂ  אִׁ
 

 ג["]שנת תרמ פרשת ויראלשפת אמת 
ויתכן לומר שישמעאל רצה להדמות אליו בבחי' השמחה. אבל שרה הנביאה ידעה להפריש שלשמחה זו מה עושה. לכן 

בנסיון העקידה  אמרה לא יירש עם בני עם יצחק שידעו שיורש שלהם מוכן להיות מלא שמחה שע"ש זה קרא שמו יצחק:
כי הקדוש ברוך הוא ניסה אותו במדת היראה כי עיקר מדתו הי' אהבה וקירבות כמ"ש המכסה אני. כתיב וירא מרחוק כו' 

ועתה הי' מרחוק בבחי' היראה לכן נאמר ירא אלקים אתה וכ"כ ה' יראה כו' שבא עתה למדת היראה לכן לא ייחס הנסיון 
 ת. אבל עיקר הנסיון בבחי' אחרת כנ"ל:ליצחק כי זה הי' מדתו ואין זה נסיון כי בודאי הי' כ"א מדה שלו בשלימו
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