
  
  נחמה כ אהל"יהב

  חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

  
  

  ב"תשערא וי פרשת
 ?מי היה ישמעאל

 

 

  
www.atid.org 

 

  ל"גולדמן זבן אברהם אבא  נ דוד"לעי
In memory of Mr David Goldman ל "ז  for his 12

th
 Yahretzeit on 16 Marcheshvan. 

 

 

  בראשית פרק כה פסוק ט 
  : ַמְמֵרא ְ�ֵני ַעל ֲאֶ�ר ַהִחִ!י ֹצַחר ֶ�� ֶעְפֹר� ְ�ֵדה ֶאל ַהַ�ְכֵ�ָלה ְמָעַרת ֶאל ָניו�ָ  ְוִיְ�ָמֵעאל ִיְצָחק ֹאתוֹ  ַוִ�ְקְ�ר�

  

  י"רש
 שנאמר טובה שיבה והיא, לפניו יצחק את והולי' תשובה ישמעאל שעשה מכא� $ וישמעאל יצחק

  :באברה*
 

  בראשית פרק כב 
 ֶאת ִנ2ָה 1ִהי*ְוָהאֱ  ָהֵאֶ/ה ַהְ.ָבִרי* -ַחר ַוְיִהי) א(

   :ִה3ִֵני ַוֹ�אֶמר -ְבָרָה* ֵאָליו ַוֹ�אֶמר -ְבָרָה*
 5ַהְבָ!  ֲאֶ�ר ְיִחיְד4 ֶאת ִ�ְנ4 ֶאת ָנא ַקח ַוֹ�אֶמר) ב(

 ָ�* ְוַהֲעֵלה� ַהֹ�ִרָ�ה ֶאֶר7 ֶאל ְל4 ְוֶל6 ִיְצָחק ֶאת
  :ֵאֶלי4 ֹאַמר ֲאֶ�ר ֶהָהִרי* -ַחד ַעל ְלֹעָלה

  י"רש
 אומרי* מרבותינו יש $ האלה הדברי אחר) א(

 מכל ואומר מקטרג שהיה, שט� של דבריו אחר
 אחד פר לפני' הקריב לא אברה* שעשה סעודה

, בנו בשביל אלא עשה כלו* לו אמר, אחד איל או
 היה לא לפני אותו זבח לו אומר הייתי אילו
   שהיה ישמעאל של דבריו אחר אומרי* ויש. מעכב

 אילו, מיראני אתה אחד באבר יצחק לו אמר, מיחה ולא שנה עשרה שלש ב� שמל יצחק על מתפאר
 הוא ענוה לשו�, חסידי* של עניית* היא כ' $ הנני :מעכב הייתי לא לפני עצמ' זבח ה"הקב לי אמר
 שלא, הנסיו� בזה לי עמוד ממ' בבקשה לו אמר, בקשה לשו� אלא נא אי� $ נא קח) ב( :זימו� ולשו�
 זה לו אמר, יחיד' את לו אמר, לי יש בני* שני לו אמר $ בנ� את :ממש בה� היה לא הראשונות יאמרו
 לא ולמה. יצחק את לו אמר, אוהב אני שניה* לו אמר, אהבת אשר לו אמר, לאמו יחיד וזה לאמו יחיד
 לו ת�ולי המצוה את עליו לחבב וכדי, ותטר= עליו דעתו ותזוח, פתאו* לערבבו שלא, מתחלה לו גילה
' ה בית את לבנות) א ג' ב( הימי* בדברי וכ�, ירושלי* $  המוריה אר� :ודבור דבור כל על שכר

 על תרגמו ואונקלוס. לישראל יוצאה הוראה שמש* ש* על פירשו ורבותינו. המוריה בהר בירושלי*
 חפ7 היה שלא לפי, שחטהו לו אמר לא $ והעלהו :בשמי* ושאר נרד מור בו שיש הקטורת עבודת ש*
 ה"הקב $  ההרי אחד :הורידהו לו אמר ומשהעלהו, עולה לעשותו להר שיעלהו אלא לשחטו ה"הקב

 אשר האר7 אל) א יב לעיל( וכ�, שכר� להרבות כדי זה וכל, לה* מגלה כ' ואחר הצדיקי* מתהא
  :הקריאה את אליה וקרא) ב ג( ביונה וכ�, ארא'

  
  בראשית פרק טז 

 ָנא ִה3ֵה -ְבָר* ֶאל ָ�ַרי ַוֹ!אֶמר) ב( :ָהָגר �ְ�ָמ? ִמְצִרית ִ�ְפָחה ְוָל? לוֹ  ָיְלָדה 1א *-ְבָר  ֵאֶ�ת ְוָ�ַרי) א(
 ֵאֶ�ת ָ�ַרי ַוִ!ַ@ח) ג( :ָ�ָרי ְלקֹול -ְבָר* ַוִ�ְ�ַמע ִמֶ�3ָה ִאָ�ֶנה א�ַלי ִ�ְפָחִתי ֶאל ָנא ֹ�א ִמֶ/ֶדת ְיֹקָוק ֲעָצַרִני
 לוֹ  ִאיָ�? ְל-ְבָר* ֹאָת? ַוִ!ֵ!� Aְָנַע� ְ�ֶאֶר7 -ְבָר* ְלֶ�ֶבת ָ�ִני* ֶעֶ�ר ִמֵ@7 ִ�ְפָחָת? ַהִ�ְצִרית ָהָגר ֶאת -ְבָר*
 ֲחָמִסי ָר*-בְ  ֶאל ָ�ַרי ַוֹ!אֶמר) ה( :ְ�ֵעיֶניהָ  Cְִבְרָ!? ַוֵ!ַקל ָהָרָתה Aִי ַוֵ!ֶרא ַוַ!ַהר ָהָגר ֶאל ַוָ�ֹבא) ד( :ְלִאBָה
 -ְבָר* ַוֹ�אֶמר) ו( :�ֵביֶני4 ֵ�יִני ְיֹקָוק ִיְ�ֹ�ט ְ�ֵעיֶניהָ  ָוֵאַקל ָהָרָתה Aִי ַוֵ!ֶרא ְ�ֵחיֶק4 ִ�ְפָחִתי ָנַתִ!י 5ֹנִכי ָעֶלי4
 ַעל ְיֹקָוק ַמְלַא6 ַוִ�ְמָצָא?) ז( :ִמָ�ֶניהָ  ִ!ְבַרחוַ  ָ�ַרי ַוְ!ַע3ֶהָ  ְ�ֵעיָנִי6 ַהDֹוב ָל? ֲעִ�י ְ�ָיֵד6 ִ�ְפָחֵת6 ִה3ֵה ָ�ַרי ֶאל
 ִמְ�ֵני ַוֹ!אֶמר ֵתֵלִכי ְו5ָנה ָבאת ִמEֶה ֵאי ָ�ַרי ִ�ְפַחת ָהָגר ַוֹ�אַמר) ח( :��ר ְ�ֶדֶר6 ָהַעִי� ַעל ַ�ִ�ְדָ�ר ַהַ�ִי* ֵעי�
 ָל? ַוֹ�אֶמר) י( :ָיֶדיהָ  ַ!ַחת ְוִהְתַע3ִי Cְִבְרֵ!6 ֶאל ��ִבי ְיֹקָוק ַמְלַא6 ?לָ  ַוֹ�אֶמר) ט( :ֹ�ַרַחת 5ֹנִכי Cְִבְרִ!י ָ�ַרי

 ֵ�� ְוֹיַלְדְ!  ָהָרה ִה63ָ ְיֹקָוק ַמְלַא6 ָל? ַוֹ�אֶמר) יא( :ֵמֹרב ִי2ֵָפר ְו1א ַזְרֵע6 ֶאת -ְרֶ�ה ַהְרָ�ה ְיֹקָוק ַמְלַא6
 ָכל ְ�ֵני ְוַעל �וֹ  Aֹל ְוַיד ַבAֹל ָידוֹ  5ָד* ֶ�ֶרא ִיְהֶיה ְוה�א) יב( :ָעְנֵי6 ֶאל ְיֹקָוק ָ�ַמע Aִי אלִיְ�ָמעֵ  ְ�מוֹ  ְוָקָראת
   :ֹרִאי -ֲחֵרי ָרִאיִתי ֲה1* ֲהַג* 5ְמָרה Aִי ֳרִאי ֵאל ַאָ!ה ֵאֶליהָ  ַהֹ.ֵבר ְיֹקָוק ֵ�* ַוִ!ְקָרא) יג( :ִיAֹ�ְ� ֶאָחיו

 ֶ�* -ְבָר* ַוִ�ְקָרא ֵ�� ְל-ְבָר* ָהָגר ַוֵ!ֶלד) טו( :ָ�ֶרד �ֵבי� ָקֵד� ֵבי� ִה3ֵה ֹרִאי ַלַחי ְ�ֵאר ַלְ�ֵאר ָקָרא Aֵ� ַעל) יד(
                                                                                                                                                : ְל-ְבָר* לִיְ�ָמֵעא ֶאת ָהָגר ְ�ֶלֶדת ָ�ִני* ְוֵ�� ָ�ָנה ְ�ֹמִני* ֶ�� ְו-ְבָר*) טז( :ִיְ�ָמֵעאל ָהָגר ָיְלָדה ֲאֶ�ר ְ�נוֹ 
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  לבראשית פרק טז י"רש
 כשראה, היתה פרעה בת $ מצרית שפחה) א(

 בתי שתהא מוטב ראמ לשרה שנעשה נסי*
 אולי) ב( :אחר בבית גבירה ולא זה בבית שפחה
 שאינו בני* לו שאי� מי על לימד $  ממנה אבנה
 שאכניס בזכות $ ממנה אבנה :הרוס אלא בנוי

 הקודש לרוח $ שרי לקול :ביתי לתו' צרתי
 אשרי' בדברי* לקחתה $ שרי ותקח) ג( :שבה

 עשר מק� :כזה קדוש בגו= לידבק שזכית
 שני* עשר ששהתה לאשה הקבוע מועד $ שני
 לשבת :אחרת לישא חייב לבעלה ילדה ולא

 לאר7 חוצה ישיבת שאי� מגיד $ 'וגו אבר
 יב לעיל( לו נאמר שלא לפי, המני� מ� לו עולה

 :ישראל לאר7 שיבא עד, גדול לגוי ואעש') ב
 :ראשונה מביאה $  ותהר הגר אל ויבא) ד(

 אי� זו שרי אמרה $ בעיניה גברתה ותקל
 צדקת היא כאלו עצמה מראה, כגלויה סתרה
 השני* כל להריו� זכתה שלא, צדקת ואינה
  :ראשונה מביאה נתעברתי ואני, הללו

 אני עלי', לי העשוי חמס $ עלי� חמסי) ה(
 לי תת� מה ה"להקב כשהתפללת, העונש מטיל
, עלי' אלא התפללת לא, ערירי הול' ואנכי
 נפקדת אני ייתיוה שנינו על להתפלל ל' והיה
 שאתה ממני חומס אתה דברי', ועוד. עמ'
' וגו שפחתי נתתי אנכי :ושותק בזיוני שומע
 וזה, חסר שבמקרא ובינ' ביני כל $ וביני� ביני
 הרע עי� שהכניסה וביני' ביה קרי, מלא

 שהמלא' הוא, עוברה והפילה הגר של בעיבורה
 והוא הרתה כבר והלא, הרה הנ' להגר אומר
 הריו� שהפילה מלמד אלא, שתהר לה מבשר

 בה משעבדת היתה $ שרי ותענה) ו( :הראשו�
 יודע. באת מהיכ� $ באת מזה אי) ח( :בקושי

. בדברי* עמה ליכנס פתח לה לית� אלא, היה
 מזה עליו שתאמר המקו* איה, מזה אי ולשו�
 כל על $ 'וגו' ה מלא� לה ויאמר) ט( :בא אני

 נאמר לכ', אחר מלא' לה שלוח היה אמירה
 $ הרה הנ�) יא( :ואמירה אמירה בכל מלא'

, הרה הנ') ז יג שופטי*( כמו, תהרי כשתשובי
 לו ודומה, ויולדת כמו $ ב� וילדת :מנוח דאשת

 :בארזי* מקננת בלבנו� ישבת) כג כב ירמיה(
 יז( לזכר שאומר כמו, הוא צווי $  שמו וקראת

 $ אד פרא) יב( :יצחק שמו את וקראת) יט
 $ כ כא( שכתוב כמו, חיות לצוד מדברות אוהב
 ידו :פאר� במדבר וישב קשת רובה ויהי) כא
 אותו שונאי� הכל $ בו כל ויד :לסטי* $  בכל

 שיהיה $  ישכ� אחיו כל פני ועל :בו ומתגרי�
 7"קמ חט= נקוד $ ראי אל אתה) יג( :גדול זרעו
 שרואה, הראיה אלוה, דבר ש* שהוא מפני

הג :עלובי� של בעלבו� , תימה לשו� $ הלו
 ראיתי במדברות הלו* שא= הייתי סבורה וכי

 של בביתו אות* רואי אחרי מקו* של שלוחו
. מלאכי* לראות רגילה הייתי שש*, אברה*

 ראה מנוח שהרי לראות* רגילה שהיתה ותדע
) כב יג שופטי*( ואמר אחת פע* המלא' את
 אחר זה פעמי* ארבעה ראתה וזו, נמות מות
 כתרגומו $ ראי לחי באר) יד( :דהחר ולא זה

 ויקרא) טו( :עלה אתחזי קימא דמלא' בארא
 אבר* שמע שלא פי על א= $ 'וגו ש אבר
 שמו וקראת) יא פסוק( שאמר המלא' דברי

 וקראו עליו הקודש רוח שרתה, ישמעאל
 $ 'וגו שנה שמני ב� ואבר) טז( :ישמעאל
 ב� שהיה להודיע, נכתב ישמעאל של לשבחו
  :עכב ולא כשנימול שנה עשרה שלש

  
  בראשית פרק יז 

 ֹאָת? �ֵבַרְכִ!י) טז( :ְ�ָמ? ָ�ָרה Aִי ָ�ָרי ְ�ָמ? ֶאת ִתְקָרא 1א ִאְ�ְ!4 ָ�ַרי -ְבָרָה* ֶאל ֱא1ִהי* ַוֹ�אֶמר) טו(
 ַוִ�ְצָחק ָ�ָניו ַעל -ְבָרָה* ַוִ�ֹ�ל) יז( :ִיְהי� ִמֶ�3ָה י*ַעִ�  ַמְלֵכי ְלגֹוִי* ְוָהְיָתה �ֵבַרְכִ!יהָ  ֵ�� ְל4 ִמֶ�3ָה ָנַתִ!י ְוַג*

 ל� ָהֱא1ִהי* ֶאל -ְבָרָה* ַוֹ�אֶמר) יח( :ֵ!ֵלד ָ�ָנה ִ!ְ�ִעי* ֲהַבת ָ�ָרה ְוִא* ִיָ�ֵלד ָ�ָנה ֵמ5ה ַהְ/ֶב� ְ�ִל�וֹ  ַוֹ�אֶמר
 ַוֲהִקֹמִתי ִיְצָחק ְ�מוֹ  ֶאת ְוָקָראתָ  ֵ�� ְל4 ֹיֶלֶדת ִאְ�ְ!4 ָ�ָרה ֲאָבל ֱא1ִהי* רַוֹ�אמֶ ) יט( :ְלָפֶני4 ִיְחֶיה ִיְ�ָמֵעאל

 ֹאתוֹ  ְוִהְפֵריִתי ֹאתוֹ  ֵ�ַרְכִ!י ִה3ֵה ְ�ַמְעִ!י4 �ְלִיְ�ָמֵעאל) כ( :-ֲחָריו ְלַזְרעוֹ  עֹוָל* ִלְבִרית ִא!וֹ  ְ�ִריִתי ֶאת
 ִיְצָחק ֶאת 5ִקי* ְ�ִריִתי ְוֶאת) כא( :Cָדֹול ְלגֹוי �ְנַתִ!יו יֹוִליד ְנִ�יִא* ָעָ�ר ְ�ֵני* ְמֹאד דִ�ְמאֹ  ֹאתוֹ  ְוִהְרֵ�יִתי

  :-ְבָרָה* ֵמַעל ֱא1ִהי* ַוַ�ַעל ִא!וֹ  ְלַדֵ�ר ַוְיַכל) כב( :ָה-ֶחֶרת Bָ�ַָנה ַהEֶה ַל�ֹוֵעד ָ�ָרה ְל4 ֵ!ֵלד ֲאֶ�ר
 -ְבָרָה* ֵ�ית ְ�-ְנֵ�י ָזָכר Aָל Aְַס�וֹ  ִמְקַנת Aָל ְוֵאת ֵביתוֹ  ְיִליֵדי Aָל ְוֵאת ְ�נוֹ  ִיְ�ָמֵעאל ֶאת ְבָרָה*- ַוִ�ַ@ח) כג(

  :ֱא1ִהי* ִא!וֹ  ִ.ֶ�ר Aֲַאֶ�ר ַהEֶה ַה�ֹו* ְ�ֶעֶצ* ָעְרָלָת* ְ�ַ�ר ֶאת ַוָ�ָמל

  
  בראשית פרק יח 

 ֵב� ְוִה3ֵה ַחָ�ה Aֵָעת ֵאֶלי4 ָא��ב �ֹוב ַוֹ�אֶמר) י( :ָבֹאֶהל ִה3ֵה ַוֹ�אֶמר ִאְ�ֶ!4 ָ�ָרה ֵ�האַ  ֵאָליו ַוֹ�אְמר�) ט(
 ָחַדל ַ�ָ�ִמי* ָ�ִאי* ְזֵקִני* ְוָ�ָרה ְו-ְבָרָה*) יא( :-ֲחָריו ְוה�א ָהֹאֶהל ֶ�ַתח ֹ�ַמַעת ְוָ�ָרה ִאְ�ֶ!4 ְלָ�ָרה
   :ָזֵק� ַואֹדִני ֶעְדָנה ִ/י ָהְיָתה ְב1ִתי -ֲחֵרי ֵלאֹמר ְ�ִקְרָ�? ָ�ָרה ַוִ!ְצַחק) יב:(3ָAִַ�י* ֹאַרח ָרהְלָ�  ִלְהיֹות

ְמָנ* ַה-= ֵלאֹמר ָ�ָרה ָצֲחָקה Eֶה ָלָ�ה -ְבָרָה* ֶאל ְיֹקָוק ַוֹ�אֶמר) יג( Gֲהִיָ�ֵלא) יד( :ָזַקְנִ!י ַוֲאִני ֵאֵלד א 
 ָיֵר5ה Aִי ָצַחְקִ!י 1א ֵלאֹמר ָ�ָרה ַוְ!ַכֵח�) טו( :ֵב� �ְלָ�ָרה ַחָ�ה Aֵָעת ֵאֶלי4 ָא��ב ַל�ֹוֵעד ָ.ָבר ֵמְיֹקָוק
  :ָצָחְקְ!  Aִי 1א ַוֹ�אֶמר
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  בראשית פרק כא 
 ֵ�� ְל-ְבָרָה* ָ�ָרה ַוֵ!ֶלד ַוַ!ַהר) ב( :ִ.ֵ�ר רAֲַא�ֶ  ְלָ�ָרה ְיֹקָוק ַוַ�ַע� 5ָמר Aֲַאֶ�ר ָ�ָרה ֶאת ָ�ַקד ַויֹקָוק) א(

ָניו Gֹוֵעד ִלְזק��ָרה /וֹ  ָיְלָדה ֲאֶ�ר לוֹ  ַה3ֹוַלד ְ�נוֹ  ֶ�* ֶאת -ְבָרָה* ַוִ�ְקָרא) ג( :ֱא1ִהי* ֹאתוֹ  ִ.ֶ�ר ֲאֶ�ר ַלָ 
 ְמ-ת ֶ�� ְו-ְבָרָה*) ה( :ֱא1ִהי* ֹאתוֹ  ִצָ�ה Aֲַאֶ�ר ָיִמי* ְ�ֹמַנת ֶ�� ְ�נוֹ  ִיְצָחק ֶאת -ְבָרָה* ַוָ�ָמל) ד( :ִיְצָחק
 ִמי ַוֹ!אֶמר) ז( :ִלי ִיְצַחק ַהBֵֹמעַ  Aָל ֱא1ִהי* ִלי ָעָ�ה ְצֹחק ָ�ָרה ַוֹ!אֶמר) ו( :ְ�נוֹ  ִיְצָחק ֵאת לוֹ  ְ�ִהָ�ֶלד ָ�ָנה
ָניו ֵב� ְדִ!יָילַ  Aִי ָ�ָרה ָבִני* ֵהיִניָקה ְל-ְבָרָה* ִמֵ/ל Gַמל ַהֶ�ֶלד ַוִ�ְגַ.ל) ח( :ִלְזקCָ�ִַו � ָגדֹול ִמְ�ֶ!ה -ְבָרָה* ַוַ�ַע
 ַוֹ!אֶמר) י( :ְמַצֵחק ְל-ְבָרָה* ָיְלָדה ֲאֶ�ר ַהִ�ְצִרית ָהָגר ֶ�� ֶאת ָ�ָרה ַוֵ!ֶרא) ט( :ִיְצָחק ֶאת ִהCֵָמל ְ�יֹו*

 ַהָ.ָבר ַוֵ�ַרע) יא( :ִיְצָחק ִע* ְ�ִני ִע* ַהEֹאת ָה5ָמה ֶ�� ִייַר� 1א Aִי ְ�ָנ? ְוֶאת אתַהEֹ  ָה5ָמה Cֵָר� ְל-ְבָרָה*
 Aֹל ֲאָמֶת4 ְוַעל ַה3ַַער ַעל ְ�ֵעיֶני4 ֵיַרע -ל -ְבָרָה* ֶאל ֱא1ִהי* ַוֹ�אֶמר) יב( :ְ�נוֹ  אֹוֹדת ַעל -ְבָרָה* ְ�ֵעיֵני ְמֹאד
 Aִי ֲאִ�יֶמ�3 ְלגֹוי ָה5ָמה ֶ�� ֶאת ְוַג*) יג( :ָזַרע ְל4 ִיָ@ֵרא ְבִיְצָחק Aִי ְ�ֹקָל? ְ�ַמע ָ�ָרה ֵאֶלי4 ֹ!אַמר ֲאֶ�ר
 דַהֶ�לֶ  ְוֶאת ִ�ְכָמ? ַעל ָ�* ָהָגר ֶאל ַוִ�ֵ!� ַמִי* ְוֵחַמת ֶלֶח* ַוִ�ַ@ח ַ�ֹ�ֶקר -ְבָרָה* ַוAֵ�ְ�ַ*) יד( :ה�א ַזְרֲע4

 :ַהHִיִח* -ַחד ַ!ַחת ַהֶ�ֶלד ֶאת ַוַ!ְ�ֵל6 ַהֵחֶמת ִמ� ַהַ�ִי* ַוִ�ְכל�) טו( :ָ�ַבע ְ�ֵאר ְ�ִמְדַ�ר ַוֵ!ַתע ַוֵ!ֶל6 ַוְיַ�ְ/ֶחהָ 
 ֶאת ַוִ!Hָא ִמ3ֶֶגד ַוֵ!ֶ�ב ֶלדַה�ָ  ְ�מֹות ֶאְרֶאה -ל 5ְמָרה Aִי ֶקֶ�ת Aְִמַטֲחֵוי ַהְרֵחק ִמ3ֶֶגד ָל? ַוֵ!ֶ�ב ַוֵ!ֶל6) טז(

 ָ/6 ַמה ָל? ַוֹ�אֶמר ַהBַָמִי* ִמ� ָהָגר ֶאל ֱא1ִהי* ַמְלַא6 ַוִ�ְקָרא ַה3ַַער קֹול ֶאת ֱא1ִהי* ַוִ�ְ�ַמע) יז( :ַוֵ!ְבIְ  ֹקָל?
 ָיֵד6 ֶאת ְוַהֲחִזיִקי ַה3ַַער ֶאת ְ�ִאי ק�ִמי) יח( :ָ�* ה�א ַ�ֲאֶ�ר ַה3ַַער קֹול ֶאל ֱא1ִהי* ָ�ַמע Aִי ִ!יְרִאי -ל ָהָגר
 ַמִי* ַהֵחֶמת ֶאת ַוְ!ַמֵ/א ַוֵ!ֶל6 ָמִי* ְ�ֵאר ַוֵ!ֶרא ֵעיֶניהָ  ֶאת ֱא1ִהי* ַוִ�ְפַקח) יט( :ֲאִ�יֶמCָ �3דֹול ְלגֹוי Aִי �וֹ 

  :ַקBָת ֹרֶבה ַוְיִהי ַ�ִ�ְדָ�ר ַוֵ�ֶ�ב ַוִ�ְגָ.ל ַערַה3ַ  ֶאת ֱא1ִהי* ַוְיִהי) כ( :ַה3ַָער ֶאת ַוַ!ְ�ְק 

  
  בראשית פרק כה 

   :�ִמְבָ�* ְו-ְדְ�ֵאל ְוֵקָדר ְנָבֹית ִיְ�ָמֵעאל ְ�ֹכר ְלתֹוְלֹדָת* ִ�ְ�ֹמָת* ִיְ�ָמֵעאל ְ�ֵני ְ�מֹות ְוֵאֶ/ה) יג(
 ְ�ֹמָת* ְוֵאֶ/ה ִיְ�ָמֵעאל ְ�ֵני ֵה* ֵאֶ/ה) טז( :ָוֵקְדָמה ָנִפי� ְיט�ר יָמאְותֵ  ֲחַדד) טו( :�ַמHָא ְוד�ָמה �ִמְ�ָמע) יד(

�ָת* ְנִ�יִא* ָעָ�ר ְ�ֵני* �ְבִטיֹרָת* ְ�ַחְצֵריֶה*ֹ Gָ�ָנה �1�ְִ�י* ָ�ָנה ְמ-ת ִיְ�ָמֵעאל ַחֵ�י ְ�ֵני ְוֵאֶ/ה) יז( :ְלא 
 ַא�Bָרה ֹ�ֲאָכה ִמְצַרִי* ְ�ֵני ַעל ֲאֶ�ר ��ר ַעד ֵמֲחִויָלה ַוAְ�ְ�ִנ�) יח( :ַעָ�יו ֶאל ַו5�ֵֶס= תַוָ�מָ  ַוִ�ְגַוע ָ�ִני* ְוֶ�ַבע

  : ָנָפל ֶאָחיו ָכל ְ�ֵני ַעל
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