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 ישמעאל בן אברהם  –  לך לךפרשת 

ּה שנאמר " גם היא תיבנהעל ידה כדי שאת שפחתה  לאברהם נתנה לכן ראתה שהיא לא יולדת אמנו שרה ה לֹו ְולָׂ ם לֹא יְָׂלדָׂ ת ַאְברָׂ ַרי ֵאשֶׁ ְושָׂ
ת  דֶׁ לֶׁ י ה' מִׁ ַרנִׁ א ֲעצָׂ ֵנה נָׂ ם הִׁ ל ַאְברָׂ ַרי אֶׁ ר שָׂ ר: ַותֹאמֶׁ גָׂ ּה הָׂ ית ּוְשמָׂ ְצרִׁ ה מִׁ ְפחָׂ ֶמָנהשִׁ ָבֶנה מִׁ י אּוַלי אִׁ ְפָחתִׁ ֹּא ָנא ֶאל שִׁ י ב רָׂ ם ְלקֹול שָׂ ְשַמע ַאְברָׂ )בראשית  "ַויִׁ

ֵפר ֵמֹרב:שנאמר " המלאךכפי שניבא לה  וילדה בן אכן התעברה הגר .ג( –טז, א  סָׂ ת ַזְרֵעְך ְולֹא יִׁ ה אֶׁ ה ַאְרבֶׁ ּה ַמְלַאְך ה' ַהְרבָׂ ר לָׂ ּה ַמְלַאְך  ַויֹאמֶׁ ר לָׂ ַויֹאמֶׁ
ְנֵיְך: ל עָׂ ַמע ה' אֶׁ י שָׂ ֵעאל כִׁ ְשמָׂ את ְשמֹו יִׁ רָׂ ה ְוֹיַלְדְת ֵבן ְוקָׂ רָׂ ְך הָׂ נָׂ ְהֶיה ה' הִׁ ְשֹכןֶפֶרא ָאָדם  ְוהּוא יִׁ יו יִׁ חָׂ ל אֶׁ  .יב( –)בראשית טז, י  "יָׂדֹו ַבֹכל ְוַיד ֹכל בֹו ְוַעל ְפֵני כָׂ

ְהֶיה ֶפֶרא ָאָדם"ישמעאל של המלאך להגר כי הבשורה  יומה ?בן ילדההגר שפחתה ש בכךשרה אמנו  'נבנתה', כיצד ביןלהויש   ?"יִׁ

 על ידי הצדיקים במשך הדורות יצאהאדם הראשון של זוהמת הנחש 

מצרפים את  היו ודור בכל דורשעמדו הצדיקים לכן . באדם הראשון ולא נפרדה מגופוגם נדבקה  היא נחש הטיל 'זוהמא' בחוההכאשר 
ם שנאמר " קק מעטית וזבתחילה בא ש. שמזקקים אותו בּכּור גולמי כמו כסף ,מעט מעט הזוהמא ומזקקים אותה דָׂ י אָׂ נָׂה ַוְיחִׁ ים ּוְמַאת שָׂ ְשֹלשִׁ

ת ְשמֹו ֵשת א אֶׁ ְקרָׂ ְדמּותֹו ְכַצְלמֹו ַויִׁ ד בִׁ ֱאֹלַויִׁ " שנאמר אחריו בה חנוך וזיקק עוד מעט .)בראשית ה, ג( "ַויֹולֶׁ ת הָׂ לאחר  .)בראשית ה, כב(" יםקִׁ ְתַהֵלְך ֲחנֹוְך אֶׁ
ֱאֹלשנאמר " בא נח וזיקק עוד מכן ת הָׂ ְך ֹנחַ קִׁ אֶׁ ְתַהלֶׁ ים קִׁ ַיְפְת ֱאֹלשנאמר " וזיקק עוד קצת את הזוהמא בנו של נח שם ואז בא .)בראשית ו, ט( "ים הִׁ

ֳהֵלי ֵשם ְשֹכן ְבאָׂ ת ְויִׁ אותה זוהמת הנחש אשר גרמה ולא פסקה  .ד"ה 'ואחר שהודענו אלו העיקרים הגדולים'( אורה' השער החמישי הספירה השישית)'שערי  )בראשית ט, כז( "ְליֶׁפֶׁ
' עפ"י מהרש"א בשם ספר אך שלא תקשה לך'מסכת תרומות דף י' ע"ב טור א ד"ה לר' אלעזר רוקח  על המשניות )'מעשה רוקח' האבותשלשת  ו דורותיהם שלשעבר עד רשעיםלהולדת 

  .(ישן

 ממנויצא כך ו ישמעאלהוליד את  הוא זיקקשעל ידי ש אורח חיים א' ברכות השחר ג' אות ג( 'ליקוטי מוהר"ן') עיקר תיקון הזוהמא החל אצל אברהם אבינו
קמו ע"ב,  דף שבתגמ' ) זוהמת הקליפה שהיתה דבוקה עמהם וכך נתלבנה ונתפרדה .זיקק ויצא ממנו עשו הרשעגם ואז יצחק אבינו  .אותה זוהמא

רז"ל' דף 'שערי אורה' השער החמישי הספירה השישית, ד"ה 'ואחר שהודענו אלו העיקרים הגדולים', 'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל בחלק 'מאמרי מדרשי  ,'פרדס רימונים' להרמ"ק שער השערים תחילת פרק ג

טן בבשהה אשר  'הרע'עשו הרשע שהיה חלק שנפרד ואחרי  (ח ,סג 'בראשית רבה'וראה  א מאמר 'ואתה תחזה' ד"ה 'מה עבד'.מב ע" דף יתרופרשת  'זוהר חדש' ,מ' ד"ה  'גם זה הוא'
שלמה נקיה היתה מטתו וגם  .נקי ללא סיגים וללא זוהמא יעקב ולדנ – מאמר ג פרק צה דף שג ד"ה וביאור ענין בירור(לר' דוד זכות 'זכר דוד' ) עם יעקב אבינו אחת

ולכן  )'שערי אורה' השער החמישי הספירה השישית ד"ה 'ואחר שהודענו אלו העיקרים הגדולים'( בלי פסולת כלל 'פרדס רימונים' להרמ"ק שער השערים תחילת פרק ג(קמו ע"ב, דף שבת גמ' ) וטהורה
 הבריאהלתחילת  עד שנחשבו, מסכת תרומות דף י' ע"ב טור א ד"ה אך שלא תקשה לך(לר' אלעזר רוקח  על המשניות )'מעשה רוקח' בלי דופיכולם ש הוליד שנים עשר שבטים

 .'שערי אורה' השער החמישי הספירה השישית, ד"ה 'ואחר שהודענו אלו העיקרים הגדולים'()

 עברהש על ידי החלה להתברר יותר 'זוהמת הנחש' מימי נחי נח ובניו ומהם נפוצה כל הארץ. שוב על יד נבנההוא  נחרב העולם במבולשלאחר 
כל  כאשר שלמההיתה  כברטתו ימש ,אברהם ועוד שלושה דורות עד ימיו של יעקב אבינומנח עד עשרה דורות  – 'ַנפֹות'שלוש עשרה  סך הכל

בין  כי הוא חשש ,את הקץ והסתלקה ממנו רוח הקודש וכשיעקב ביקש לגלות .(ד"ה עוד אני שער היסודות פרק נג להמבי"ט ')'בית אלקים צדיקים וקדושים בניו
ֵאל ה' ֱאֹלמיד אמרו לו בניו " אך. לאבותיו'ישמעאל' ו'עשו'  יצאוש'פסולת' כמו יש צאצאיו  ְשרָׂ דקֵ ְשַמע יִׁ חָׂ "תשמע  כלומר, )דברים ו, ד( "ינּו ה' אֶׁ

דכנגדם "ענה . והוא "כשם שבלבך יש רק אחד כך גם בליבנו ישראל אבינו עֶׁ ם וָׂ רּוְך ֵשם ְכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעולָׂ זו טעו ובטעות . )גמ' פסחים דף נו ע"א( "בָׂ
 .)'עבודת ישראל' למגיד מקוזני'ץ פרשת וישב ד"ה 'ויראו אותו מרחוק'( אביהםיוסף אחיהם הוא 'הפסולת' של חשבו שבעצמם כש בתחילה גם השבטים הקדושים

 אברהם אבינו היה זקוק להגר על מנת להוציא בה את כל הסיגים והזוהמא

תוכל להביא הבירור היא  יורק אחר ,קודם כל הסיגים מאברהם אבינו ובררשיתתה הוא על מנת טעם עקרּוש 'רוח הקודש'שרה אמנו ראתה ב
ם "שנאמר מה וזה  ,ממנו זרע קדוש וטהור ת ַאְברָׂ ַרי ֵאשֶׁ ה ְושָׂ ר לֹולֹא יְָׂלדָׂ גָׂ ּה הָׂ ית ּוְשמָׂ ְצרִׁ ה מִׁ ְפחָׂ ּה שִׁ ה לֹו" ,)בראשית טז, א( "ְולָׂ ְלדָׂ בשבילו,  –" לֹא יָׂ

יצא יהקב"ה לא חפץ שש והיה זה משום .)'פני דוד' להחיד"א פרשת לך לך ד"ה 'כיוצא בזה שמעתי'( כל עוד לא נבררו הסיגים מאברהם לא ילדהששרה כלומר 
השנאמר "מה הכוונה ב וזה .כשרה יותר מכל הנשים מהצדקת הזאת שהיתה 'פסולת'שום  רָׂ ַרי ֲעקָׂ י שָׂ ד" ַוְתהִׁ לָׂ ּה וָׂ הסיבה ש, )בראשית יא, ל( ֵאין לָׂ

 .אברם ונחור()הרמ"ד וואלי על ספר בראשית פרשת נח ד"ה ויקח  במקום אחר 'הסיגים'קודם " הראוי לתת לה, כל עוד לא יצאו ֵאין ָלּה ָוָלד"ש" לפי ָשַרי ֲעָקָרהש"

)'אלשיך הקדוש' פרשת  א אותה ויטיל בה את הזוהמא והסיגים שבולמוסרה לאברהם אבינו שיישוהגר שפחתה  את חליטה לקחתלכן שרה אמנו ה

)'תפארת יהונתן'  'קליפה הקודמת לפרי'יהיה כמו  של הגר הוולד ואז ,(, 'שפתי כהן על התורה' פרשת לך לך ד"ה 'ושרי אשת אברם'ב בביאור הפסוק 'ושרי אשת אברם' –לך לך טז, א 

דף לז ע"ב ד"ה ראובן  לך לך )'שתי ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת שמתעברים בה יוצאת דווקא בטיפה הראשונה 'הזוהמא'כי  פרשת לך לך ד"ה 'ותאמר שרי אל אברם'(

ם " נאמרשמה וזה  בכורי אתה( ל ַאְברָׂ ַרי אֶׁ ר שָׂ יַותֹאמֶׁ ַרנִׁ א ֲעצָׂ ֵנה נָׂ ת הִׁ דֶׁ לֶׁ י ה' מִׁ תִׁ ְפחָׂ ל שִׁ י בֹא נָׂא אֶׁ רָׂ ם ְלקֹול שָׂ ְשַמע ַאְברָׂ ה ַויִׁ נָׂ מֶׁ ה מִׁ נֶׁ בָׂ )בראשית טז,  "אּוַלי אִׁ

ם וַ " ,ב( ל ַאְברָׂ ַרי אֶׁ ר שָׂ יתֹאמֶׁ ַרנִׁ ֵנה נָׂא ֲעצָׂ ת" הִׁ דֶׁ לֶׁ י" ותטיל .בך סיגים הצריכים בירורשיש  , לפיבשבילך ה' מִׁ תִׁ ְפחָׂ ל שִׁ בה  לכן עצתי היא "בֹא נָׂא אֶׁ
ֶמָנה" יקרה שזה יואחרזוהמא, ההסיגים ו לכאת  ָבֶנה מִׁ  ייצא נקיבני כי  )'פני דוד' להחיד"א פרשת לך לך ד"ה 'כיוצא בזה שמעתי'( דששאתעבר בזרע קֹו –" אִׁ

 .הגר אות ו( דמערכת ה ערך לר' אברהם פאלאג'י )'שמו אברהם'

)'שמו  להוציא הזוהמא בהגר שנתנה לו כדי עצהב ,)'פני דוד' להחיד"א פרשת לך לך ד"ה 'כיוצא בזה שמעתי'( אשתולו שרה ישבדש ח הקֹומע לקול רּואברהם ש

ְשַמע ַאְבָרם שנאמר " אברהם' מערכת ה ערך הגר אות ו( לא את הגר,  ואז לפי ציווי שרה הוא לקח .ד"ה 'כיוצא בזה שמעתי'( )'פני דוד' להחיד"א פרשת לך לך "ָשָרי ְלקֹולַויִׁ
לא  מצידה שרה אמנו .'ושרי אשת אברם'(פרשת לך לך ד"ה על התורה' שפתי כהן ') הזוהמאאת להטיל בה  בכוונהרק אלא שלא תירש אותו,  על מנת תלשם אישּו

קידושין דף סו ע"ב( )'תפארת גמ' )ראה  קרא על שם אברהם אלא על שם הגרלא ימהגר ולד שעתיד היה לצאת והש כדישחררה את הגר שפחתה לחופשי, 

ל לכן גם אחרי ששרה מסרה את הגר לאברהם אבינו עדיין נקראה הגר בכינוי 'שפחה' שנאמר " יהונתן' פרשת לך לך ד"ה 'ותאמר שרי אל אברם'( ַרי אֶׁ ר שָׂ ַותֹאמֶׁ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ַתתִׁ  י נָׂ ֹנכִׁ יָך אָׂ לֶׁ י עָׂ סִׁ ם ֲחמָׂ יי ַאְברָׂ תִׁ ְפחָׂ יָך: שִׁ י ּוֵבינֶׁ ְשֹפט ה' ֵבינִׁ יהָׂ יִׁ ֵאַקל ְבֵעינֶׁ ה וָׂ תָׂ רָׂ י הָׂ א כִׁ ָך ַוֵתרֶׁ ֵנה  ְבֵחיקֶׁ ַרי הִׁ ל שָׂ ם אֶׁ ר ַאְברָׂ ֵתְךַויֹאמֶׁ ְפחָׂ י  שִׁ ְביֵָׂדְך ֲעשִׁ
יהָׂ  נֶׁ פָׂ ְבַרח מִׁ ַרי ַותִׁ הָׂ שָׂ ְך ַוְתַענֶׁ יִׁ ּה ַהּטֹוב ְבֵעינָׂ  .ו( – ה)בראשית טז, " לָׂ

הזוהמא מאברהם  ניגרנקראה בשם 'הגר' משום שעל ידה היא ועל כך  .יותר אליה נמשכה 'הזוהמא'לכן , שפחהעדיין היתה  הגרשיות ה
)'שמו  עצמו כמצרף כסףאת את 'הסיגים' ולתקן  הלהוציא ב כיוןהוא כאשר  ,אליה )'עבודת ישראל' למגיד מקוזני'ץ פרשת וירא ד"ה 'ותאמר שרה אל אברהם'( אבינו

)ראה רש"י בראשית  שפחתובעל ידה נפלט ממנו חלק הרע כי שאברהם היה טפל לה בכוח הנבואה,  אמנו על שרהלכן נאמר  .מערכת ה ערך הגר אות ו( אברהם'

בר ושרה אמנו ראתה ב'רוח הקודש' שהעּו ,מאברהם הגר התעברה .כא, יב( )'שפתי כהן על התורה' פרשת לך לך ד"ה 'ושרי אשת אברם', 'מדרש תלפיות' ענף הגר ד"ה ולעניות(
ממש, רע ומר. וזה היה מרוב הסיגים שהיו בו. על כן כיוונה שרה ועשתה בו 'עין הרע' ועל ידי כן גרמה שהפילה  'סטרא אחרא'שלה היה 
וגם הפעם , התעברהשוב הגר אחר כך  .ובר באה מהקליפה של הגר(וב'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת לך לך סימן טז כתב שטומאת הע ,מה, ה 'בראשית רבה')ראה  ברההגר את עּו

)'ככר לאדן' להחיד"א סימן ד על בראשית רבה פרשה מה, 'פני דוד' להחיד"א פרשת לך לך  קדושה ויצא ממנה בנה 'ישמעאל' ניצוצי גםבו היו  בעיבור הזה סיגים אךהיה 

 .'סכנת עין הרע'( –)להרחבה בנושא 'עין הרע' ראה מאמרינו לפרשת בלק  ד"ה 'ועפ"ז אפשר שזה'(

 בישמעאל בנה של הגר  ובאברהם אבינו יצא והסיגים והזוהמא שהי

לרמוז שהתבררו  – מידת הדיןשם של ים' שהוא ק'אלשם אברהם אבינו היה בגיל שמונים ושש, שזה בגימטריא כאשר ישמעאל נולד 
פרשת לך לך ד"ה  'אגרא דכלה', 'פני דוד' להחיד"א פרשת לך לך ד"ה ואברם בן שמנים שנהרמ"ע מפאנו חלק ג, פרק יח, ה'מאמר חיקור דין' ל) הקשים והסיגים מאברהם אבינו כל הדינים

זך ובלי 'שמרים',  של שרה כשהואבטנה תוך מ (, יחרמ"ע מפאנו חלק גה)'מאמר חיקור דין' ל נקי לגמרילהיוולד  יצחק היה יכול אחר כך לכן .(ואברם בן פ"ו שנה
יצחק הצדיק היה נחשב כי  .פרשת לך לך דף יג ד"ה אמור מעתה(לר' מאיר ביקייאם )'מאורי אור'  בטן של הגר יחד עם 'הרפש' ו'הטיט'הישמעאל יצא מש לאחר

שמבשיל  לפניהיוצאת  'הזוהמא'ו 'הפסולת'שהיא  ד"ה לתרץ(' תולדות)'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק שמן הטוב על הפסוק 'ואלה  קליפת הפרי''ללפרי ואילו ישמעאל 
 .'צדקת הצדיק' דף יא אות עח[,'דבש לפי' מערכת ב אות כג, ראה 'חסד לאברהם' מעין שני נהר נו ד"ה 'אמנם נשאר' בני קטרה]להבנת ענין  על בראשית רבה כט, ג ד"ה ואמנם כל זה( )'נזר הקודש' הפרי

)זוהר פרשת וירא דף קיח ע"ב ד"ה  ר בבית אברהם אביוגהיה עדיין שהוא אף בפסוקים יותר שמו של ישמעאל לא נזכר שמיום שנולד יצחק,  זה הטעם

ֵעאל" כגון 'ישמעאל'חיבה בשמו של בדרך נקרא הוא  תחילהכך ב .ותרא שרה( ְשמָׂ יָך ּוְליִׁ ֵעאלוכן " )בראשית יז, כ( "ְשַמְעתִׁ ְשמָׂ ה  ְבנֹו ְויִׁ נָׂ ְשֵרה שָׂ ן ְשֹלש עֶׁ בֶׁ
תֹו ְרלָׂ ֹמלֹו ֵאת ְבַשר עָׂ ֵעאללּו "וכן )בראשית יז, כה(  "ְבהִׁ ְשמָׂ יָך יִׁ נֶׁ ְחיֶׁה ְלפָׂ ַאל כגון " אחרים נוייםרק בכיהוא נקרא נולד שיצחק אחרי אך  ,)בראשית יז, יח( "יִׁ

יָך  ָך ַהַנַערַעל ֵיַרע ְבֵעינֶׁ תֶׁ ת כן "ו ,)בראשית כא, יב( "ְוַעל ֲאמָׂ הְוַגם אֶׁ מָׂ אָׂ ָֽ ן הָׂ י ַזְרֲעָך הּוא בֶׁ נּו כִׁ ימֶׁ הוכן " )בראשית כא, יג( "ְלגֹוי ֲאשִׁ ְראֶׁ דְבמֹות  ַאל אֶׁ )בראשית  "ַהיָׂלֶׁ

ילו יצחק היה נחשב לעומתו נו ואשל אברהם אבי ון שישמעאל היה 'הפסולת'וכימוכל זה  ,ת וירא דף קיח ע"ב ד"ה ותרא שרה()'כתם פז' על זוהר פרש כא, טז(
 .(ז ד"ה על כן האלקים ,ראה 'האלשיך הקדוש' פרשת שמות א .ד"ה ותרא שרה ע"ב קיחפרשת וירא דף )זוהר  לכלום תלא נחשב הפסולת – ובמקום בו נמצא הזהב ל'זהב',

 וזה הסיבה שקרא לו .שנחשבת כבהמה 'קליפה'בו ומצד אמו היה  'שהקדּו' בושמצד אביו היה לפי , אדם ובהמה ישמעאל היה מעורב
של אמו גבר  שהטבעלפי  "ָאָדם" ל"ֶפֶראוהקדים " אברהם. מצד אביו –" ָאָדםו" ,אמו הגרמצד  –" ֶפֶרא",(ו)בראשית טז,  "ֶפֶרא ָאָדם" המלאך

הביא  חמש עשרהשכבר בגיל  ('ויאמר לה המלאך'פרשת לך לך פרק טז ד"ה  בפירושו על ספר בראשית )הרמ"ד וואלי של אביו, כפי שהוכיחו מעשיו הטבעאצלו יותר מ
נב היה גֹוו )'דבש לפי' להחיד"א מערכת י' אות לג( זכריםעם ו תֹועבר איסורי עריות עם חמֹו ,(שמות אפרשת  'מדרש תנחומא', א, א 'שמות רבה') עבודה זרה ועבד אותו 'צלם'

י וכן מטעם זה לא באים .מה, ט( 'בראשית רבה') כל נבלותאֹוונפשות  פרשת וזאת הברכה אות ה ד"ה 'וזרח משעיר', 'חומת אנך' להחיד"א פרשת  )'פני דוד' להחיד"א ישמעאלמם ֵגרִׁ

 הגרהפגומה של בטן הנולד מ ישמעאלכי אלא מעשו הרשע,  תולדות אות א בשם גורי האר"י ז"ל, 'ראש דוד' להחיד"א פרשת ראה ד"ה 'ויראה בהקדים' בשם האר"י ז"ל, עיי"ש(
 .)'וימהר אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת ג אות תסח ד"ה גרים( רבקההקדֹושה של בטן השנולד מהרשע  עשובשֹונה מ

 הצעיר גילו ובגלל ' שעתיד לעשותהתשובה'ישמעאל ניצל ממות בזכות 

ל . וזה מה שנאמר "כאשר ראה אברהם אבינו כי בנו יצא לתרבות רעה, הוא היה מרבה להתפלל עליו שיחזור בתשובה ם אֶׁ הָׂ ר ַאְברָׂ ַויֹאמֶׁ
ֱאֹל ֵעאל ים קִׁ הָׂ ְשמָׂ יָךלּו יִׁ נֶׁ ְחיֶׁה ְלפָׂ ֵעאל  ,)בראשית יז, יח( "יִׁ ְשמָׂ יָך"לּו יִׁ נֶׁ ְחיֶׁה ְלפָׂ )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת תולדות על הפסוק 'כי זקן  ביקש שיחזור בתשובה –" יִׁ

)'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת תולדות ד"ה 'או יראה בדרך  י 'מת' והצדיק נקרא 'חי' ותפילתו היתה שהוא יהיה צדיקוכן ביקש עבורו 'חיים' כי הרשע קרו יצחק'(

יזכה ו )'ילקוט שמעוני' פרשת נח רמז מח( שיעשה תשובה ומתוך כך ה' הבטיחו .)רש"י בראשית יז, יח( ויחיה מתוך יראת ה' רמז קרוב', 'אור החיים הקדוש' פרשת לך לך יז, יח(
י ֹאתֹו שנאמר " ואף יוליד שניים עשר נשיאים ויפרה וירבה זרעו מאוד מאוד ,)'אלשיך הקדוש' פרשת לך לך יז, כ( בסוף לעולם הבא ְרֵביתִׁ י ֹאתֹו ְוהִׁ ְפֵריתִׁ ְוהִׁ

דֹול יו ְלגֹוי גָׂ יד ּוְנַתתִׁ ם יֹולִׁ יאִׁ ר ְנשִׁ שָׂ ְמֹאד ְמֹאד ְשֵנים עָׂ  .)בראשית יז, כ( "בִׁ

אברהם אבינו ניסה לחנך את בנו ישמעאל במצוות על מנת ליישרו. כך היה בעת שהכין את הארוחה לשלושת המלאכים שביקרו אותו הוא היה 
ל  ֵתן אֶׁ טֹוב ַויִׁ ר ַרְך וָׂ קָׂ ן בָׂ ַקח בֶׁ ם ַויִׁ הָׂ ץ ַאְברָׂ ר רָׂ קָׂ ל ַהבָׂ " הוא ישמעאל ַהַנַער" ,)בראשית יח, ז( ֹאתֹו"ַוְיַמֵהר ַלֲעשֹות  ַהַנַערנעזר בישמעאל בנו שנאמר "ְואֶׁ

אברהם אבינו מוציאו מעומק 'הקליפות' והמקטרגים, ומחנכו במצוות  והיה ,(מח, יג 'בראשית רבה') שנעזר בו אברהם אבינו בכדי לזרז אותו במצוות
מד וע מדבר באר שבעל הגרעם ישמעאל ביחד  נשלחכאשר ו .'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת וירא ד"ה נחזור לענין המלאכים() כדי שלא יהיה מושרש 'בקליפות'

םשנאמר " השיחים דזרקה אותו הגר תחת אח בצמא, למות יחִׁ ד ַתַחת ַאַחד ַהשִׁ ת ַהיֶׁלֶׁ ת ַוַתְשֵלְך אֶׁ ן ַהֵחמֶׁ ם מִׁ ְכלּו ַהַמיִׁ ישמעאל ו )בראשית כא, טו( "ַויִׁ
ראה  כי ,החייה אותוהקב"ה  )בראשית רבה, נג, יד( מלאכי עליון בגלל מה שעתידים בניו להצר לישראלעליו מיד קטרגו על אף שו לקב"ה.אז תפלל ה
ְשַמע ֱאֹלשנאמר "וזה מה  .בתשובהעתיד לחזור הוא ש ת קֹול ַהַנַערקִׁ ַויִׁ א ַמְלַאְך ֱאֹל ים אֶׁ ְקרָׂ ר קִׁ ַויִׁ גָׂ ְך הָׂ ּה ַמה לָׂ ר לָׂ ם ַויֹאמֶׁ ַמיִׁ ן ַהשָׂ ר מִׁ גָׂ ל הָׂ ַאל ים אֶׁ

ַמע ֱאֹל י שָׂ י כִׁ יְראִׁ םקִׁ תִׁ ר הּוא שָׂ ל קֹול ַהַנַער ַבֲאשֶׁ  .(''יערות דבש' חלק א' דרוש טו ד"ה 'ולכך נאמרחיים ויטאל פרשת כי תצא ד"ה 'כי תהיינה',  ''עץ הדעת טוב' לר) )בראשית כא, יז( "ים אֶׁ

לא  ('וכן הלשון', רמב"ן פרשת וירא כא, ט ד"ה פרשת וירא רמז צה 'ילקוט שמעוני') כיון שהיה רק בן שבע עשרה אך, ראוי להצילוהיה ולא  רשע במעשיוהיה ישמעאל 
)'מאמר חיקור דין' הרמ"ע מפאנו חלק  בעבירות האדם בבית דין של מעלה שאין מתחשביםלפי  ,וירא דף קיח ע"ב ד"ה באשר הוא( פרשת )זוהר עת להענישוה עדיין היה

וישמעאל  ,(הרמ"ע מפאנו חלק ב, כגל'מאמר חיקור דין' , ד"ה באשר הוא )זוהר וירא דף קיח ע"ב גיל עשרים לפני וירא דף קיח ע"ב ד"ה באשר הוא( פרשת )זוהר ואין מענישים שם ב, כג(
ַמע ֱאֹל" על ישמעאל שנאמר מה וזה .)'מאמר חיקור דין' הרמ"ע מפאנו חלק ב, כג( נחשב כביכול 'צדיק' באותה העתשהיה צעיר  י שָׂ ל קֹול ַהַנַער קִׁ כִׁ ר ים אֶׁ ַבֲאשֶׁ

ם ם" )בראשית כא, יז( "הּוא שָׂ ר הּוא שָׂ וירא דף פרשת )זוהר  מתחת לגיל עשריםלא היה עת להענישו כי היה רשע, הוא ישמעאל שעל אף ש כלומר –" ַבֲאשֶׁ

פרשת וירא רמז  'ילקוט שמעוני') שתה ממנההוא , וערב שבת של בריאת העולםב 'בין השמשות'שנבראה  לו את הבארגילה אז ה' ו .(ד"ה באשר הוא ע"ב קיח

 . ('בארה של מרים' –ראה מאמרינו לפרשת חוקת  השמשותבה בנושא הבאר שנבראה בין )להרח מהמוות וניצל (צה
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 ~3 ~ 
 

  בכוח תפילת אברהם אבינו מהשלי תשובהב בסוף ימיו חזרישמעאל 

. החלו עולים בקרבוש רשפי תשובה בו, ואז התעוררו כל המקטרגיםממנו הושקטו  ישמעאל על ידי חיבתו הגדולה של אברהם אבינו לבנו
לו מכוח  השבא )'פני דוד' להחיד"א פרשת חיי שרה אות יז ד"ה 'וה' בירך את אברהם'( לא היה מתאפשר לקבל את תשובתוקודם לכן, בלי הכנעת המקטרגים אמנם 
 .סימן ד' על בראשית רבה פרשה מה( )'פני דוד' להחיד"א פרשת לך לך ד"ה 'ועפ"ז אפשר שזה, 'ככר לאדן' להחיד"א ישמעאלתוך בהיה חלק הטוב שה שהם 'הקדושהניצוצי 'אותם 

י מעיים בסוף ימיו התייסר ו ,עשה תשובה ישמעאלואכן  נָׂה שנאמר " בשביל מירוק עוונותיובחֹולִׁ ים שָׂ נָׂה ּוְשֹלשִׁ ֵעאל ְמַאת שָׂ ְשמָׂ ה ְשֵני ַחֵיי יִׁ ְוֵאלֶׁ
ים  נִׁ ַבע שָׂ ְגַועְושֶׁ יו ַויִׁ ל ַעמָׂ ף אֶׁ סֶׁ ת ַוֵיאָׂ ְגַוע" ,)בראשית כה, יז( "ַויָׂמָׂ הכניע את עצמו לפני יצחק ישמעאל ו .)מדרש 'שכל טוב' בראשית כה, יז( מעייםבמחלת ה–" ַויִׁ

ְקְברּו ֹאתֹו שנאמר " הוליך את אחיו לפניועל ידי שאביהם  אברהם את בשעה שקברו אחיו יוַויִׁ נָׂ ֵעאל בָׂ ְשמָׂ ק ְויִׁ ְצחָׂ ה יִׁ ַרת ַהַמְכֵפלָׂ ל ְמעָׂ )בראשית כה,  "אֶׁ

)הרמ"ד  כמו ההכנעה סימן ברור יותר של 'תשובה שלימה' שאיןלפי חזר בתשובה שלימה, הוא שישמעאל ובזה הראה  (בבא בתרא דף טז ע"אגמ' ) ט(

 .וואלי בפרשת חיי שרה פרק כה ד"ה ויגוע ד"ה ויקברו(

הוְ כמו שנאמר על אברהם אבינו " לכן ים ְיֵמי ְשֵני ֵאלֶׁ נִׁ ֵמש שָׂ ה ְוחָׂ נָׂ ים שָׂ ְבעִׁ ה ְושִׁ נָׂ י ְמַאת שָׂ ר חָׂ ם ֲאשֶׁ הָׂ הוְ " ,)בראשית כה, ז( "ַחֵיי ַאְברָׂ  –" ְיֵמי ְשֵני ֵאלֶׁ
ְשָמֵעאל ְוֵאֶלה ְשֵני ַחֵיי"נאמר על ישמעאל כך גם חיים נצחיים וקיימים, ל זכהכי מעיד ש וקיימים, חיים נצחיים ל זכהכי מעיד ש )בראשית כה, יז( "יִׁ

ר "שנאמר  נעריו בעת שהלכו לעקידה אברהם לישמעאל ואליעזר ודבר זה רמז .(ד"ה תא חזי יומין קכד ע"בדף חיי שרה פרשת )זוהר  שחזר בתשובה משום ַויֹאמֶׁ
יו  רָׂ ל ְנעָׂ ם אֶׁ הָׂ םַאְברָׂ כֶׁ אליעזר  כי אך לא בעולם הבאעם החמור, היא ם כ" בעולם הזה ישיבתֹפהכלומר דווקא " ,)בראשית כב, ה( "ֲחמֹורם הַ ֹפה עִׁ  ְשבּו לָׂ

על גלגולי נשמות שעבר ישמעאל וראה  .בשם הרמ"ע מפאנו)'ילקוט חדש' ערך משיח ותחיית המתים לעתיד לבוא אות כ  עשה תשובה בסוף ימיויחי לגן עדן וישמעאל  להיכנסעתיד 

 רמ"ע מפאנו אות נדהאר"י ז"ל חלק ליקוטים פרק 'מספר עץ חיים', 'גלגולי נשמות' ל'דבש לפי' להחיד"א מערכת י' אות לג, 'ליקוטי הש"ס' לה ,' פרשת בלק ד"ה 'בילקוט ע"פ מה'''מגלה עמוקותבלאחר מותו 

 .('עוג מלך הבשן' –ראה מאמרינו לפרשת דברים  עבד אברהם להרחבה על אליעזר) )הרמב"ן בראשית כה, יז ד"ה 'ואלה שני'( ויהיה בעל תשובה וצדיק .(ואכמ"ל

לֹום שנאמר " )זוהר פרשת וארא דף לב ע"ב ד"ה 'אמר ליה'( ה' שמע את תפילת אברהם אבינו וקיבל את בקשתו על בנו ישמעאל יָך ְבשָׂ ל ֲאֹבתֶׁ בֹוא אֶׁ ה תָׂ ְוַאתָׂ
ֵבר  קָׂ התִׁ ה טֹובָׂ ָקֵבר ", )בראשית טו, טו( "ְבֵשיבָׂ והיא אמנם תהיה בחייו  ,)'ילקוט שמעוני' פרשת נח רמז מח( בישרֹו שישמעאל יעשה תשובה –" ְבֵשיָבה טֹוָבהתִׁ

ֵעאל  . לכן יש טעם הנקרא 'זרקא' על התיבה "ק בסוף ימיואך ר ,)רש"י בראשית טו, טו( של אברהם ְשמָׂ ְליִׁ " באותו פסוק בו הודיע ה' לאברהם אבינו ּוָֽ
ֵעאל  כי שמע את תפילתו שנאמר " ְשמָׂ ְליִׁ ְמֹאד ּוָֽ י ֹאתֹו בִׁ ְרֵביתִׁ י ֹאתֹו ְוהִׁ ְפֵריתִׁ י ֹאתֹו ְוהִׁ ֵנה ֵבַרְכתִׁ יָך הִׁ ם ְשַמְעתִׁ יאִׁ ר ְנשִׁ שָׂ משום  )בראשית יז, כ( "ְמֹאד ְשֵנים עָׂ

 על ידי מיתוק הזוהמא שבו )'שפתי כהן על התורה' פרשת לך לך ד"ה 'ויאמר אברהם'( ימיו בסוףאת התיבה ומלמד בזה שהוא יחזור בתשובה  מאריךשטעם זה 
אף שהיה  בשמו להיקראלבן ישראל הותר והיות ששב בתשובה ם וקלקל בחייו. את מה שפג ותשובתו תתקן ,(ה)'תפארת יהונתן' פרשת לך לך טז ד"ה ויאמר ל

 .)'מדרש אליהו' למחבר שבט מוסר דרוש א' סעודת הצדיקים ד"ה ואבוא( ר' ישמעאל כהן גדול וכן נקרא .)'זרע שמשון' לר' שמעון נחמני דף ו ע"ב ד"ה ויקרא האדם( רשעבתחילה 

 ופטימה והוא סימן לנביא השקר של הישמעאליםא לאישה את עישה ישמעאל נש

ישה' )'ילקוט שמעוני' פרשת וירא רמז צה( ישמעאל הלך ולקח אישה מואבית בשם 'עשייה' . )'פר אחד' על 'פרקי דרבי אליעזר' פרק ל' ד"ה 'ועישה שמה'( ויש אומרים ששמה 'עָׂ

)עפ"י 'ספר הישר' פרשת וירא ד"ה וישלח  ה ומקללת אותם ואת ישמעאל בעלהאורחים, והיתה מכה את ילדי תולא מכניסלא היתה טובה האישה הזאת 

לבדו בשעה  והניחה אותו, היא לא הראתה לו פנים טובות התגעגע אליובשעה ש אברהם אבינו לבקר את ישמעאל בנו וגם כאשר בא אבימלך(
 ישמעאלהביאה ל אשה זו .מערכת יוד ערך ישמעאל אות ז ד"ה ישמעאל(' אברהם פאלאג'י לר)'שמו אברהם'  ואבירעה בעיני אברהם נעשתה כך ו לאוהל. שהיא נכנסה

םבנים אלו היו בניו הראשונים של ישמעאל ונקראו בשם " .)עפ"י 'ספר הישר' פרשת וירא ד"ה וישלח אבימלך( בת וארבעה בנים ְבשָׂ ר ְוַאְדְבֵאל ּומִׁ ֹית ְוֵקדָׂ  "ְנבָׂ
 כל אלו ירשו את טבע אימם ולא היו מכניסי אורחים, כמו שמצינו בבני קדר שהיו אכזריים בטבעם פרשת חיי שרה ד"ה ובני מדין()בראשית כה, יג( )'ספר הישר' 

 .)ביאור הרד"ל על פרקי דרבי אליעזר פרק ל ד"ה 'הדבר הזה ושילחה'(

אף שהביאה וזה על לגרשה, כי עליו רמז לו ש( ני' פרשת וירא רמז צה)'פרקי דרבי אליעזר' פרק ל, 'ילקוט שמעו בעצת אברהם אביו הזאת האשהישמעאל גירש את 
היה שהביאה לו אמו ממצרים ושמה  אחרתשניה א אישה נשישמעאל אחר כך  .()'שמו אברהם' מערכת יוד ערך ישמעאל אות ז ד"ה ישמעאל לו כמה בנים

היה )'פרקי דרבי אליעזר' פרק ל, 'ילקוט שמעוני' פרשת וירא רמז צה. וראה שם באריכות את המעשה ש אורחים לו היתה מכניסההביאה טובה לישמעאל ואישה זו  'פטימה'.

ישמעאל הביא  .'שמו אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת יוד ערך ישמעאל אות ז ד"ה ישמעאל(י "עפ) ירחה גם את אברהם אביו בכבוד גדולאו ,אברהם אבינו ביקר את ישמעאל(כאשר 
א ְיטּור יו והם "ממנה את שאר בנ א: ֲחַדד ְוֵתימָׂ ה ּוַמשָׂ ע ְודּומָׂ ְשמָׂ ישּומִׁ פִׁ ה נָׂ ֵקְדמָׂ ילדים  ו לישמעאל שנים עשרובסך הכל נולד .טו(–)בראשית כה, יד  "וָׂ

וכל אותם צאצאים שיצאו מ'פטימה' אשתו השנייה של ישמעאל, מחזיקים גם כיום במידת  .)'ספר הישר' פרשת חיי שרה ד"ה ובני מדין(נשיאי אומות 
 .)הוספות הרד"ל על פרקי דרבי אליעזר ל' ד"ה 'וכ"כ סופרי הארץ'( הכנסת האורחים כטבע אמם

נביא השקר של הישמעאלים עזב את אשתו הראשונה, הוא הלך ונשא אישה שניה ששמה היה 'עישה'  מחמ"דנים רבות אחר כך, כאשר ש
)שהיא היחידה שהביא לו צאצאים  מאשתו הראשונה נולדה לו בת שלה הוא קרא בשם 'פטימה' )פאטמה( עמו. הטיבהוהיא היתה אישה קשה ורעה ולא 

עם והסיבה שהוא קרא לה בשם זה, כי כוונתו שיהיה שמה כשם אשת ישמעאל השנייה שהיתה טובה  .שחיו, והם שני נכדיו ששמם היה 'חסן' ו'חוסיין'(
ם בתוך כפי שגם לקח הרבה מדבריהם וש מו, לפי שהיה בקי במדרשי רבותינו. הוא ידע שאשתו השניה של ישמעאל הטיבה עישמעאל

כך עשתה גם הבת פטימה למחמ"ד נביא השקר שהיתה סועדת ומטפלת בו לפני ישמעאל,  אשתו השניה שלכשם שעשתה פטימה  ואכן .דבריו
בזכות מעשיה ועוז רוחה, נחשבת פטימה בתו של מחמ"ד נביא השקר עד היום למוערצת בין  .)רד"ל על 'פרקי דרבי אליעזר' פרק ל' ד"ה 'ושמה פטומה'( פטירתו

 נשות הישמעאלים. לכן נשים רבות אצלם נקראות בשם זה.

 מת ישמעאל גדלה והתחזקה בכוח תפילתו של אברהם אבינואּו

בעקבות  .)'שמו אברהם' מערכת ת' ערך תפילה אות מד ד"ה לא התפלל( הפסיק להתפלל עליו ואחר כך ,אברהם אבינו היה מתפלל על ישמעאל עד מתי שנולד יצחק
י ֹאתֹו " שנאמר תפילתו של אברהם אבינו, ה' ברך את ישמעאל והבטיח כי הוא יפרה וירבה ְפֵריתִׁ י ֹאתֹו ְוהִׁ ֵנה ֵבַרְכתִׁ יָך הִׁ ֵעאל ְשַמְעתִׁ ְשמָׂ ּוְליִׁ

יו  יד ּוְנַתתִׁ ם יֹולִׁ יאִׁ ר ְנשִׁ שָׂ ְמֹאד ְמֹאד ְשֵנים עָׂ י ֹאתֹו בִׁ ְרֵביתִׁ דֹולְוהִׁ ם" ,)בראשית יז, כ( "ְלגֹוי גָׂ יאִׁ ר ְנשִׁ שָׂ או תנשבזה הבטיחו כי שנים עשר ילדיו י –" ְשֵנים עָׂ
ְמֹאד ְמֹאד" תעלווי י ֹאתֹו בִׁ ְרֵביתִׁ י ֹאתֹו ְוהִׁ ְפֵריתִׁ כל הניצוצות  .יז, כ( בראשית 'רבינו בחיי') הבטיחו שתחול עליהם ברכת הריבוי יותר משאר העמים –" ְוהִׁ

וזה מה שאמר המלאך להגר  .והשורש שלהם 'הכלי המחזיק'היה שהוא  ישמעאלבתוך  יםלוכלכבר  ושל שנים עשר הנשיאים הי החשובים
דֹול " על ישמעאל בנה י ְלגֹוי גָׂ נּוכִׁ ימֶׁ  .)הרמ"ד וואלי בפרשת וירא פרק כא ד"ה קומי שאי( )בראשית כא, יח( "ֲאשִׁ
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םהתעכבה  הבטחה על ריבויים של אותם נשיאיםה  המועד, עד שהגיע מעת הבטחת ה' לאברהם אבינו שים ושלוש שנהת שלֹומאֹוש שלֹו ַאְלַפיִׁ
ארבעת אלפים שלוש מאות ושמונים שנה בערך בשנת  ,בימי מחמ"ד נביא השקר של הישמעאלים התרבו יוצאי חלציו של ישמעאל ריבוי רבש

התחזקה  ,אכן חלההיא ואחרי ש .של ה' לאברהם אבינו ם כל אותם השנים מתי תחול ההבטחהמצפי הישמעאליםבני והיו . לבריאת העולם
לשניים עשר נשיאים, רק  מחולקת מלכותםגם היום ו. ונכבשו ארצות שלמות תחתם יז, כ ד"ה 'ונתתיו' בשם רבינו חננאל( בראשית 'רבינו בחיי') המלכות בידם

ת היה ונביֹו ת' כי ממשלתם גדולהמזרעו של 'נביֹו ודאי הםוש למעט המלכות הטורקית .לדעת מי הן הישמעאלים באומותבקיאים שלא 
 .)הרמ"ד וואלי פרשת חיי שרה פרק כה ד"ה 'אלה הם בני ישמעאל'( הבכור

)'קנאת ה' צבאות' להרמח"ל חלק שני פרק 'חמה  ת ומניחים את אחדותו יתברךקּוֹו, לפי שאינם נוגעים באלמבני עשו בני ישמעאל קרובים יותר אל הקדושה

)'פרי צדיק' לר' צדוק הכהן מלובלין מאמר לו' חנוכה  אבי אומתםישמעאל כפי שהיה  תמהקליפה של הזנּובאים  כיון שהםאך  .וכוכבים' ד"ה עתה אפרש ועתה אודיעך(ולבנה 

ר גדּוו היפך מכך שהוא לעומת מיוזה . תורה הקדושהעל פי ה 'יםערמכֹו'ו 'יםרשחֹו'על כן הם נקראים  ,וראש חודש טבת אות כא ד"ה 'כבר אמרנו שנקרא'(
ם  ַוַיֲעֹזבשנאמר עליו " " כמו יוסף הצדיקתַֹּארְיֵפה קרא "שאז נ ויש לו גוף נקי ומהודר תבזנּו י אִׁ ה כִׁ תֹו ְמאּומָׂ ר לֹו ְבַיד יֹוֵסף ְולֹא יַָׂדע אִׁ ל ֲאשֶׁ כָׂ

י יֹוֵסף  ר הּוא אֹוֵכל ַוְיהִׁ ם ֲאשֶׁ חֶׁ ה ֹתַארְיֵפה ַהלֶׁ יֵפה ַמְראֶׁ שהם מקליפת ישמעאל בני האדם אלו כל לכן  .)ראה רש"י ובעל הטורים בבראשית לט, ו( )בראשית לט, ו( "וִׁ
 .)'פרי צדיק' מאמר לו' חנוכה וראש חודש טבת אות כא ד"ה 'כבר אמרנו שנקרא'( החיצונים במרארים שחֹו הרי הם ,תומשוקעים בתאוות הזנּו כמו בני קדר שהם מזרעו

 'גלות ישמעאל'אין גלות קשה יותר מהגלות האחרונה שהיא 

ְשָמֵעאל" בשעה שאמר ()'תפארת יהונתן' פרשת לך לך ד"ה וירד העיט על הפגרים ישמעאל בנו התארכה מכוח תפילת אברהם על אליםעמלכותם של הישמ  לּו יִׁ
ְחֶיה ְלָפֶניָך" )'צרור המור' סוף  דיהםתחת יהיו עם ישראל שכ שנים רבות היא שגרמה להשליט את ישמעאל בארץ ישראל תפילה זוו .)בראשית יז, יח( יִׁ

יָך" לאחר תפילתו ה' לאברהם שאמרכפי ו ,פרשת נח ד"ה ובכאן רמזו במדרש( ְשָמֵעאל ְשַמְעתִׁ יו " )בראשית יז, כ( "ּוְליִׁ ם של מלכות .)בראשית יז, כ( "ְלגֹוי ָגדֹולּוְנַתתִׁ
עליהם ולא נותנים להם שולטים הם ת, ועד היום דֹומָׂ אותם וגזרו עליהם ְש  עינּוישראל, שכמה רעות עשו לישראל לקשה היתה  הישמעאלים

 'גלות ישמעאל'לישראל כמו  )'ילקוט חדש' ערך גלות אות סא( וגדולה שמות דף יז ע"א ד"ה רבי יהודה פתח(פרשת )זוהר  שאין לך גלות קשה ולא עוד אלאלעמוד בדתם. 
גלות  ,מדיגלות  ,בבלגלות  –גלויות סתיימו ארבע ישאחרי בעת אחרית הימים גלות שעתידה להיות שהיא  (ד"ה רבי יהודה פתח שמות דף יז ע"אפרשת )זוהר 
 כי גזירות הישמעאלים (על התהלים קכד, א זצ"ל עץ הדעת טוב' לרבינו חיים ויטאל)' תקיפה יותר מארבע הגלויות שקדמו להוגלות ישמעאל  .אדוםגלות  ,יון

 .דף ה ע"א ד"ה כבר ידעת( 'מנחת יעקב'פירוש מהר"י סרוק הנקרא ובתוכו )ספר 'חבל נביאים'  קשות

ואין לישראל אומה יותר אויבת ממנה, שכל מטרתה לדלדל  .)'רבינו בחיי' בראשית כא יד ד"ה ויתכן( אין אומה בעולם ששונאת את ישראל כמו בני ישמעאל
ידוד המלך "וקונן ועליה צעק  .את ישראל, להקטין אותם ולמאוס בהם ר" אֹויָׂה לִׁ ֳהֵלי ֵקדָׂ ם אָׂ י עִׁ ַכְנתִׁ ְך שָׂ שֶׁ י מֶׁ י ַגְרתִׁ הרמב"ם )'אגרת תימן' ל )תהלים קכ, ה( כִׁ

רוצים להרוג ולכלות ו, ןכמות לא נראוש להצר לישראל צרות קשות ומשונות רוצים הישמעאלים .(ד"ה 'אבל מה שזכרת מעסק'ב לפי דפוס פיעטרקודף יד ע"א 
יר גלות הישמעאלים אמר דוד המלך " לכן על .ולא להשאיר להם שורש וענף בגוף ונפש יחד חיים ולבלוע אותםהממון של ישראל את  שִׁ

ד לּוֵלי ה' וִׁ ֵאל ַהַמֲעלֹות ְלדָׂ ְשרָׂ א יִׁ נּו יֹאַמר נָׂ יָׂה לָׂ הָׂ נּו  :שֶׁ יָׂה לָׂ הָׂ םלּוֵלי ה' שֶׁ דָׂ ֵלינּו אָׂ נּו: ְבקּום עָׂ ם בָׂ עּונּו ַבֲחרֹות ַאפָׂ ים ְבלָׂ )'עץ הדעת  (ב - )תהלים קכד, א "ֲאַזי ַחיִׁ

 המליךה' ם ישראל, כדי להטיב עִׁ לכן . ניתן לספרלים את ישראל הוא דבר שלא השנאה ששונאים הישמעאגודל ו .(ג - טוב' למהרח"ו על התהלים פרק כד, א
 .ספר 'חבל נביאים' פירוש מהר"י סרוק מנחת יעקב דף ה ע"א ד"ה כבר ידעת() כל כך את ישראללא שונאים הם ועל ידי כן ם אדֹומלכות יחד עם את ישמעאל  עליהם

יכמו שאמר דוד המלך " ,הרי שהם ירדפו את ישראל למלחמה לשלום אחרי הישמעאליםישראל כמה שירדפו  לֹום ְוכִׁ י שָׂ ה  ֲאנִׁ ֲאַדֵבר ֵהמָׂ
ה" מָׂ ְלחָׂ ז "התפלל לה' מפניהם דוד המלך וגם  (ד"ה 'אבל מה שזכרת מעסק'פיעטרקוב לפי דפוס דף יד ע"ב  ם"להרמב 'אגרת תימן')תהלים קכ, ז( ) ַלמִׁ י עָׂ י ֵמֹאְיבִׁ יֵלנִׁ ֹשְנַאיַיצִׁ י  ּומִׁ כִׁ
י נִׁ מֶׁ ְמצּו מִׁ הגדול יתברך שיבטחו בשמו זולתי  בגלותם, תקוה אחרת לישראלואין  .יצילני מאויבי( ד"ה)תהלים יח, יח( )'חזה ציון' לר' עמנואל חי ריקי תהלים יח, יח  "אָׂ

ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ  ה לשמוע בקול נאקת העםשעתיד הקב" לפיו .חיים ויטאל על התהלים קכד, א( לר')'עץ הדעת טוב'  מידם שיושיעם
ְשַמע ֵאל "מלשון שהוא  – 'ישמעאל'נקראים הם על כן  באחרית הימים, וכפי שהתפלל דוד המלך  ,פרק לב( 'פרקי דרבי אליעזר') )תהלים נה, כ( "ְוַיֲעֵנםיִׁ

נּו" ואמר בתהלים על גלות הישמעאלים נָׂ לֹא ְנתָׂ רּוְך ה' שֶׁ םבָׂ ֵניהֶׁ ף ְלשִׁ רֶׁ ְטנּו:  טֶׁ ְמלָׂ ר ַוֲאַנְחנּו נִׁ ְשבָׂ ים ַהַפח נִׁ ַפח יֹוְקשִׁ ה מִׁ ְמְלטָׂ פֹור נִׁ ְזֵרנּו : ַנְפֵשנּו ְכצִׁ עֶׁ
ץ רֶׁ אָׂ ם וָׂ ַמיִׁ  .על התהלים קכד, א(זצ"ל ח( )עפ"י 'עץ הדעת טוב' לרבינו חיים ויטאל  –)תהלים קכד, ו " ְבֵשם ה' ֹעֵשה שָׂ

וכל זה  .אשת השטן בעוונות הרבים 'פה' במקום הקודש ושם הרגיעה הלילי'בית חּו ואף בנוה לשלטון בארץ ישראל אומת ישמעאל זכת
)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א פרק טז דף מ ד"ה  ר הרוחני שלהם שליטה במקום ההואבשבילה ניתן לשש ,בזכות המילה שעשה ישמעאל אביהם

ר, אלא רק יושבים מבני הישמעאלים בארץ בחוץ לארץ מקום משכן 'הקליפות' והשכאך מכל מקום לא שוכנת שם הטומאה  .(' עפ"י הזוהרוצא ולמד'
ְפעָׂ ושואבים את  מקום הקודש כלל, וכל שכן במה שלמעלה ממנו. ואותה 'העבודה' שהם עושים בם מבחוץ ממה שכנגד גבולם ואין להם חלק שִׁ

)'זכר  מילת ישמעאל ריקניתש כיוןו .(' מהרב טוב הארץוצא ולמד')'זכר דוד' מאמר א פרק טז דף מ ד"ה  משכן השר הרוחני שלהםשם מתגלגלת עד שיוצאת לחוץ אל 

שלטונם בארץ לכן  ,)'חזה ציון' תהלים סט על הפסוק 'מוזר הייתי לאחי'( כי הם מלים לא פורעים וכל מי שמל ולא פרע כאילו לא מל דוד' מאמר א פרק ג דף ו ד"ה ואפשר(
 .)'חזה ציון' מזמור צב ד"ה ועל פי המדרש( ולא בזמן שעמד בית המקדש על מכונו ושם הויה שהוא רחמים שלט בו ,ת חורבנהבשעדווקא ישראל היה 

במלחמה גם כך ו .ד"ה ויש עוד לפרשו( על תהלים פרק יז)'חזה ציון' לר' עמנואל חי ריקי  אביהם מכוח אברהם במשך הגלות ישראל למשול עלזכו ישמעאל בני 
ל שנאמר " עתידים הישמעאלים לעלות ביחד עם כל אומות העולם על ירושלים ,מלחמת גוג ומגוגשהיא  האחרונה ת כָׂ י אֶׁ ַסְפתִׁ ל ְואָׂ ם אֶׁ ַהגֹויִׁ

ה" מָׂ ְלחָׂ ִׁם ַלמִׁ ַל  .)'אור החמה' על זוהר פרשת וירא קיט ע"א ד"ה 'וכדין יסתיימון' מהרמ"ק( ובראשם יעמוד מלך ישמעאל (ד"ה עד שאשתלימו וירא קיט ע"אפרשת )זכריה יד, ב( )זוהר  ְירּושָׂ
)'אור החמה' על זוהר פרשת ולעשות בהם נקמה  ,)'בעל הטורים' בראשית כה, יח( ואת שאר האומות פרק מח( 'אליעזרפרקי דרבי ') עתיד ה' להשמיד את בני ישמעאל ואז

ָלֲחמֹו ְביֹום ְקָרבשנאמר " וירא קיט ע"א ד"ה 'וכדין יסתיימון' מהרמ"ק( ם ָהֵהם ְּכיֹום הִׁ ְלַחם ַבגֹויִׁ אז  באחרית הימיםישמעאל כשיפול ו. )זכריה יד, ג(" ְוָיָצא ה' ְונִׁ
יוַעל ְפֵני סמיכות הפסוקים "ב וכפי שנרמז, יצמח משיח בן דוד שהוא מזרע יצחק אבינו חָׂ ל אֶׁ ל כָׂ פָׂ ה תֹוְלֹדת יִׁ : נָׂ םְוֵאלֶׁ הָׂ ן ַאְברָׂ ק בֶׁ )בראשית כה,  "ְצחָׂ

במהרה  ועוד רומז בזה(ד"ה  מו)'חזה ציון' לר' עמנואל חי ריקי על תהלים פרק  ישמעאלבמקום ממשלת  תעלהישראל  וממשלתם של ,בראשית כה, יח( 'בעל הטורים') יט( –יח 
 בימינו, אמן.

 
 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

 בן ג'ֵנט
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 "לז אשת דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אבישלום בן 

 הי"ו  רות

 העלון גם לעילוי נשמת:

אהרן בן 

 ז"ל עזיזה

ְליָׂה  ט עָׂ ְרלֶׁ אָׂ
בת פֹורטּון 
 מסעּודה 

  

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה 

 ֵבמּוןבת חנה 
 הי"ו

אליהו בן 

ר  הי"ו גֹוְבהָׂ
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
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