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Is Chessed Always Good? 
Avraham, Yishmael & the Chumash Origins of Chessed 

 

 
  יז פרק בראשית1) 

אֶמר( טו) ָתּה ּוֵבַרְכִתי( טז) :ְשָמּה ָשָרה ִכי ָשָרי ְשָמּה ֶאת ִתְקָרא ֹלא ִאְשְתָך ָשַרי ַאְבָרָהם ֶאל ֱאֹלִהים ַויֹּ  ָנַתִתי ְוַגם אֹּ
ִים ְוָהְיָתה ּוֵבַרְכִתיהָ  ֵבן ְלָך ִמֶמָנה ל( יז) :ִיְהיּו ִמֶמָנה ַעִמים ַמְלֵכי ְלגוֹּ אֶמר ַוִיְצָחק ָפָניו ַעל ַאְבָרָהם ַוִיפֹּ  ַהְלֶבן ְבִלבוֹּ  ַויֹּ
  :ְלָפֶניָך ִיְחֶיה ִיְשָמֵעאל לּו ָהֱאֹלִהים ֶאל ַאְבָרָהם ַויֹּאֶמר( יח) :ֵתֵלד ָשָנה ִתְשִעים ֲהַבת ָשָרה ְוִאם ִיָּוֵלד ָשָנה ֵמָאה

אֶמר( יט) ֶלֶדת ִאְשְתָך ָשָרה ֲאָבל ֱאֹלִהים ַויֹּ ִתי ִיְצָחק ְשמוֹּ  ֶאת ְוָקָראתָ  ֵבן ְלָך יֹּ ָלם ִלְבִרית ִאתוֹּ  ְבִריִתי ֶאת ַוֲהִקמֹּ  עוֹּ
תוֹּ  ֵבַרְכִתי ִהֵנה ְשַמְעִתיָך ּוְלִיְשָמֵעאל( כ) :ַאֲחָריו ְלַזְרעוֹּ  תוֹּ  ְוִהְפֵריִתי אֹּ תוֹּ  ְוִהְרֵביִתי אֹּ ד אֹּ ד ִבְמאֹּ  ָעָשר ְשֵנים ְמאֹּ

ִליד ְנִשיִאם י ּוְנַתִתיו יוֹּ ל ְלגוֹּ ֵעד ָשָרה ְלָך ֵתֵלד ֲאֶשר ִיְצָחק ֶאת ָאִקים ְבִריִתי ְוֶאת( כא) :ָגדוֹּ  :ָהַאֶחֶרת ַבָשָנה ַהֶזה ַלמוֹּ
 

  כט פרק א הימים דברי2) 
ָוק ְלָך( יא) ד ְוַהֵנַצח ְוַהִתְפֶאֶרת ְוַהְגבּוָרה ַהְגֻדָלה ְיקֹּ ל ִכי ְוַההוֹּ ָוק ְלָך ּוָבָאֶרץ ַבָשַמִים כֹּ ל ְוַהִמְתַנֵשא ַהַמְמָלָכה ְיקֹּ  ְלכֹּ

 :ְלרֹּאש
 

  כ פרק ויקרא3) 
תוֹּ  ֶאת ִיַקח ֲאֶשר ְוִאיש( יז)  ְוִנְכְרתּו הּוא ֶחֶסד ֶעְרָותוֹּ  ֶאת ִתְרֶאה ְוִהיא ֶעְרָוָתּה ֶאת ְוָרָאה ִאמוֹּ  ַבת אוֹּ  ָאִביו ַבת ֲאחֹּ

תוֹּ  ֶעְרַות ַעָמם ְבֵני ְלֵעיֵני נוֹּ  ִגָלה ֲאחֹּ  :ִיָשא ֲעוֹּ
 

  פט פרק תהלים4) 
ָוק ַחְסֵדי( ב) ָלם ְיקֹּ ר ָאִשיָרה עוֹּ ר ְלדֹּ ִדיעַ  ָודֹּ ָלם ָאַמְרִתי ִכי( ג) :ְבִפי ֱאמּוָנְתָך אוֹּ  ֱאמּוָנְתָך ָתִכן ָשַמִים ִיָבֶנה ֶחֶסד עוֹּ

 :ַעְבִדי ְלָדִוד ִנְשַבְעִתי ִלְבִחיִרי ְבִרית ָכַרִתי( ד) :ָבֶהם
 

  ד פרק אבות מסכת משנה5) 
 איזהו ."השכלתי מלמדי מכל"( ט"קי תהלים) שנאמר ,אדם מכל הלומד ?חכם איזהו :אומר זומא בן א משנה
  . . ."עיר מלוכד ברוחו ומושל מגבור אפים ארך טוב"( טז משלי) שנאמר ,יצרו את הכובש ?גבור

 
  א עמוד מז דף סוטה מסכת בבלי תלמוד6) 

  .מקרבת וימין דוחה שמאל תהא לעולם: רבנן תנו
 

  טז פרק בראשית7) 
אֶמר( יא) ָוק ַמְלַאְך ָלּה ַויֹּ ַלְדתְ  ָהָרה ִהָנְך ְיקֹּ ָוק ָשַמע ִכי ִיְשָמֵעאל ְשמוֹּ  ְוָקָראת ֵבן ְויֹּ  ֶפֶרא ִיְהֶיה ְוהּוא( יב) :ָעְנֵיְך ֶאל ְיקֹּ

ל ָידוֹּ  ָאָדם ל ְוַיד ַבכֹּ ן ֶאָחיו ָכל ְפֵני ְוַעל בוֹּ  כֹּ ָוק ֵשם ַוִתְקָרא( יג) :ִיְשכֹּ ֵבר ְיקֹּ  ֲהַגם ָאְמָרה ִכי ֳרִאי ֵאל ַאָתה ֵאֶליהָ  ַהדֹּ
ִאי ַאֲחֵרי ָרִאיִתי ֲהֹלם ִאי ַלַחי ְבֵאר ַלְבֵאר ָקָרא ֵכן ַעל( יד) :רֹּ   :ָבֶרד ּוֵבין ָקֵדש ֵבין ִהֵנה רֹּ

 
  כא פרק בראשית8) 

ֶבה ַוְיִהי ַבִמְדָבר ַוֵיֶשב ַוִיְגָדל ַהַנַער ֶאת ֱאֹלִהים ַוְיִהי( כ)  ֵמֶאֶרץ ִאָשה ִאמוֹּ  לוֹּ  ַוִתַקח ָפאָרן ְבִמְדַבר ַוֵיֶשב( כא) :ַקָשת רֹּ
 פ: ִמְצָרִים

 
  הגבר אני ה"ד ג פרשה( בובר) רבה איכה9) 
 להר עשו אצל לו הלך בתחלה(, ב לג דברים) "פארן מהר הופיע למו משעיר וזרח בא מסיני' ה ויאמר" ד"הה

 :לו אמרו(, יב כ שמות) "תרצח לא: "להם אמר, בה כתיב מה :לו אמרו, התורה אתם מקבלים :להם אמר, שעיר
 קיבלו ולא, היא בלא לחיות יכולין אנו אין(, מ כז בראשית) "תחיה חרבך על" אבינו ברכנו אשר הברכה היא

 אמר, בה כתיב מה :לו אמרו, התורה אתם מקבלים :להם אמר, ישמעאל בני אצל פארן למדבר לו הלך .אותה
 אנו אין(, יב טז בראשית) "בו כל ויד בכל ידו" אבינו ירושת היא :לו אמרו(, יב כ שמות) "תגנוב לא" :להם

 אמרו, התורה אתם מקבלים :להם אמר, ומואבים עמונים אצל הלך .אותה קיבלו ולא, היא בלא לחיות יכולין
 מכלל אלא אינו האנשים אותן כל עיקר :לו אמרו(, יב כ שמות) "תנאף לא" :להם אמר, בה כתיב מה :לו

 ולא, היא בלא לחיות יכולין אנו אין(, לו יט בראשית) "מאביהן לוט בנות שתי ותהרין" שנאמר ממזרות
 נעשה' ה דבר אשר כל", הין הין :לו אמרו, התורה אתם מקבלים :להם אמר, ישראל אצל לו בא. קיבלוה
 (. ז כד שמות) "ונשמע
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  ב עמוד מט דף קידושין מסכת בבלי תלמוד10) 
  . . .'כו מישן נטלה תשעה, לעולם ירדו עזות קבים עשרה .'כו ערביא נטלה תשעה, לעולם ירדו זנות קבים' י

 
  י פרק בראשית11) 

 :ּוְכָנַען ּופּוט ּוִמְצַרִים כּוש ָחם ּוְבֵני( ו)
 

  יח פרק ויקרא12) 
ָוק ַוְיַדֵבר( א) ֶשה ֶאל ְיקֹּ ר מֹּ ָוק ֲאִני ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרתָ  ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר( ב) :ֵלאמֹּ  ֶאֶרץ ְכַמֲעֵשה( ג) :ֱאֹלֵהיֶכם ְיקֹּ

ֵתיֶהם ַתֲעשּו ֹלא ָשָמה ֶאְתֶכם ֵמִביא ֲאִני ֲאֶשר ְכַנַען ֶאֶרץ ּוְכַמֲעֵשה ַתֲעשּו ֹלא ָבּה ְיַשְבֶתם ֲאֶשר ִמְצַרִים  ֹלא ּוְבֻחקֹּ
ַתי ְוֶאת ַתֲעשּו ִמְשָפַטי ֶאת( ד) :ֵתֵלכּו ָוק ֲאִני ָבֶהם ָלֶלֶכת ִתְשְמרּו ֻחקֹּ ַתי ֶאת ּוְשַמְרֶתם( ה) :ֱאֹלֵהיֶכם ְיקֹּ  ְוֶאת ֻחקֹּ

ָתם ַיֲעֶשה ֲאֶשר ִמְשָפַטי ָוק ֲאִני ָבֶהם ָוַחי ָהָאָדם אֹּ                   ס: ְיקֹּ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Join my Chumash WhatsApp Group for weekly Parsha Shiurim: https://tinyurl.com/RCChumash 

https://tinyurl.com/RCChumash

