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  ע"                     מרחשוון    התש                      ד"בס
  

  וישמעאל הגר ושילוח יצחק הולדת
  )סמט אלחנן הרב  שעור שלפ"ע (וירא פרשתל

  
  
  ז"בראשית ט. 1
ַוֵּתֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ֵּבן ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ) טו(

 ְּבֶלֶדת ָהָגר ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוֵׁשׁש ָׁשִניםם ֶּבן ְוַאְברָ ) טז:(ִיְׁשָמֵעאל
  :ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְבָרם

  
  א"בראשית כ. 2
ַויהָֹוה ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַּיַעׂש ְיהָֹוה ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ) א(

ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן ִלְזֻקָניו ַלּמֹוֵעד ) ב:(ִּדֵּבר
  :אֹתֹו ֱאלִֹהים

  ...: ְּבִהָּוֶלד לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹוֶּבן ְמַאת ָׁשָנהְוַאְבָרָהם ) ה(
 ַוַּיַעׂש ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְּביֹום ִהָּגֵמל ֶאת ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוִּיָּגַמל) ח(

  :ִיְצָחק
ֶׁשר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִרית אֲ ) ט(

 ִּכי לֹא  ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת ְּבָנּהָּגֵרׁשַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ) י:(ְמַצֵחק
  :ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק

  :ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ְּבנֹו) יא(
ַאְבָרָהם ַאל ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל ַהַּנַער ְוַעל ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ) יב(

ֲאָמֶתָך ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבקָֹלּה ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא 
) יד:(ְוַגם ֶאת ֶּבן ָהָאָמה ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲעָך הּוא) יג:(ְלָך ָזַרע

ַּקח ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּתן ֶאל ָהָגר ָׂשם ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוּיִ 
 ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ַוְיַׁשְּלֶחָה ַעל ִׁשְכָמּה ְוֶאת ַהֶּיֶלד 

ַוִּיְכלּו ַהַּמִים ִמן ַהֶחֶמת ַוַּתְׁשֵלְך ֶאת ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ) טו:(ָׁשַבע
 ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִּכי ַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶׁשב ָלּה) טז:(ַהִּׂשיִחם

ָאְמָרה ַאל ֶאְרֶאה ְּבמֹות ַהָּיֶלד ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנֶגד ַוִּתָּׂשא ֶאת קָֹלּה 
ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאת קֹול ַהַּנַער ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאלִֹהים ) יז:(ַוֵּתְבְּך 

ָהָגר ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָׁשַמע ֶאל ָהָגר ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ָּלְך 
קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער ) יח:(ֱאלִֹהים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם

ַוִּיְפַקח ֱאלִֹהים ) יט:(ְוַהֲחִזיִקי ֶאת ָיֵדְך ּבֹו ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו
ת ַהֵחֶמת ַמִים ַוַּתְׁשְק ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ְּבֵאר ָמִים ַוֵּתֶלְך ַוְּתַמֵּלא ֶא 

ַוְיִהי ֱאלִֹהים ֶאת ַהַּנַער ַוִּיְגָּדל ַוֵּיֶׁשב ַּבִּמְדָּבר ַוְיִהי ) כ:(ֶאת ַהָּנַער
ַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן ַוִּתַּקח לֹו ִאּמֹו ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ) כא( :רֶֹבה ַקָּׁשת

  :ִמְצָרִים
  
  )פליישמן יוסף תרגום(חוקי חמורבי . 3

 ילדה אמתו) וגם(, ילדים לו ילדה אדם של הראשית אשתו אם  :
 ילדה האמה אשר לילדים אומר, בחיים בעודו, והאב, ילדים לו
 האישה ילדי עם אותם מונה/ימנה הוא', ילדיי) אתם(': לו

  . הראשית
 וילדי הראשית האישה ילדי, )נפטר -  (לגורלו הולך שהאב אחרי

 האישה של בנה. האב בית רכוש את בשווה יחלקו האמה
  .בירושה חלקו את ראשונה וייקח יבחר הראשית

  
     :171 סעיף  
: לו ילדה שהאמה לילדים אומר לא בחיים) בעודו (האב ואם  
 האמה ילדי, )נפטר -  (לגורלו הולך שהאב אחרי', ילדי) אתם('

  . הראשית האישה ילדי עם האב בית בנכסי יחלקו לא
 לא הראשית האישה ילדי, טחיוב וילדיה האמה שחרור
  .לעבדות האמה ילדי את יתבעו

  
    ו-ה, ה"כבראשית . 4

  .ליצחק לו אשר כל את אברהם ויתן
  מתנת אברהם נתן לאברהם אשר הפילגשים ולבני

  .קדם ארץ אל קדמה חי בעודנו בנו יצחק מעל וישלחם
  
  ב"כ דברים . 5
  ;  "האם את תשלח שלח)ז(
ֵכב ִעָּמּה ַלֲאִבי ַהַּנֲעָר ֲחִמִּׁשים ָּכֶסף ְולֹו ִתְהֶיה ְוָנַתן ָהִאיׁש ַהּׁשֹ) כט(

  :לֹא יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיוְלִאָּׁשה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעָּנּה 
  
  "גרוש"ו" שחרור. "6

  ;מארצו יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד כי : א', ו שמות
  .מזה אתכם יגרש גרש, כלה כשלחו : א, א"י שם

  
   א, ח"כ קמא בבא, בבלי, ברייתא. 7
 מסרהב ורבו, )שהגיע יובל: י"רש (ימיו לו שכלו לנרצע מנין"
 שהוא חבורה בו ועשה בו וחבל, לצאת בו] מפציר: י"רש[

  ".…פטור
  
   ד- ג, ו"ט בראשית. 8
 יצא אשר אם כי, זה יירשך לא …אתי יורש ביתי בן והנה"

   ."יירשך הוא ממעיך
  
  מצחק ה"בד ן"רמב. 9
 אותו וראתה, יצחק את היגמל ביום זה שהיה בעיניי והנכון"

  ". הגדול המשתה על או יצחק על מלעיג
ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָֹוה ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֵעְך ְולֹא ִיָּסֵפר ) י( 

ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָֹוה ִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת ) יא:(ֵמרֹב
 ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם) יב:(ְׁשָמֵעאל ִּכי ָׁשַמע ְיהָֹוה ֶאל ָעְנֵיְך ְׁשמֹו יִ 

  :ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹו ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשּכֹן
  

   ח"י בראשית. 11
ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך ) י(

ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ) יא:(ת ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְוהּוא ַאֲחָריוְוָׂשָרה ׁשַֹמעַ 
ַוִּתְצַחק ) יב:(ְזֵקִנים ָּבִאים ַּבָּיִמים ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה אַֹרח ַּכָּנִׁשים

) יג:(ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר ַאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן
ָרָהם ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאמֹר ַהַאף ֻאְמָנם ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל ַאְב 

ֲהִיָּפֵלא ֵמיהָֹוה ָּדָבר ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך ) יד:(ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתי
  :ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן
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  ז"בראשית י. 12
ָוה ֶאל ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ַוֵּיָרא ְיהֹ) א(

) ב:(ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים
  :ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד

ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם ) ז(
ְוָנַתִּתי ְלָך ) ח:(עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ ִלְבִרית 

ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם 
  :ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים

ת ְׁשָמּה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ָׂשַרי ִאְׁשְּתָך לֹא ִתְקָרא ֶא ) טו(
ּוֵבַרְכִּתי אָֹתּה ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְלָך ֵּבן ) טז:(ָׂשָרי ִּכי ָׂשָרה ְׁשָמּה

  :ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו
  :ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאלִֹהים לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניךָ ) יח(
ְוָקָראָת ֶאת  ֱאלִֹהים ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלָך ֵּבן ַוּיֹאֶמר) יט(

  : ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריוְׁשמֹו ִיְצָחק
ּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתיָך ִהֵּנה ֵּבַרְכִּתי אֹתֹו ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו ְוִהְרֵּביִתי ) כ(

  : ְמאֹד ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹולאֹתֹו ִּבְמאֹד
ְוֶאת ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְלָך ָׂשָרה ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ) כא(

  :ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מבנה הסיפור. 13
  :'ה הבטחת קיום  א

  תוומיל יצחק הולדת) ה-א   (יצחק לידת נס
  
  :וגידול הנקה לידה  ב

 ומשתה אותו בהנקתה שרה שמחת) ח- ו      (ומשתה צחוק
  הגמילה

  
  לגרשו ודורשת מצחק ישמעאל את רואה שרה) י-ט(  ג
  

  :ל גורמת הדרישה
  ".בנו אודת על אברהם בעיני מאד הדבר וירע) "יא(

  .זאת מבטל) 1ג -ב להלן (אישורה
  
  שרה דרישת אישור: אברהם אל' ה דבר) יג-יב(  1ג
  

  :מוות וסכנת צימאון  1ב
  ובכייה המים לכלות עד תעייתה, הגר שילוח) טז-יד          ( בכי

  
  :'ה הבטחת קיום  1א

, ישמעאל הצלת, המלאך התגלות) כא-יז  (ישמעאל החייאת נס
  .ונישואיו התבגרותו

  
  ו- ד, ז"ק תהילים. 14
 םבה נפשם, צמאים גם רעבים …דרך בישימון במדבר תעו"

  " …להם בצר' ה אל ויצעקו.  תתעטף
  
  

  


