
 

  
  

  ז"           חשוון תשס                  ד"בס
  
  

  הגר וישמעאל, שרה, אברהם - "שניהם אני אוהב"
  )פ שיעורו של הרב אביחי קצין"ע(לפרשת וירא 

  
  בראשית פרק טז.1

  )אברהם בן שמונים ושש( סיפור ראשון –שרי והגר , אברם
  
  :ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ָהָגרְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם לֹא ָיְלָדה לֹו ְוָלּה ִׁשְפָחה ) א(
ַוִּיְׁשַמע   ִמֶּלֶדת ּבֹא ָנא ֶאל ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה'הַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ִהֵּנה ָנא ֲעָצַרִני ) ב(

  :ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי
ֶׂשר ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוִּתֵּתן  ֶאת ָהָגר ַהִּמְצִרית ִׁשְפָחָתּה ִמֵּקץ עֶ ֵאֶׁשת ַאְבָרםַוִּתַּקח ָׂשַרי ) ג(

  : לֹו ְלִאָּׁשהִאיָׁשּהאָֹתּה ְלַאְבָרם 
  :ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניָה  ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ַוַּתַהרַוָּיבֹא ֶאל ָהָגר ) ד(
ְפָחִתי ְּבֵחיֶקָך ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ָוֵאַקל ְּבֵעיֶניָה  ָאנִֹכי ָנַתִּתי ִׁש ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶליךָ ) ה(

  : ֵּביִני ּוֵביֶניךָ 'הִיְׁשּפֹט 
  :ַוְּתַעֶּנָה ָׂשַרי ַוִּתְבַרח ִמָּפֶניָה ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ָׂשַרי ִהֵּנה ִׁשְפָחֵתְך ְּבָיֵדְך ֲעִׂשי ָלּה ַהּטֹוב ְּבֵעיָנִיְך ) ו(
  : ַעל ֵעין ַהַּמִים ַּבִּמְדָּבר ַעל ָהַעִין ְּבֶדֶרְך ׁשּור'הְך ַוִּיְמָצָאּה ַמְלַא) ז(
  : ֵאי ִמֶּזה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי ַוּתֹאֶמר ִמְּפֵני ָׂשַרי ְּגִבְרִּתי ָאנִֹכי ּבַֹרַחתִׁשְפַחת ָׂשַריַוּיֹאַמר ָהָגר ) ח(
  :י ַּתַחת ָיֶדיָה ׁשּוִבי ֶאל ְּגִבְרֵּתְך ְוִהְתַעּנִ  'הַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ) ט(
  : ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֵעְך ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב'הַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ) י(
  : ֶאל ָעְנֵיְך 'ה ִּכי ָׁשַמע  ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאלְוָקָראתִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן  'הַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ) יא(
  : ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹו ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשּכֹןְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם) יב(
  : ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה ַאָּתה ֵאל ֳרִאי ִּכי ָאְמָרה ֲהַגם ֲהלֹם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי רִֹאי'הַוִּתְקָרא ֵׁשם ) יג(
  :ַעל ֵּכן ָקָרא ַלְּבֵאר ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי ִהֵּנה ֵבין ָקֵדׁש ּוֵבין ָּבֶרד) יד(
  : ַאְבָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ִיְׁשָמֵעאלַוִּיְקָראַוֵּתֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ֵּבן ) וט(
  :ְוַאְבָרם ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבֶלֶדת ָהָגר ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְבָרם) טז(

  

  י בראשית פרק טז"רש.2
  ?למה ציפתה שרה

  :רתי לתוך ביתיבזכות שאכניס צ -אבנה ממנה 
  
  ק בראשית פרק טז"רד.3

, אמרה, חשבה כי אין לה תקוה עודכיוון שראתה שרי שלא ילדה לאברהם והיא בת שבעים וחמש 
 שיירש הארץ וממני לא יהיה לו זרע עוד כי אני זקנה והבן כי האל אמר לאברהם שיתן לו זרעהנה 

 כבניאשה אולי אבנה ממנה ויהיה לי טוב לי שאתן לו שפחתי ל, שיהיה לו מאשה אחרת יהיה לו
  .משיהיה לי בן מאשה אחרת, וטוב לי

  
  בראשית פרק ל.4
ַוּתֹאֶמר ֶאל ַיֲעקֹב ָהָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין  ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאחָֹתּה ַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב) א(

  :ֵמָתה ָאנִֹכי
  : ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמְך ְּפִרי ָבֶטןל ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאנִֹכיַוִּיַחר ַאף ַיֲעקֹב ְּבָרחֵ ) ב(
  :ְוִאָּבֶנה ַגם ָאנִֹכי ִמֶּמָּנהַוּתֹאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ּבֹא ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל ִּבְרַּכי ) ג(
  :ַוִּתֶּתן לֹו ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחָתּה ְלִאָּׁשה ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַיֲעקֹב) ד(
  :ַוַּתַהר ִּבְלָהה ַוֵּתֶלד ְלַיֲעקֹב ֵּבן) ה(

  : ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ָּדןֵּבן ִליַוּתֹאֶמר ָרֵחל ָּדַנִּני ֱאלִֹהים ְוַגם ָׁשַמע ְּבקִֹלי ַוִּיֶּתן ) ו(
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  ן בראשית פרק טז"רמב.5
  הקשר המיוחד שבין אברהם ושרה

כי אף ירמוז , אבל אמר כי שמע לקול שרי, "יעש כןו"לא אמר הכתוב  -וישמע אברם לקול שרי ) ב(
לא נתכוון שיבנה הוא וגם עתה , על פי שאברם מתאוה מאד לבנים לא עשה כן בלא רשות שרי

שיהיה לה נחת רוח , אבל כל כוונתו לעשות רצון שרה שתבנה ממנה, מהגר ויהיה זרעו ממנה
  ):ר מב ב עא ז"ב( רבותינו  בעבור כן כדבריאו זכות שתזכה היא לבנים, בבני שפחתה

והזכיר . שלא מהר אברם לדבר עד שלקחה שרי ונתנה בחיקו להודיע - ואמר עוד ותקח שרי 
 לרמוז כי שרה לא נתיאשה מאברם ולא הרחיקה עצמה -לאברם אישה , שרי אשת אברםהכתוב 
 שלא -  ולכך אמר לו לאשה. אבל רצתה שתהיה גם הגר אשתו, כי היא אשתו והוא אישה, מאצלו

  :וכל זה מוסר שרה והכבוד שהיא נוהגת בבעלה. תהיה כפלגש רק כאשה נשואה לו
  
  י על בראשית פרק טז פסוק ד "רש.6

  שני הריונות
  ):ר"ב (מביאה ראשונה -ויבא אל הגר ותהר ) ד(

 שרי זו אין סתרה כגלויה מראה עצמה כאלו היא צדקת ואינה צדקת אמרה -ותקל גברתה בעיניה 
  ):ר"ב( להריון כל השנים הללו ואני נתעברתי מביאה ראשונה שלא זכתה

  
  י על בראשית פרק טז פסוק ה "רש.7

ה מה תתן לי ואנכי הולך " כשהתפללת להקבעליך אני מטיל העונש חמס העשוי לי -חמסי עליך 
 ועוד דבריך אתה לא התפללת אלא עליך והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת עמךערירי 

  ):ר"ב (שאתה שומע בזיוני ושותקומס ממני ח
ל נוכח "ר( כל בינך שבמקרא חסר וזה מלא קרי ביה וביניך - ביני וביניך ' אנכי נתתי שפחתי וגו

 הוא שהמלאך אומר להגר הנך הרה שהכניסה עין הרע בעיבורה של הגר והפילה עוברה) לנקבה
  :יון הראשוןמלמד שהפילה הר והוא מבשר לה שתהר אלא והלא כבר הרתה

  
  י על בראשית פרק טז פסוק יא "רש.8

  ):שופטים יג(כמו הנך הרה דאשת מנוח  כשתשובי תהרי - הנך הרה
  
  ו על בראשית פרק טז פסוק ן"רמב.9

  ? שרה בהתנהגותה כלפי הגרחטאההאם 
אל ' ושמע ה, וגם אברהם בהניחו לעשות כן, חטאה אמנו בענוי הזהותענה שרי ותברח מפניה ) ו(
  :ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני הענויניה ע
  

  י על בראשית פרק טז פסוק יג "רש.10
  רוח הקודש של אברהם

במדברות ראיתי שלוחו של מקום אחרי רואי  לשון תימה וכי סבורה הייתי שאף הלום -גם הלום 
שהיתה רגילה לראותם שהרי  ותדע אותם בביתו של אברהם ששם הייתי רגילה לראות מלאכים
  :זה אחר זה ולא חרדה' מנוח ראה את המלאך פעם אחת ואמר מות נמות וזו ראתה ד

  
  י על בראשית פרק טז פסוק טו "רש.11

  מדרגתה הרוחנית של הגר
שרתה  שאמר וקראת שמו ישמעאל פ שלא שמע אברם דברי המלאך"אע - ' ויקרא אברם שם וגו

  :לוקראו ישמעארוח הקודש עליו 
  

  ספר בראשית פרק כא .12
  )אברהם בן מאה(סיפור שני שרה והגר , אברהם

  : ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר'ה ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַּיַעׂש 'הוַ ) א(
  :ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן ִלְזֻקָניו ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר אֹתֹו ֱאלִֹהים) ב(
  :ְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם ְּבנֹו ַהּנֹוַלד לֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָׂשָרה ִיְצָחקַוּיִ ) ג(
  :ַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ֶּבן ְׁשמַֹנת ָיִמים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו ֱאלִֹהים) ד(
  :ְוַאְבָרָהם ֶּבן ְמַאת ָׁשָנה ְּבִהָּוֶלד לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו) ה(
  :ּתֹאֶמר ָׂשָרה ְצחֹק ָעָׂשה ִלי ֱאלִֹהים ָּכל ַהּׁשֵֹמַע ִיֲצַחק ִליוַ ) ו(
  :ְוַאְבָרָהם ֶּבן ְמַאת ָׁשָנה ְּבִהָּוֶלד לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו) ה(
  :ַוּתֹאֶמר ָׂשָרה ְצחֹק ָעָׂשה ִלי ֱאלִֹהים ָּכל ַהּׁשֵֹמַע ִיֲצַחק ִלי) ו(
  :ם ֵהיִניָקה ָבִנים ָׂשָרה ִּכי ָיַלְדִּתי ֵבן ִלְזֻקָניוַוּתֹאֶמר ִמי ִמֵּלל ְלַאְבָרהָ ) ז(
  : ַוִּיָּגַמל ַוַּיַעׂש ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְּביֹום ִהָּגֵמל ֶאת ִיְצָחקַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד) ח(
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  :ְמַצֵחק ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִריתַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ) ט(
  : ִעם ִיְצָחקְּבִני ַהּזֹאת ִעם ֶּבן ָהָאָמה ִּכי לֹא ִייַרׁש ְּבָנּה ַהּזֹאת ְוֶאת ָהָאָמה ָּגֵרׁש ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם )י(
  :ְּבנֹוַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ) יא(
 ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע ַּנַער ְוַעל ֲאָמֶתךָ ַה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ַאל ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל ) יב(

  :ְּבקָֹלּה ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע
  : ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲעָך הּואֶּבן ָהָאָמהְוַגם ֶאת ) יג(
  
 ַוְיַׁשְּלֶחָה ן ֶאל ָהָגר ָׂשם ַעל ִׁשְכָמּה ְוֶאת ַהֶּיֶלדַוִּיֵּת  ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיַּקח ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר) יד(

  :ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע
  : ִמן ַהֶחֶמת ַוַּתְׁשֵלְך ֶאת ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחםַוִּיְכלּו ַהַּמִים) טו(
ֶׁשת ִּכי ָאְמָרה ַאל ֶאְרֶאה ְּבמֹות ַהָּיֶלד ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנֶגד ַוִּתָּׂשא ַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶק ) טז(

  :ֶאת קָֹלּה ַוֵּתְבְּך 
ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאת קֹול ַהַּנַער ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאלִֹהים ֶאל ָהָגר ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ָּלְך ָהָגר ) יז(

  : ֱאלִֹהים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשםַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָׁשַמע
  :קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת ָיֵדְך ּבֹו ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו) יח(
  :ת ַהָּנַערַוִּיְפַקח ֱאלִֹהים ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ְּבֵאר ָמִים ַוֵּתֶלְך ַוְּתַמֵּלא ֶאת ַהֵחֶמת ַמִים ַוַּתְׁשְק ֶא ) יט(
  :ַוְיִהי ֱאלִֹהים ֶאת ַהַּנַער ַוִּיְגָּדל ַוֵּיֶׁשב ַּבִּמְדָּבר ַוְיִהי רֶֹבה ַקָּׁשת) כ(
  :ַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן ַוִּתַּקח לֹו ִאּמֹו ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים) כא(
  

  י על בראשית פרק כא פסוק ט "רש.13
  מעשיו הרעים של ישמעאל

 כמה דתימא לצחק לשון גילוי עריותא "ד. ויקומו לצחק) שמות לב('  כמו שנאא"עלשון  - מצחק 
  :'יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו וגו) ב ב"ש( כמה דתימא לשון רציחהא "ד. בי
שהיה מריב עם  מתשובת שרה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני אתה למד -' עם בני וגו) י (

 ונוטל פי שנים ויוצאים בשדה ונוטל קשתו ויורה בו חצים ואומר אני בכוריצחק על הירושה 
  :ואמר הלא משחק אני' כמתלהלה היורה זקים וגו) משלי כו(א "כד
  

  ן על בראשית פרק כא פסוק יד "רמב.14
  אברהם אינו שם אותו על שכמה של הגר, ישמעאל נער בוגר

גם הילד נתן לה שילך עמה כי , ויתן אל הגר ואת הילד, נמשך למעלהואת הילד וישלחה ) יד(
  :באשר תלך

  
  י על בראשית פרק כא פסוק יא "רש.15

  תגובתו של אברהם
  :שאומרת לו לשלחו ופשוטו על על ששמע שיצא לתרבות רעה) ר"ב (- על אודות בנו ) יא(
  

  ספר גור אריה על בראשית פרק כא פסוק יא 
  :מרדקא" על אודות בנו"דאם לא כן מאי . שיצא לתרבות רעה] יא[

  
  בעל בראשית פרק כא פסוק יק "רד.16

   וגם על הגרישמעאלהצער הוא גם על 
וכל שכן שהיה , ששימשה אותו כמה שנים, כי ידע כי גם על האמה רע בעיניו –על הנער ועל אמתך 

ועליו היה , כי הוא העיקר, זכר בנו) יא" (על אודות בנו"ואף על פי שלא אמר אלא . לו ממנה בן
  ".ועל אמתך"אמר , ל שידע את לבבו-אבל הא.  לא עם האמה,מריב עם שרה

  
  ספר בראשית פרק כב .17

  אברהם אוהב את ישמעאל
  :ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱאלִֹהים ִנָּסה ֶאת ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני) א(
 ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ִחיְדָך ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחקֶאת ִּבְנָך ֶאת יְ ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא ) ב(

  :ְלעָֹלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליךָ 
ְיַבַּקע ֲעֵצי עָֹלה  ַוַּיֲחבׁש ֶאת ֲחמֹרֹו ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו וַ ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר) ג(

  :ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהֱאלִֹהים
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  י על בראשית פרק כב פסוק ב "רש.18

 אמר לו זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו אמר לו את יחידך אמר לו שני בנים יש לי אמר לו -את בנך 
  .יצחק אמר לו את שניהם אני אוהבאשר אהבת אמר לו 

  

  א"בראשית פרק כ.19
  התארים בהם התורה מכנה את ישמעאל

  :ְמַצֵחק ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִריתַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ) ט(
  : ִיְצָחק ִעםְּבִני ַהּזֹאת ִעם ֶּבן ָהָאָמה ִּכי לֹא ִייַרׁש ְּבָנּה ַהּזֹאת ְוֶאת ָהָאָמה ָּגֵרׁשַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ) י(
  :ְּבנֹוַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ) יא(
 ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע ַהַּנַער ְוַעל ֲאָמֶתךָ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ַאל ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל ) יב(

  :ְּבקָֹלּה ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע
  : ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲעָך הּואֶּבן ָהָאָמהְוַגם ֶאת ) גי(
  
 ַוְיַׁשְּלֶחָה  ַוִּיֵּתן ֶאל ָהָגר ָׂשם ַעל ִׁשְכָמּה ְוֶאת ַהֶּיֶלד ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיַּקח ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר) יד(

  :ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע
  :ִּיְכלּו ַהַּמִים ִמן ַהֶחֶמת ַוַּתְׁשֵלְך ֶאת ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחםוַ ) טו(

  
  דעל בראשית פרק כא פסוק יק "רד.20

  אברהם משלח את ישמעאל כעמידה בניסיון
  .ל-לעשות מצוות הא –וישכם 

  
  משנה מסכת אבות פרק ה .21

  עשרה ניסיונות
ְלהֹוִדיַע ַּכָּמה ִחָּבתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם , ְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְוָעַמד ְּבֻכָּלםֲעָׂשָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנָּסה ַא) ג(

  .וםָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשל
  

   מסכת אבות פרק ה משנה ג -ם פירוש המשניות "רמב.22
   עקידת יצחק–והעשירי ,  שילוח ישמעאל–התשיעי 

וכבר העיר הכתוב ', רך אל ירע בעיניך על הנער וגו והוא אמרו יתבהרחקת בנו ישמעאל, התשיעי
י "באמרו וירע הדבר מאד בעיני אברהם אלא ששמר מצות השאיך היה קשה בעיניו הדבר הזה 

  :עקידת יצחק, העשירי. וגרשם
  

  אבן עזרא על בראשית פרק כא פסוק יד .23
  ?מה צייד אברהם את הגר וישמעאל ומדוע לא הספיקו המים

כי בגרר היה לחם ומים מה שיספיק לה עד באר שבע ונתן . 'הכ'  כסף וזהב ולא פיויתכן שנתן לה
   והנה בנה חלה מחסרון המיםוהנה היא הלכה ולא ידעה הדרך ותתע. אברהם

  
  ו"י על בראשית פרק כא פסוק ט"רש.24

   .שדרך חולים לשתות הרבה לפי –ויכלו המים 
  

  ספר בראשית פרק כה .25
  רי פטירתו של אברהםישמעאל שב בתשובה אח

  :ְוֵאֶּלה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֵּיי ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ָחי ְמַאת ָׁשָנה ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ָׁשִנים
  : ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָׂשֵבַע ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיוַוָּיָמת ַאְבָרָהםַוִּיְגַוע ) ח(
 ֶאל ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֶאל ְׂשֵדה ֶעְפרֹן ֶּבן צַֹחר ַהִחִּתי ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָּבָניו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאלַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ) ט(

  .ראַמְמ 
  

  י על בראשית פרק כה פסוק ט "רש.26
 והוליך את יצחק לפניו והיא שיבה מכאן שעשה ישמעאל תשובה) ר"ב (-יצחק וישמעאל ) ט(

  :טובה שנאמר באברהם
  
  
  

  הרב אביחי קצין: עריכה
  


