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ח

…Lesson # 100 - Sarah Wants Hagar

וַּיִגְּדַ֥ל הַּיֶ֖לֶד וַּיִּגָמַ֑ל

וַּיַ֤עַׂש אַבְָרהָם֙ מִׁשְּתֶ֣ה גָדֹ֔ול
ּבְיֹ֖ום הִּגָמֵ֥ל אֶת־יִצְחָֽק׃

ט

וַּתֵֶ֨רא ׂשָָר֜ה אֶֽת־ּבֶן־הָגָ֧ר הַּמִצְִר֛ית

אֲׁשֶר־יָֽלְָד֥ה לְאַבְָרהָ֖ם
מְצַחֵֽק׃

י

וַּתֹ֨אמֶר֙ לְאַבְָרהָ֔ם

ּגֵָרׁ֛ש הָֽאָמָ֥ה הַּזֹ֖את וְאֶת־ּבְנָּ֑ה
ּכִ֣י ֹל֤א יִיַרׁש֙ ּבֶן־הָֽאָמָ֣ה הַּזֹ֔את
עִם־ּבְנִ֖י עִם־יִצְחָֽק׃

יא

וַּיֵַ֧רע הַּדָבָ֛ר מְאֹ֖ד ּבְעֵינֵ֣י אַבְָרהָ֑ם

עַ֖ל אֹוֹד֥ת ּבְנֹֽו׃

יב

וַּיֹ֨אמֶר אֱֹלהִ֜ים אֶל־אַבְָרהָ֗ם

אַל־יֵַר֤ע ּבְעֵינֶ֨יָ֙ך עַל־הַּנַ֣עַר וְעַל־אֲמָתֶָ֔ך
ּכֹל֩ אֲׁשֶ֨ר ּתֹאמַ֥ר אֵלֶ֛יָך ׂשָָר֖ה
ׁשְמַ֣ע ּבְֹקלָּ֑ה
ּכִ֣י בְיִצְחָ֔ק יִּקֵָר֥א לְָ֖ך זַָֽרע׃

יג

וְגַ֥ם אֶת־ּבֶן־הָֽאָמָ֖ה לְגֹ֣וי אֲׂשִימֶּ֑נּו

ּכִ֥י זְַרעֲָ֖ך הּֽוא׃
 (1מדוע כתוב שיצחק גדל?
 (2תרגם "ויגמל".
 (3מה עשה אברהם כשנגמל יצחק מלהניק ?
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 (4מתי ) (whenעשה אברהם משתה גדול לכבוד יצחק ?
 (5מדוע נקרא המשתה ״גדול״?
 (6מי היה בן הגר המצרית ?
 (7איפה היתה הגר ובנה ישמעאל בזמן ) (at the time ofלידת יצחק ?
 (8מה ראתה שרה אודות ) (concerningישמעאל ?
 (9תרגם "מצחק".
 (10מה אמרה שרה לאברהם אודות הגר וישמעאל ?
 (11תרגם "האמה".
 (12כיצד הסבירה שרה לאברהם למה יש לו לגרש הגר וישמעאל מביתו ?
 (13איזה מין ) (type ofצחוק היה מצחק עם יצחק ? )(4
 (14האם היה ישמעאל ראוי לרשת ) (to inheritאת אברהם עם יצחק ?
 (15האם אברהם קיבל ) (acceptedמיד את מה שאמרה שרה ?
 (16על מה נאמר "וירע הדבר מאד בעיני אברהם" ? )(2
 (17תרגם "אודות".
 (18מה אמר ה' לאברהם אודות גירוש ) (driving outישמעאל והגר ?
 (19על מה אמר ה' לאברהם "אל ירע בעיניך" ?
 (20כיצד הסביר ה' לאברהם למה ראוי לגרש את הגר וישמעאל מביתו ?
 (21מנין לומדים שאברהם היה טפל ) (inferiorלשרה בנביאות ?
" (22כי ביצחק ייקרא לך זרע" הינו סיבה ) (reasonלאיזה דבר ?
 (23מה הבטיח ) (promiseה' לאברהם אודות ישמעאל ?
 (24תרגם "אשימנו".
 (25למה יסכים ) (agreeה' לעשות ישמעאל לגוי ?
 (26לפי רש״י כמה נסיונות ) (testsנסה ) (testה’ לאברהם בסיפור זה ?
 (27לפי רמב״ם כמה נסיונות נסה ה’ לאברהם בסיפור זה ?

