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ז וַּֽיִמְצָאָּ֞ה מַלְאְַ֧ך יְהוָ֛ה
עַל־עֵ֥ין הַּמַ֖יִם ּבַּמְִדּבָ֑ר
עַל־הָעַ֖יִן ּבְֶדֶ֥רְך ׁשּֽור׃
ח וַּיֹאמַ֗ר הָגָ֞ר ׁשִפְחַ֥ת ׂשַָר֛י
אֵֽי־מִּזֶ֥ה בָ֖את וְאָ֣נָה תֵלֵ֑כִי
וַּתֹ֕אמֶר מִּפְנֵי֙ ׂשַָר֣י ּגְבְִרּתִ֔י
אָֽנֹכִ֖י ּבַֹרֽחַת׃
ט וַּיֹ֤אמֶר לָּה֙ מַלְאְַ֣ך יְהוָ֔ה
ׁשּ֖ובִי אֶל־ּגְבְִרּתְֵ֑
וְהִתְעַּנִ֖י ּתַ֥חַת יֶָדֽיהָ׃
י וַּיֹ֤אמֶר לָּה֙ מַלְאְַ֣ך יְהוָ֔ה
הְַרּבָ֥ה אְַרּבֶ֖ה אֶת־זְַרעְֵ֑ך
וְֹל֥א יִּסָפֵ֖ר מֵֹרֽב׃
יא וַּיֹ֤אמֶר לָּה֙ מַלְאְַ֣ך יְהוָ֔ה
הִּנְָ֥ך הָָר֖ה וְיֹלְַ֣דּתְ ּבֵ֑ן
וְָקָר֤את ׁשְמֹו֙ יִׁשְמָעֵ֔אל
ּכִֽי־ׁשָמַ֥ע יְהוָ֖ה אֶל־עָנְיְֵֽך׃
יב וְהּ֤וא יִֽהְיֶה֙ ּפֶֶ֣רא אָָד֔ם
יָדֹ֣ו בַּכֹ֔ל
וְיַ֥ד ּכֹ֖ל ּבֹ֑ו
וְעַל־ּפְנֵ֥י כָל־אֶחָ֖יו יִׁשְּכֹֽן׃

Lesson #72 - Appearance of Angel

Lech Lecha -Topic 5 - Hagar & Yishmael

Bereishis Ch. 16, 7 -12

Lesson #72 - Appearance of Angel

Lech Lecha -Topic 5 - Hagar & Yishmael

 (1תרגם “וימצאה".
 (2מי מצאה ) (foundאת הגר ?
 (3איפה ) (whereמצא המלאך את הגר ?
 (4תרגם "עין המים".
 (5ליד ) (next toאיזה עין מים מצא המלאך את הגר ?
 (6באיזה קשר ) (connectionהוזכר )(mentionedדרך "שור" בפרשת לך
לך ?
 (7איפה ״שור״ ?
 (8תרגם "אי מזה”.
 (9תרגם "אנה".
 (10מה אמר המלאך להגר על עין המים?
 (11מה אמרה הגר למלאך כששאל אותה "אי מזה באת ואנה תלכי" ?
 (12כשהגר אמרה למלאך שהיא בורחת מפני שרי מה השיב המלאך להגר ?
 (13כמה מלאכים דברו אל הגר ? מדוע ?
 (14מי אמר למי "שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה" ?
 (15האם המלאך אמר להגר שהיא צריכה ) (needsלסבול ) (tolerateגם
אם שרי יענה ) (afflictאותה ?
 (16מה הבטיח ) (promiseהמלאך להגר לענין ) (rehardingזרעה ?
 (17עד כמה ) (how muchזרע הבטיח המלאך להגר ?
 (18תרגם "מרוב".
 (19באר "ולא ייספר מרוב".
 (20האם המלאך גילה ) (revealedלהגר אם תהיה לו בן או בת ?
 (21מי אמר להגר כיצד יש לקרוא ) (to callשם ) (name ofבנה ?
 (22כיצד יש להגר לקרוא שם בנה ?
 (23למה יש להגר לקרוא לבנה בשם “ישמעאל” ?

Bereishis Ch. 16, 7 -12

Lesson #72 - Appearance of Angel

Lech Lecha -Topic 5 - Hagar & Yishmael

 (24מהי משמעות ) (meaningשם "ישמעאל" ? )(2
 (25תרגם "עניך".
 (26מה גילה ) (revealהמלאך להגר אודות ) (regardingהתנהגותו
) (conductשל ישמעאל ?
 (27תרגם "פרא".
 (28מי אמר למי ועל מי "והוא יהיה פרא אדם" ?
 (29מדוע יהיה ישמעאל ״פרא אדם״ ?
 (30האם יהיה ישמעאל איש שלום או איש מריבה )? (quarreling
 (31באר "ידו בכל ויד כל בו”.
 (32איפה יגור ) (will liveישמעאל ?
 (33באר "ועל פני כל אחיו ישכון".
 (34האם יגור ישמעאל במקום אחד בקביעות )? (permanently

