
 41דף מס'   בעזרת ה'

 __+________נסיון מס'__ גירוש הגר וישמעאל

 

 _______________ ?ישמעאל מה עושה -לפי הכתוב בפסוק ט'

 )פס' י'( _______________________ מה רוצה שרה לעשות בעקבות מעשה זה? עת שרה:הצ

 מצדיק את גירושו ואת גירוש אמו? ננסה להבין..האם הצחוק של הילד 

 מציע שלוש אפשרויות להבנת הצחוק של ישמעאל:  רש"י

 לשון עבודה זרה... דבר אחר: לשון גילוי עריות... דבר אחר: לשון רציחה... מצחק:ד"ה:  רש"י:

 מהם שלושת ההסברים של רש"י לכוונת המילה 'משחק'? 

 1 ___________.2___________ . 3__________ . 

  :בהמשך הפירוש מספר רש"י מה אירע בין האחים

שהיה )ישמעאל( מריב עם יצחק על הירושה ואומר: "אני בכור ונוטל פי שניים", ויוצאים השדה ונוטל 

 קשתו ויורה בו חצים... ואמר: הלוא משחק אני.

 בדבריו כאן? לאיזו משמעות של המילה "צחק" )מבין השלוש המובאים לעיל( מתכוון רש"י

 שחוק= ___________     -  3/ 2/ 1פירוש מספר   -הקיפי

 ________שמעאל ואמו מוצדק?___________לאור פירושיו של רש"י, האם לדעתך גירוש יכעת, 

___________________________________________________________________ 

ם ַעל אֹוֹדת ְבנוֹ  ַויֵַּרע " תגובת אברהם: הָּ ינֵּי ַאְברָּ ר ְמֹאד ְבעֵּ בָּ  ".ַהדָּ

 :פירושים כדי להבין מה הדבר שהיה רע בעיני אברהם 2רש"י מביא 

 "על ששמע שיצא לתרבות רעה ופשוטו על שאומרת לו לשלחו –" על אודות בנו"

 ליד פירושו השני. 2ליד תחילת פירושו הראשון של רש"י, ומס'  1מס'  כתבי

 הפירושים: 2הסבירי בלשונך את  

1______________________________________________________________. 

2_______________________________________________________________ . 

 מה אומר ה' לאברהם? ___________________________________________ -י"ג-פס' י"ב

___________________________________________________________________ 

 לפני שאברהם משלח את הגר הוא נותן לה ________ ו _________. -פס' י"ד

 גירוש הגר:

הגר וישמעאל יוצאים למדבר באר שבע ונגמר להם ה_______. הגר מחליטה  -ט"ז-פס' ט"ו

 _______________________________________________כדי לא לראות __________

 ___________________________ ?אותה לשפוט אפשר האם? הגר של תפקודה על דעתך מה

__________________________________________________________________ 

 שבוכה ואומר להגר ___________________________ ______ה' שומע את קול  -י"ח-פס' י"ז

ם" -פס' י"ט יִּ ר מָּ ֶרא ְבאֵּ יֶניהָּ ַותֵּ ים ֶאת עֵּ ְפַקח ֱאֹלהִּ    "ַויִּ
 של הגר היו עצומות קודם לכן?________ האם הבאר הייתה שם קודם? _______.   האם עיניה

יֶניהָּ "אם כך, מה הכוונה  ים ֶאת עֵּ ְפַקח ֱאֹלהִּ  "? ___________________________________ַויִּ

 משקה במים את _______ הגר 

ו לוקחת לו ימישמעאל גדל, הוא יודע לקלוע בקשת. הוא יושב במדבר __________ וא -פס' כ"א

 אישה מארץ __________.
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