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וֹﬠד ֲא ׁ ֶשר־דִּ ֶּב֥ר א ֹ֖תוֹ
ֵ֕ ר וַ ֵּ֨ת ֶלד ָ ׂש ָ ֧רה ְל ַא ְב ָר ָה֛ם ֵּב֖ן ִלזְ ֻקנָ ֑יו ַל ּמ  )ב( וַ ַּת ַה:שר דִּ ֵּבֽר
֥ ֶ ׁ שר ָא ָמ֑ר וַ יַּ ַ֧ﬠשׂ ֛ה' ְל ָ ׂש ָ ֖רה ַּכ ֲא
֣ ֶ ׁ ת־ש ָ ֖רה ַּכ ֲא
ׂ ָ )א( וַ ֽ֛ה' ּ ָפ ַ ֥קד ֶא
שר
֛ ֶ ׁ ן־שמֹנַ ֖ת יָ ִ ֑מים ַּכ ֲא
ְ ׁ ם ֶאת־יִ צְ ָ ֣חק ְּבנ֔ וֹ ֶּב  )ד( וַ יָּ ֤ ָמל ַא ְב ָר ָה:ה־לוֹ ָ ׂש ָ ֖רה יִ צְ ָ ֽחק
ּ֥ ד־לוֹ ֲא ׁ ֶשר־יָ ְל ָד
֛ וֹל
ַ ם־בנ֧ וֹ ַה ּֽנ
ְּ ת־ש
ֶ ׁ  )ג( וַ יִּ ְק ָ ֨רא ַא ְב ָר ָה ֜ם ֶ ֽא:ֱאל ִ ֹֽהים
( )ז:ק־לי
ֽ ִ ﬠ יִ ֽצְ ַח ל־ה ׁ ּש ֵ ֹ֖מ
ַ ֥שה ִ ֖לי ֱאל ִ ֹ֑הים ָּכ
ׂ ָ אמר ָ ׂש ָ ֔רה צְ ֕חֹק ָﬠ
ֶ ת
ֹ ּ֣ ַ )ו( ו:ן־מ ַ ֣את ׁ ָשנָ ֑ה ְּב ִה ָ ּו ֶ֣לד ֔לוֹ ֵ ֖את יִ צְ ָ ֥חק ְּבנֽ וֹ
ְ  )ה( וְ ַא ְב ָר ָה֖ם ֶּב:צִ ָ ּו֥ה א ֹ֖תוֹ ֱאל ִ ֹֽהים
ם ִמ ׁ ְש ֶּ ֣תה גָ ֔דוֹל ְּבי֖ וֹם ִה ָ ּג ֵ ֥מל ֶאת־  )ח( וַ יִּ גְ דַּ ֥ ל ַהיֶּ ֶ֖לד וַ יִּ ָ ּג ַמ֑ל וַ יַּ ַ֤ﬠשׂ ַא ְב ָר ָה:֥יקה ָבנִ ֖ים ָ ׂש ָ ֑רה ִּ ֽכי־יָ ַל ְ֥ד ִּתי ֵב֖ן ִלזְ ֻקנָ ֽיו
ָ ִ ְל ַא ְב ָר ָ֔הם ֵהינאמר ִמ֤י ִמ ֵּלל
ֶ ת
ֹ ּ֗ ַו
ת־בנָ ּ֑ה ִּ ֣כי ֤ל ֹא
ְּ ר ְל ַא ְב ָר ָ֔הם ָ ּג ֵ ֛ר ׁש ָה ָא ָ ֥מה ַה ֹ֖זּאת וְ ֶא אמ
ֹ ּ֙ ַ )י( ו:ן־הגָ ֧ר ַה ִּמצְ ִ ֛רית ֲא ׁ ֶשר־יָ ְל ָ ֥דה ְל ַא ְב ָר ָה֖ם ְמצַ ֵ ֽחק
ֶ ת
ָ ת־ב
ֶּ  )ט( וַ ֵּ֨ת ֶרא ָ ׂש ָ ֜רה ֶ ֽא:יִ צְ ָ ֽחק
ל־א ְב ָר ָ֗הם ַאל־יֵ ַר֤ע
ַ אמר ֱאל ִֹ֜הים ֶא
ֶ  )יב( וַ ֹ֨יּ: )יא( וַ יֵּ ֧ ַרע ַהדָּ ָב֛ר ְמ ֖אֹד ְּב ֵﬠינֵ ֣י ַא ְב ָר ָה֑ם ַﬠ֖ל אוֹ ֥דֹת ְּבנֽ וֹ:ם־בנִ ֖י ִﬠם־ יִ צְ ָ ֽחק
ְּ ן־ה ָא ָ ֣מה ַה ֹ֔זּאת ִﬠ
ָ ש ֶּב
 ׁ יִ ַיר
ימ֑נּ ּו
ֶ ן־ה ָא ָמ֖ה ְלג֣ וֹי ֲא ִ ׂש
ָ ת־ב
ֶּ  )יג( וְ גַ ֥ם ֶא: ַרעֹאמר ֵא ֶל֛יךָ ָ ׂש ָ ֖רה ׁ ְש ַ ֣מע ְּבק ָֹל ּ֑ה ִּ ֣כי ְביִ צְ ָ֔חק יִ ָ ּק ֵ ֥רא ְלךָ ֖ ז
֥ ַ  ֲא ׁ ֨ ֶשר ּת ל־א ָמ ֶ֔תךָ ּ ֹכל
ֲ ל־ה ַּנ ַ֣ﬠר וְ ַﬠ
ַ יך ַﬠ
 ָ ְּב ֵﬠ ֙ ֶינ
ת־היֶּ ֶ֖לד וַ ֽיְ ׁ ַש ְּל ֶח ָ֑ה וַ ֵּ ֣ת ֶל ְך וַ ֵּ֔ת ַתע ְּב ִמ ְד ַּב֖ר
ַ ל־ש ְכ ָ ֛מ ּה וְ ֶא
ִ ׁ ל־הגָ ר ָ ׂש֧ם ַﬠ
ָ  ם וְ ֵ֨ח ַמת ַ֜מיִ ם וַ יִּ ֵּ ֣תן ֶא ח־ל ֶח
ֶ  ּֽק ִ )יד( וַ יַּ ׁ ְש ֵּכ֣ם ַא ְב ָר ָה֣ם׀ ַּב ּ֡ ֹב ֶקר וַ יּ:ִּ ֥כי זַ ְר ֲﬠךָ ֖ ֽהוּא
ק ִּכ ְמ ַט ֲחוֵ ֣י ֶ ֔ק ׁ ֶשת ִּ ֣כי ך וַ ֵּ֨ת ׁ ֶשב ָ֜ל ּה ִמ ֗ ֶּנגֶ ד ַה ְר ֵח ְ  )טז( וַ ֵּת ֶל:יחם
ֽ ִ ׂת־ה ֶ֔יּ ֶלד ַּ ֖ת ַחת ַא ַ ֥חד ַה ּ ִש
ַ ן־ה ֵח ֶ֑מת וַ ַּת ׁ ְש ֵל ְ֣ך ֶא
ַ  )טו( וַ יִּ ְכ ֥ל ּו ַה ַּ ֖מיִ ם ִמ:ש ַבע
ֽ ָ ׁ ְּב ֵ ֥אר
ר ָל־הג
ָ א ַמ ְל ַ ֨א ְך ֱאל ִֹה֤ים׀ ֶא ת־קוֹל ַה ַּנ ַﬠ ֒ר וַ יִּ ְק ָר
֣  )יז( וַ יִּ ׁ ְש ַ ֣מע ֱאל ִֹה ֘ים ֶא:ל־א ְר ֶ ֖אה ְּב ֣מוֹת ַהיָּ ֶ֑לד וַ ֵּ ֣ת ׁ ֶשב ִמ ֔ ֶּנגֶ ד וַ ִּת ּ ָשׂ ֥ א ֶאת־ק ָֹל ּ֖ה וַ ֵּ ֽת ְב ְּך
ֶ ָ ֽא ְמ ָ ֔רה ַא
ָּ אמר ָל ּ֖ה ַמ
ֶ ן־ה ׁ ּ ָש ַ֔מיִ ם וַ ֹ֥יּ
ַ ִמ
֥יקי ֶאת־
ִ ת־ה ֔ ַּנ ַﬠר וְ ַה ֲח ִז
ַ  )יח( ֚קו ִּמי ְ ׂש ִ ֣אי ֶא:ּא־שם
ֽ ָ ׁ שר ה ו
֥ ֶ ׁ ל־קוֹל ַה ַּנ֖ ַﬠר ַּב ֲא
֥ י־ש ַמ֧ע ֱאל ִ ֹ֛הים ֶא
ָ ׁ ל־ת ְיר ִ ֔אי ִּ ֽכ
֣ ִּ ה־ל ְ֣ך ָהגָ ֑ר ַא
 )כ( וַ יְ ִה֧י: ַ֔מיִ ם וַ ַּ ֖ת ׁ ְש ְק ֶאת־ ַה ָּנ ַֽﬠרת־ה ֵ֙ח ֶמת
ַ יה וַ ֵּ ֖ת ֶרא ְּב ֵ ֣אר ָמ֑יִ ם וַ ֵּ֜ת ֶל ְך וַ ְּת ַמ ֵּל ֤א ֶא
ָ ת־ﬠ ֔ ֶינ
ֵ ם ֶא  )יט( וַ יִּ פְ ַ ֤קח ֱאל ִֹהי:ימנּ ּו
ֽ ֶ י־לג֥ וֹי ָ ּג ֖דוֹל ֲא ִ ׂש
ְ יָ ֵ ֖ד ְך ּ֑בוֹ ִּ ֽכ
:ח־לוֹ ִא ּ֛מוֹ ִא ׁ ּ ָש֖ה ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמצְ ָ ֽריִ ם
֥  ּק ארן וַ ִּ ֽת
֑ ָ  )כא( וַ יֵּ ׁ ֶ֖שב ְּב ִמ ְד ַּב֣ר ּ ָפ:ב ַּב ִּמ ְד ָּ֔בר וַ יְ ִ ֖הי ר ֶֹב֥ה ַק ׁ ּ ָשֽת ת־ה ַּנ ַ֖ﬠר וַ יִּ גְ דָּ ֑ ל וַ ֵ֙יּ ׁ ֶש
ַ ֱאל ִ ֹ֛הים ֶא
1 And the LORD remembered Sarah as He had said, and the LORD did unto Sarah as He had spoken. 2 And Sarah
conceived, and bore Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. 3 And Abraham
called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bore to him, Isaac. 4 And Abraham circumcised his
son Isaac when he was eight days old, as God had commanded him. 5 And Abraham was a hundred years old, when
his son Isaac was born unto him. 6 And Sarah said: ʹGod hath made laughter for me; every one that heareth will laugh
on account of me.ʹ 7 And she said: ʹWho would have said unto Abraham, that Sarah should give children suck? for I
have borne him a son in his old age.ʹ 8 And the child grew, and was weaned. And Abraham made a great feast on the
day that Isaac was weaned. 9 And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne unto Abraham,
making sport. 10 Wherefore she said unto Abraham: ʹCast out this bondwoman and her son; for the son of this
bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac.ʹ 11 And the thing was very grievous in Abrahamʹs sight
on account of his son. 12 And God said unto Abraham: ʹLet it not be grievous in thy sight because of the lad, and
because of thy bondwoman; in all that Sarah saith unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall seed be called
to thee. 13 And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed.ʹ 14 And Abraham arose
up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and
the child, and sent her away; and she departed, and strayed in the wilderness of Beer‐sheba. 15 And the water in the
bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs. 16 And she went, and sat her down over against him
a good way off, as it were a bow‐shot; for she said: ʹLet me not look upon the death of the child.ʹ And she sat over
against him, and lifted up her voice, and wept. 17 And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to
Hagar out of heaven, and said unto her: ʹWhat aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad
where he is. 18 Arise, lift up the lad, and hold him fast by thy hand; for I will make him a great nation.ʹ 19 And God
opened her eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad
drink. 20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became an archer. 21 And he
dwelt in the wilderness of Paran; and his mother took him a wife out of the land of Egypt.
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קיום הבטחת ה' – נס לידת יצחק

וֹﬠד
)א( וַ ה' ּ ָפ ַקד ֶאת ָ ׂש ָרה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָא ָמר וַ יַּ ַﬠשׂ ה’ ְל ָ ׂש ָרה ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֵּבר) :ב( וַ ַּת ַהר וַ ֵּת ֶלד ָ ׂש ָרה ְל ַא ְב ָר ָהם ֵּבן ִלזְ ֻקנָ יו ַל ּמ ֵ
וֹלד לוֹ ֲא ׁ ֶשר יָ ְל ָדה ּלוֹ ָ ׂש ָרה יִ צְ ָחק) :ד( וַ יָּ ָמל ַא ְב ָר ָהם ֶאת
ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶּבר אֹתוֹ ֱאל ִֹהים) :ג( וַ יִּ ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם ֶאת ׁ ֶשם ְּבנוֹ ַהנּ ַ
יִ צְ ָחק ְּבנוֹ ֶּבן ׁ ְשמֹנַ ת יָ ִמים ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה אֹתוֹ ֱאל ִֹהים) :ה( וְ ַא ְב ָר ָהם ֶּבן ְמ ַאת ׁ ָשנָ ה ְּב ִה ָ ּו ֶלד לוֹ ֵאת יִ צְ ָחק ְּבנוֹ:
לידה ,הנקה וגידול :צחוק ומשתה

ֹאמר ִמי ִמ ֵּלל ְל ַא ְב ָר ָהם ֵהינִ ָיקה ָבנִ ים
)ו( וַ ּת ֶ
ֹאמר ָ ׂש ָרה צְ חֹק ָﬠ ָ ׂשה ִלי ֱאל ִֹהים ָּכל ַה ׁ ּש ֵֹמ ﬠ יִ צְ ַחק ִלי) :ז( וַ ּת ֶ
ָ ׂש ָרה ִּכי יָ ַל ְד ִּתי ֵבן ִלזְ ֻקנָ יו) :ח( וַ יִּ גְ דַּ ל ַהיֶּ ֶלד וַ יִּ ָ ּג ַמל וַ יַּ ַﬠשׂ ַא ְב ָר ָהם ִמ ׁ ְש ֶּתה גָ דוֹל ְּביוֹם ִה ָ ּג ֵמל ֶאת יִ צְ ָחק:
הדרישה היוצרת קונפליקט

ֹאמר ְל ַא ְב ָר ָהם ָ ּג ֵר ׁש
)ט( וַ ֵּת ֶרא ָ ׂש ָרה ֶאת ֶּבן ָהגָ ר ַה ִּמצְ ִרית ֲא ׁ ֶשר יָ ְל ָדה ְל ַא ְב ָר ָהם ְמצַ ֵחק) :י( וַ ּת ֶ
ָה ָא ָמה ַהזֹּאת וְ ֶאת ְּבנָ ּה ִּכי ל ֹא יִ ַיר ׁש ֶּבן ָה ָא ָמה ַהזֹּאת ִﬠם ְּבנִ י ִﬠם יִ צְ ָחק:
הציר המרכזי

)יא( וַ יֵּ ַרע ַהדָּ ָבר ְמאֹד ְּב ֵﬠינֵ י ַא ְב ָר ָהם ַﬠל אוֹדֹת ְּבנוֹ:
פתרון ה קונפליקט בדבר ה'

ֹאמר ֵא ֶליךָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל ַא ְב ָר ָהם ַאל יֵ ַרע ְּב ֵﬠינֶ יךָ ַﬠל ַה ַּנ ַﬠר וְ ַﬠל ֲא ָמ ֶתךָ ּכֹל ֲא ׁ ֶשר ּת ַ
)יב( וַ יּ ֶ
ימנּ ּו ִּכי זַ ְר ֲﬠךָ הוּא:
ָ ׂש ָרה ׁ ְש ַמע ְּבק ָֹל ּה ִּכי ְביִ צְ ָחק יִ ָ ּק ֵרא ְלךָ זָ ַרע) :יג( וְ גַ ם ֶאת ֶּבן ָה ָא ָמה ְלגוֹי ֲא ִ ׂש ֶ

ֹאמר ָל ּה ַמה ָּל ְך ָהגָ ר ַאל ִּת ְיר ִאי ִּכי
)יז( וַ יִּ ׁ ְש ַמע ֱאל ִֹהים ֶאת קוֹל ַה ַּנ ַﬠר וַ יִּ ְק ָרא ַמ ְל ַא ְך ֱאל ִֹהים ֶאל ָהגָ ר ִמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וַ יּ ֶ
ימנּ וּ:
יקי ֶאת יָ ֵד ְך ּבוֹ ִּכי ְלגוֹי ָ ּגדוֹל ֲא ִ ׂש ֶ
ׁ ָש ַמע ֱאל ִֹהים ֶאל קוֹל ַה ַּנ ַﬠר ַּב ֲא ׁ ֶשר הוּא ׁ ָשם) :יח( קו ִּמי ְ ׂש ִאי ֶאת ַה ַּנ ַﬠר וְ ַה ֲחזִ ִ
יה וַ ֵּת ֶרא ְּב ֵאר ָמיִ ם וַ ֵּת ֶל ְך וַ ְּת ַמ ֵּלא ֶאת ַה ֵח ֶמת ַמיִ ם וַ ַּת ׁ ְש ְק ֶאת ַה ָּנ ַﬠר) :כ( וַ יְ ִהי ֱאל ִֹהים ֶאת
)יט( וַ יִּ פְ ַקח ֱאל ִֹהים ֶאת ֵﬠינֶ ָ
ארן וַ ִּת ַ ּקח לוֹ ִא ּמוֹ ִא ׁ ּ ָשה ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם:
ַה ַּנ ַﬠר וַ יִּ גְ דָּ ל וַ יֵּ ׁ ֶשב ַּב ִּמ ְד ָּבר וַ יְ ִהי ר ֶֹבה ַק ׁ ּ ָשת) :כא( וַ יֵּ ׁ ֶשב ְּב ִמ ְד ַּבר ּ ָפ ָ
Code of Hammurabi
170. If his wife bear sons to a man, or his maid‐servant have borne sons, and the father while still living says
to the children whom his maid‐servant has borne: ʺMy sons,ʺ and he count them with the sons of his wife; if
then the father die, then the sons of the wife and of the maid‐servant shall divide the paternal property in
common. The son of the wife is to partition and choose.
171. If, however, the father while still living did not say to the sons of the maid‐servant: ʺMy sons,ʺ and then
the father dies, then the sons of the maid‐servant shall not share with the sons of the wife, but the freedom of
the maid and her sons shall be granted. The sons of the wife shall have no right to enslave the sons of the
maid; the wife shall take her dowry (from her father), and the gift that her husband gave her and deeded to
her (separate from dowry, or the purchase‐money paid her father), and live in the home of her husband: so
long as she lives she shall use it, it shall not be sold for money. Whatever she leaves shall belong to her children.
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)יד( וַ יַּ ׁ ְש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַּב ּב ֶֹקר וַ יִּ ַ ּקח ֶל ֶחם וְ ֵח ַמת ַמיִ ם וַ יִּ ֵּתן ֶאל ָהגָ ר ָ ׂשם ַﬠל ׁ ִש ְכ ָמ ּה וְ ֶאת ַהיֶּ ֶלד וַ יְ ׁ ַש ְּל ֶח ָה וַ ֵּת ֶל ְך
יחם) :טז( וַ ֵּת ֶל ְך
וַ ֵּת ַתע ְּב ִמ ְד ַּבר ְּב ֵאר ׁ ָש ַבע) :טו( וַ יִּ ְכל ּו ַה ַּמיִ ם ִמן ַה ֵח ֶמת וַ ַּת ׁ ְש ֵל ְך ֶאת ַהיֶּ ֶלד ַּת ַחת ַא ַחד ַה ּ ִשׂ ִ
וַ ֵּת ׁ ֶשב ָל ּה ִמ ֶּנגֶ ד ַה ְר ֵחק ִּכ ְמ ַט ֲחוֵ י ֶק ׁ ֶשת ִּכי ָא ְמ ָרה ַאל ֶא ְר ֶאה ְּבמוֹת ַהיָּ ֶלד וַ ֵּת ׁ ֶשב ִמ ֶּנגֶ ד וַ ִּת ּ ָשׂ א ֶאת ק ָֹל ּה וַ ֵּת ְב ְּך:

25

תמאון וסכנת מוות :בכי

