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 בס"ד
 פרשה ומדרש

 לחלוקה , מקורותויראפרשת . 4

 

 

שרה את בן הגר המצרית". אמר רבי שמעון בן יוחאי: רבי עקיבא היה אומר בו דבר לגנאי,  ותרא
 ואני אומר בו דבר לשבח.

 

שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק", אין  דרש רבי עקיבא )בראשית כ"א( "ותרא
"מצחק" אלא גלוי עריות, היך מה דאת אמרת: )בראשית ל"ט(: "בא אלי העבד העברי אשר הבאת 
לנו לצחק בי". מלמד שהיתה אמנו שרה רואה אותו לישמעאל מכביש גנות וצד נשי אנשים ומענה 

 אותן. 
 

ה של צחוק אלא עבודת כוכבים, שנאמר )שמות ל"ב(: תני, רבי ישמעאל אומר: אין הלשון הז
"וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק". מלמד שהיתה אמנו שרה רואה את ישמעאל בונה 

 בימוסיות וצד חגבים ומקריב עליהם.
 
רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: אין הלשון הזה צחוק אלא לשון שפיכות דמים, היך מה  

 ל ב' ב'(: "יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו". דאת אמר )שמוא
 

רבי עזריה משום רבי לוי אמר: אמר ליה ישמעאל ליצחק: נלך ונראה חלקינו בשדה, והיה ישמעאל 
נוטל קשת וחצים ומורה כלפי יצחק, ועושה עצמו כאילו מצחק, הדא הוא דכתיב )משלי כ"ו(: 

 ואומר הלא מצחק אני"."כמתלהלה היורה זקים וגו' כן איש ִרמה את רעהו 
 

ואומר אני בו דבר לשבח, אין לשון הזה של צחוק אלא לשון ירושה, שבשעה שנולד אבינו יצחק 
היו הכל שמחים, אמר להם ישמעאל: שוטים אתם, אני בכור ואני נוטל פי שנים. שמתשובת אמנו 

ני", אפילו שאינו כי לא יירש עם ב שרה לאברהם "כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני" אתה למד.
 ."יצחק, "ועם יצחק", אף על פי שאינו בני, קל וחומר "עם בני עם יצחק

 
 בראשית פרק כא 

 
ק: ֶֽ ם ְמַצח  ָ֖ הָׂ ה ְלַאְברָׂ ָ֥ ְלדָׂ ית ֲאֶשר־יָׂ ִ֛ ְצרִּ ָ֧ר ַהמִּ גָׂ ת־ֶבן־הָׂ ה ֶאֶֽ ָ֜ רָׂ ֶרא שָׂ  )ט( ַות ֵּ֨

 
י ָ֖ ם־ְבנִּ את עִּ ה ַהז ָ֔ ִּ֣ מָׂ אָׂ יַרשֹּ֙ ֶבן־הָׂ א יִּ י ל ֹ֤ ִּ֣ ָּ֑ה כִּ את ְוֶאת־ְבנָׂ ה ַהז ָ֖ ָ֥ מָׂ אָׂ ש הָׂ ִ֛ ר  ם גָׂ הָָׂ֔ אֶמרֹּ֙ ְלַאְברָׂ ק: )י( ַות ֹּ֙ ֶֽ ְצחָׂ ם־ יִּ  עִּ

 
ֹו: ת ְבנֶֽ ל אֹוד ָ֥ ם ַעָ֖ ָ֑ הָׂ ִּ֣י ַאְברָׂ ינ  ד ְבע  ר ְמא ָ֖ ִ֛ בָׂ ֵַָּ֧֧רע ַהדָׂ  )יא( ַוי 

 
הָׂ   ים ֶאל־ַאְברָׂ אֶמר ֱאֹלהִָּ֜ ע )יב( ַוי ֵּ֨ ה ְשַמִּ֣ ָ֖ רָׂ יך שָׂ ֶלִ֛ ר א  ר ת אַמָ֥ ך כ ל֩ ֲאֶשֵּ֨ ֶתָ֔ יךֹּ֙ ַעל־ַהַנִַּ֣ער ְוַעל־ֲאמָׂ יֶנֹּ֙ ע ְבע  ַרֹ֤ ם ַאל־י 

ֵַּ֧רע: ֶֽ א ְלךָ֖ זָׂ ָ֥ ר  קָׂ ק יִּ ְצחָָׂ֔ י ְביִּ ִּ֣ ּה כִּ ָ֑  ְבק לָׂ
 

ּוא: ־ )יג( ְוַגָ֥ם ֶאת־ֶבן י ַזְרֲעךָ֖ הֶֽ ָ֥ נּו כִּ יֶמָ֑ ֹוי ֲאשִּ ה ְלגִּ֣ ָ֖ מָׂ אָׂ  הָׂ
 

ם ִּ֣ ְֵּ֧ישַ  )יד( ַוַיְשכ  ּה ְוֶאת־ַהֶיֶָ֖לד ַוֶֽ ִ֛ ְכמָׂ ם ַעל־שִּ ָ֧ ר שָׂ גָׂ ן ֶאל־הָָׂ֠ ִּ֣ ת  ם ַויִּ יִּ ַמת ַמָ֜ ח־ֶלֶח֩ם ְוח ֵּ֨ ַקֶֽ ֶֽ ֶקר ַויִּ ם׀ ַבב ֹּ֡ ִּ֣ הָׂ ֶלְך ַאְברָׂ ִּ֣ הָׂ ַות  ְלֶחָ֑
ַבע: ֶֽ ר שָׂ ָ֥ ר ְבא  ְדַבָ֖ ַתע ְבמִּ  ַות ָ֔


