
Naissance d’Isaac, Ishmaël chassé 

  כא-א, כא פרק בראשית

ַקד' ַוה( א) ה ֶאת פָּ רָּ ר ַכֲאֶשר שָּ ה' ה ַוַיַעש ָאמָּ רָּ ר ַכֲאֶשר ְלשָּ בֵּ  ַוַתַהר( ב: )דִּ

ֶלד ה ַותֵּ רָּ ם שָּ הָּ ן ְלַאְברָּ יו בֵּ ְזֻקנָּ ד לִּ ֶבר ֲאֶשר ַלּמֹועֵּ ים ֹאתוֹ  דִּ א( ג: )ֱאֹלהִּ ְקרָּ  ַויִּ

ם הָּ ה ֲאֶשר לוֹ  ַהּנֹוַלד ְבנוֹ  ֶשם ֶאת ַאְברָּ ְלדָּ ה ּלוֹ  יָּ רָּ ק שָּ ְצחָּ ל( ד: )יִּ  ַויָּמָּ

ם הָּ ק ֶאת ַאְברָּ ְצחָּ ים ְשֹמַנת ֶבן ְבנוֹ  יִּ ה ַכֲאֶשר יָּמִּ וָּ ים ֹאתוֹ  צִּ ( ה: )ֱאֹלהִּ

ם הָּ ה ְמַאת ֶבן ְוַאְברָּ נָּ ֶלד שָּ וָּ ת לוֹ  ְבהִּ ק אֵּ ְצחָּ ה ַוֹתאֶמר( ו: )ְבנוֹ  יִּ רָּ  ְצֹחק שָּ

ה שָּ י עָּ ים לִּ ל ֱאֹלהִּ עַ  כָּ ְצַחק ַהֹשמֵּ י יִּ י ַוֹתאֶמר( ז: )לִּ ל מִּ ּלֵּ ם מִּ הָּ ה ְלַאְברָּ יקָּ ינִּ  הֵּ

ים נִּ ה בָּ רָּ י שָּ י כִּ ַלְדתִּ ן יָּ יו בֵּ ְזֻקנָּ ְגַדל( ח: )לִּ ַמל ַהֶיֶלד ַויִּ גָּ ם ַוַיַעש ַויִּ הָּ  ַאְברָּ

ְשֶתה דֹול מִּ ל ְביֹום גָּ מֵּ גָּ ק ֶאת הִּ ְצחָּ  : יִּ

ֶרא( ט) ה ַותֵּ רָּ ר ֶבן ֶאת שָּ גָּ ית הָּ ְצרִּ ה ֲאֶשר ַהּמִּ ְלדָּ ם יָּ הָּ ק ְלַאְברָּ ( י: )ְמַצחֵּ

ם ַוֹתאֶמר הָּ ש ְלַאְברָּ רֵּ ה גָּ ָאמָּ ּה ְוֶאת ַהֹזאת הָּ י ְבנָּ יַרש ֹלא כִּ ה ֶבן יִּ ָאמָּ  הָּ

ם ַהֹזאת י עִּ ם ְבנִּ ק  עִּ ְצחָּ ר ַויֵַּרע( יא: )יִּ בָּ ינֵּי ְמֹאד ַהדָּ ם ְבעֵּ הָּ  אֹוֹדת ַעל ַאְברָּ

ים ֹיאֶמרוַ ( יב: )ְבנוֹ  ם ֶאל ֱאֹלהִּ הָּ יֶניָך יֵַּרע ַאל ַאְברָּ ֶתָך ְוַעל ַהַּנַער ַעל ְבעֵּ  ֲאמָּ

ֶליָך ֹתאַמר ֲאֶשר ֹכל ה אֵּ רָּ ּה ְשַמע שָּ י ְבֹקלָּ ק כִּ ְצחָּ א ְביִּ רֵּ קָּ ַרע ְלָך יִּ  ְוַגם( יג: )זָּ

ה ֶבן ֶאת ָאמָּ יֶמּנו ְלגֹוי הָּ י ֲאשִּ ם( יד: )הוא ַזְרֲעָך כִּ ם ַוַיְשכֵּ הָּ ַקח ַבֹבֶקר ַאְברָּ  ַויִּ



ַמת ֶלֶחם ם ְוחֵּ ן ַמיִּ תֵּ ר ֶאל ַויִּ גָּ ם הָּ ּה ַעל שָּ ְכמָּ ֶלְך ַוְיַשְּלֶחהָּ  ַהֶיֶלד ְוֶאת שִּ  ַותֵּ

ַתע ְדַבר ַותֵּ ר ְבמִּ ַבע ְבאֵּ ְכלו( טו: )שָּ ם ַויִּ ן ַהַּמיִּ ֶמת מִּ ְך ַהחֵּ  ַהֶיֶלד ֶאת ַוַתְשלֵּ

ם ַאַחד ַתַחת יחִּ ֶלְך( טז: )ַהשִּ ֶשב ַותֵּ ּה ַותֵּ ֶּנֶגד לָּ ק מִּ י ַהְרחֵּ ְמַטֲחוֵּ י ֶקֶשת כִּ  כִּ

ה ֶלד ְבמֹות ֶאְרֶאה ַאל ָאְמרָּ ֶשב ַהיָּ ֶּנֶגד ַותֵּ א מִּ שָּ ּה ֶאת ַותִּ ְבךְ  ֹקלָּ ( יז: )ַותֵּ

ְשַמע ים ַויִּ א ַהַּנַער קֹול ֶאת ֱאֹלהִּ ְקרָּ ים ַמְלַאְך ַויִּ ר ֶאל ֱאֹלהִּ גָּ ן הָּ ַמיִּ  מִּ  םַהשָּ

ּה ַוֹיאֶמר ְך ַמה לָּ ר ּלָּ גָּ י ַאל הָּ יְראִּ י תִּ ַמע כִּ ים שָּ  ַבֲאֶשר ַהַּנַער קֹול ֶאל ֱאֹלהִּ

ם הוא י( יח: )שָּ י קומִּ י ַהַּנַער ֶאת ְשאִּ יקִּ ְך ֶאת ְוַהֲחזִּ דֵּ י בוֹ  יָּ דֹול ְלגֹוי כִּ  גָּ

יֶמּנו ְפַקח( יט: )ֲאשִּ ים ַויִּ יֶניהָּ  ֶאת ֱאֹלהִּ ֶרא עֵּ ר ַותֵּ ם ְבאֵּ יִּ ֶלְך מָּ א ַותֵּ  ֶאת ַוְתַמּלֵּ

ֶמת ם ַהחֵּ ַער ֶאת ַוַתְשקְ  ַמיִּ י( כ: )ַהּנָּ ים ַוְיהִּ ל ַהַּנַער ֶאת ֱאֹלהִּ ְגדָּ  ַויֵֶּשב ַויִּ

ר ְדבָּ י ַבּמִּ ת ֹרֶבה ַוְיהִּ ְדַבר ַויֵֶּשב( כא: )ַקשָּ ן ְבמִּ ארָּ ַקח פָּ ּמוֹ  לוֹ  ַותִּ ה אִּ שָּ  אִּ

ֶאֶרץ ם מֵּ יִּ ְצרָּ  פ: מִּ


