בעזרת ה'

שיעור מס'  :33פרק כא' -הולדת יצחק וגירוש ישמעאל
פתיחה:
נכנסים עם עוגה :מזל טוב! אנחנו מארגנות יומולדת הפתעה! לנפח בלונים...
עוד מעט תדעו למי היומולדת ,נתחיל במשחק" -טלפון שבור"
מעבירים לכל ראש טור" -איזה מרגש -נולד לאברהם בן!" הטור שהעביר ראשון לכולן -ניצח.
שרים" :היום יום הולדת ליצחק"...
 לשאול אותן -מה ההרגשה של אברהם ושרה? בגיל  09ובגיל  099ללדת ילד בכור? מה ההרגשה של כל
השכנים -ממש "יום הולדת הפתעה" ...מרגש ,מיוחד ,הודאה לה'...
מי זוכרת מתי הוא נולד? פסח
תחשבו ,מה הקשר לדבר האחרון שלמדנו?
 .0כל המתפלל על חברו נענה תחילה
 .2היו יכולים לחשוב שיצחק הוא מאבימלך ,לכן דמותו היתה העתק מדויק של אברהם.
 קריאת פסוקים א' -ח'
איך קוראים לתינוק? ויקרא שמו בישראל יצחק.
למה קוראים לו כך? לפי הקב"ה -כי אברהם ושרה צחקו.
לפי שרה -לשון שמחה.
"כל השומע יצחק לי" -רש"י :בזכות לידת הצדיק הרבה חולים התרפאו ועקרות נפקדו .ירד שפע לעולם.
בגיל  8ימים -ברית מילה .בגיל שנתיים -מסיבת גמילה מהנקה.
ואז...
גירוש ישמעאל
 לכתוב על הלוח :בעיה ,פתרון ,תגובת אברהם ,תגובת ה' ולקרוא את הפס' ט'-יג'
בעיה :שרה רואה את ישמעאל מצחק
פתרון :רוצה לגרש אותו ואת אימו
 עד כדי כך? מה הוא כבר עשה? בסה"כ צחק .על מה הייתן אומרות שהגיוני לגרש?
לאחר תשובותיהן (שבטח יהיו רצח ,ע"ז )...נקרא את רש"י.
רש"י :עבודה זרה ,גילוי עריות ,שפיכות דמים.
תגובת אברהם" :וירע הדבר מאד בעיני אברהם"
תגובת הקב"ה .0 :תשמע בקול שרה .למה? כי יצחק הוא היורש האמיתי
 .2מישמעאל יהיה עם .למה? כי זרעך הוא
ותראו איך אברהם עושה את רצון ה'-
יד'" :וישכם" -מתי משכימים? כשרוצים למהר לעשות משהו .אבל זה היה נגד רצונו? הוא עושה את רצון
ה' גם כשזה מאד קשה .אבל לא במסכנות .זה רצון ה' -אז זה גם רצוני! (נראה את זה גם בעקדת יצחק)...
מה הוא נותן להגר? לחם וחמת מים .כ"כ קצת -למה? (אולי לא רצה שילכו רחוק ...זה הבן שלו!)
להעתיק מהלוח.
קריאת הפסוקים יד'-כא' וחלוקת דף עבודה
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