
 עינוי הגר ובריחתה מפני שריבראשית טז'                                                             בס"ד 

 מעלות  –ספרים: חגי לב מפי ופירושים מפי סופרים ו , הרהוריםמחשבות                                                                                              

 ":ָהָגר וְשָמה ִמְצִרית ִשְפָחה ְוָלה לֹו ָיְלָדה לֹא ַאְבָרם ֵאֶשת ְוָשַרי"

 פסוק זה הינו מצג של הפרק שלפנינו:* 

 .1להקדים ולהסביר את המציאות הראלית החבויה מאחורי פסוק זהולייחד זמן )גם בכיתה...(  עלינו לעצור

 .2גברתה על המוטלות הבית מחובות חלק ממלאה זו ושפחה, בעלה לבית שפחה נישואיה עם מכניסה אישהבעולם הוא שש הנוהג

 .3רתהיגב ממנה תיבנה וכך, בן שתלד כדי הלבעל השפחהפעמים שהייתה מוסרת הגבירה את 

 

ְפָחה ְוָלה לֹו ָיְלָדה לֹא ַאְבָרם ֵאֶשת ְוָשַרי")א(  ית שִׁ ְצרִׁ  ":ָהָגר וְשָמה מִׁ

 . 4ז-המשך ישיר למסופר בפרק טו' פסוקים אגם פסוק זה הינו  *

ים ַאַחר( א)" ה ַהְדָברִׁ ל ה' ְדַבר ָהָיה ָהֵאלֶּ יָרא ַאל ֵלאמֹר ַבַמֲחזֶּה ַאְבָרם אֶּ י ַאְבָרם תִׁ ר( ב) :ְמאֹד ַהְרֵבה ְשָכְרךָ  ָלְך  ָמֵגן ָאנֹכִׁ  ַוטֹאמֶּ

י ִלי ִתֶתן ַמה ה' ֲאדָֹני ַאְבָרם י הֹוֵלְך  ְוָאנֹכִׁ ירִׁ ן ֲערִׁ ק ובֶּ שֶּ י מֶּ ק הוא ֵביתִׁ שֶּ זֶּר ַדמֶּ יעֶּ ר( ג) :ֱאלִׁ ֵנה ָזַרע ָנַתָתה לֹא ִלי ֵהן ַאְבָרם ַוטֹאמֶּ  ְוהִׁ

ן י בֶּ י יֹוֵרש ֵביתִׁ ֵנה( ד)                                                         :אֹתִׁ  ִמֵםֶעיךָ  ֵיֵצא ֲאֶשר ִאם ִכי ֶזה ִייָרְשךָ  לֹא ֵלאמֹר ֵאָליו ה'  ְדַבר ְוהִׁ

ר ַהחוָצה אֹתֹו ַוטֹוֵצא( ה) :ִייָרֶשךָ  הוא ט ַוטֹאמֶּ ים וְספֹר ַהָשַמְיָמה ָנא ַהבֶּ ם ַהּכֹוָכבִׁ ְסעֹר תוַכל אִׁ ר אָֹתם לִׁ  :ַזְרֶעךָ  ִיְהֶיה כֹה לֹו ַוטֹאמֶּ

ן( ו) ֱאמִׁ ָה  ה'בַ  ְוהֶּ ר( ז) :ְצָדָקה לֹו ַוַטְחְשבֶּ י ֵאָליו ַוטֹאמֶּ ר ה' ֲאנִׁ יךָ  ֲאשֶּ ים ֵמאור הֹוֵצאתִׁ ת ַּכְשדִׁ ת ְלךָ  ָלתֶּ ץ אֶּ ְשָתה ַהזֹאת ָהָארֶּ  "     :ְלרִׁ

 האם סיפר אברם לשרי על התגלות והבטחת ה' לזרע ממעיו אם לאו.  הכתוב אינו מפרט 

הרצון העז , שהיא : התנועה הנפשית ששרי נמצאת בהברורה ומובנת יותר לשון פתיחת הפרק שלנו בכל אופן, לאור הפסוקים לעיל,  אך 
 מביא את שרי להציע לאברהם את העצה הבאה:  . תנועה זו להעמיד זרע לאברהם

ר( ב)" ל ָשַרי ַותֹאמֶּ ֵנה ַאְבָרם אֶּ י ָנא הִׁ ת ה' ֲעָצַרנִׁ דֶּ לֶּ ָבנֶּה אוַלי ִשְפָחִתי ֶאל ָנא בֹא מִׁ ָנה אִׁ מֶּ ְשַמע מִׁ  5":ָשָרי ְלקֹול ַאְבָרם ַוטִׁ

                                                        "ֶלֶדת)=מ' השלילה(ִמ  ֲעָצַרִני ה' ָנא ִהֵמה" :מחדשרה מתמודדת בגבורה ובקבלת הדין עם מצבה בהכריזה 

ל ָנא בֹאומכריזה ג"כ " ומאידך לא מתייאשת י אֶּ ְפָחתִׁ  ." 6ִמֶםָמה ִאָבֶנה אוַלי " " מפני ש...שִׁ

  (מובנים) ראה בהערות לדעת מקרא מקורות לכל אחד מה" ניתן לפרשו בשני מובנים.  ִמֶםָמה ִאָבֶנה אוַלי "

 )ספורנו( .7אבנה ואזכה גם אי לילד משל עצמי  .1
 אצל לאה ורחל מצאנו שהן הן קראו בשמות לבנים שנולדו לשפחותיהן!  ואכן)רד"ק( .זה יחשב כבני והוא יהיה הזרע שבא ממני בן .2

 כתוצאה מכך נפרש את המילה הראשונה בפסוק ג"כ בשני אופנים: 

ָבנֶּה אוַלי " ָנה אִׁ מֶּ  :"  מִׁ

 ואולי לא. ברצות ה' עלי אולי אזכה לבן  .1

 . 8אולי אתרצה בבנה של הגר ואולי לא .2

                                                           
1
 /http://www.etzion.org.il/vbm/archive " האם חטאה שרה אמנו בעינוי הזה? –"ותענה שרימומלץ לקרוא את מאמרו של הרב סמט  
2
 העיקרון המשפטי דומה. אך ה, דרשו חכמים שהגר נתנה לשרי בבית פרעה. ואם כן היא הכניסה אותה לבית אברם אחר נישואיאמנם כאן, 
3
 אפשרות זו נשללה לאחר מתן תורה. בה הותרה השפחה הכנענית רק לעבד העבריאמנם  ל האמהות לאה ורחל שמסרו את זלפה ובלהה.כך מצאנו גם אצלבדומה  

 ולא לבעל הבית בן החורין ! )ראה שמות כא'( שנמכר בגניבתו
4
בין ובין כך, אני מציע לראות בהם פסוקים  ("י מסורת חז"לעפ)כא המתארים את ברית בין הבתרים התרחשו עוד קודם הגעת אברם לארץ כנען. -פרק טו' פסוקים ח 

   הנתונים בהסגר ואינם חלק מהספור הרציף של השתלשלות הארועים.
5
ַמע  ר כֹל" הפסוק בבראשית כא' : לעומת ":ָשָרי ְלקֹול ַאבְָׁרם עצה דייקא ולא דרישה כפי שמשתמע מלשון הכתוב: " וַיִּשְׁ ַמע ָשָרה ֵאלֶׁיךָ  תֹאַמר ֲאשֶׁ שם " ְבקָֹלּה שְׁ

 .ל ֹוְבק/ ְלקֹול הפועל וההבדל הוא באות השימוש המלווה את לשון ציווי.
6
תֹו וְׁנִּגְָׁשה"השווה ל   ָרה וְָׁענְָׁתה ... ַהזְֵׁקנִּים לְֵׁעיֵני ֵאָליו יְׁבִּמְׁ ה ָכָכה וְָׁאמְׁ יש ֵיָעשֶׁ ר ָלאִּ יו ֵבית אֶׁת ִיְבֶנה לֹא ֲאשֶׁ וכן בא מכך האבן שעליה יושבת  (ט ',כה דברים) ":ָאחִּ

ר היולדת: " ַילֶׁדְׁכֶׁן ַויֹאמֶׁ ן ָהעִּבְׁרִּיֹות אֶׁת בְׁ יתֶׁ ם ָהָאְבָנִים ַעל ורְׁאִּ  ..." )שמות א', טז(הוא ֵבן אִּ
7
 . ומפורסמים מקרים רבים כיום של נשים עקרות שהרו ללדת לאחר אימוץ ילד לביתם 



ת ָשַרי 9ַוִתַקח( ג)"  ת ַאְבָרם ֵאשֶּ ית ָהָגר אֶּ ְצרִׁ ֵקץ , ִשְפָחָתה ַהמִׁ ר מִׁ שֶּ ים עֶּ ת ָשנִׁ בֶּ ץ ַאְבָרם ְלשֶּ רֶּ   ְּכָנַען ְבאֶּ

יָשה ְלַאְבָרם אָֹתה                     ַוִתֵתן                                                                                                                                                 " :ְלִאָשה לֹו אִׁ

 ועד שלב הביצוע.  תכנוןשל שרה. לא של אברהם. משלב ה רק היוזמה היא

 שרה מעלה את מעמדה של הגר משפחה לאשה בנתינתה לאברם!  

 אך לאחר מכן, הדברים מתפתחים באופן לא חיובי מצידה של שרי: 

ל ַוָטבֹא( ד)" א ַוַתַהר ָהָגר אֶּ י ַוֵתרֶּ ְרָתה ַוֵתַקל ָהָרָתה ּכִׁ                                                                                                                        :ְבֵעינֶּיהָ  ְגבִׁ

י ַאְבָרם ֶאל ָשַרי ַותֹאֶמר( ה) יךָ  ֲחָמסִׁ י ָעלֶּ י ָאנֹכִׁ י ָנַתתִׁ ְפָחתִׁ ךָ  שִׁ א ְבֵחיקֶּ י ַוֵתרֶּ                                ":וֵביֶניךָ  ֵביִני ה' ִיְשפֹט ְבֵעינֶּיהָ  ָוֵאַקל ָהָרָתה ּכִׁ

 טענתה של שרי היא לאברהם, ולכאורה למה? 

 נראה שהדבר פשוט  שהרי מהרגע ששרי שחררה את הגר מלהיות שפחתה, רק אברהם יכול לעמוד מול הגר ולהעמידה על מקומה. 

 תשובת אברהם לטענת שרי  היא החזרת הגר להיות שפחת שרי , וכך שרי יכולה לחזור למעמדה ולהעמיד את הגר על מקומה. 

 ... :מבליטים את התהליך שמתרחש בין שרי להגר ובין הגר לבין עצמההבא ,כמדומני,  מילים המנחות בעימוד הבאה

 בכל שלב: הכינויים בפרשיה זו מסייעים לדעת מיהי הגבירה ומיהי השפחה או במילים אחרות :

 

 שרה משווה את מעמד הגר למעמדה כאשה!   שלב א'

ר( ב) :ָהָגר וְשָמה ִמְצִרית ִשְפָחה ְוָלה לֹו ָיְלָדה לֹא ַאְבָרם ֵאֶשת ְוָשַרי)א( ל ָשַרי ַותֹאמֶּ ֵנה ַאְבָרם אֶּ י ָנא הִׁ ת 'ה ֲעָצַרנִׁ ל ָנא בֹא מ לדֶּ  אֶּ

ָבנֶּה אוַלי ִשְפָחִתי ָנה אִׁ מֶּ ְשַמע מִׁ ַקח( ג) :ָשָרי ְלקֹול ַאְבָרם ַוטִׁ ת ַאְבָרם ֵאֶשת ָשַרי ַותִׁ ֵקץ ִשְפָחָתה ַהִםְצִרית ָהָגר אֶּ ר מִׁ שֶּ ים עֶּ ת ָשנִׁ בֶּ  ְלשֶּ

ץ ַאְבָרם רֶּ יָשה ְלַאְבָרם אָֹתה ַוִתֵתן ְּכָנַען ְבאֶּ   :ְלִאָשה לֹו אִׁ

 

  ולא רק אשה ! גבירהה גםששרה היא התורה מדגישה  שלב ב'

ל ַוָטבֹא( ד) א ַוַתַהר ָהָגר אֶּ י ַוֵתרֶּ ר( ה) :ְבֵעינֶּיָה  ְגִבְרָתה ַוֵתַקל ָהָרָתה ּכִׁ ל ָשַרי ַותֹאמֶּ י ַאְבָרם אֶּ יךָ  ֲחָמסִׁ י ָעלֶּ י ָאנֹכִׁ ךָ  ִשְפָחִתי ָנַתתִׁ  ְבֵחיקֶּ

א י ַוֵתרֶּ ְשעֹט ְבֵעינֶּיהָ  ָוֵאַקל ָהָרָתה ּכִׁ י 'ה יִׁ ר( ו) :וֵבינֶּיךָ  ֵבינִׁ ל ַאְבָרם ַוטֹאמֶּ ֵנה ָשַרי אֶּ י ְבָיֵדְך  ִשְפָחֵתְך  הִׁ ְך  ַהחֹוב ָלה ֲעשִׁ  ָשַרי ַוְתַענֶָּה  ְבֵעיָניִׁ

ְבַרח ָענֶּיהָ  ַותִׁ ְמָצָאה( ז) :מִׁ ם ֵעין ה' ַעל  ַמְלַאְך  ַוטִׁ ְדָבר ַהַמיִׁ ן ַעל ַבמִׁ ְך  ָהַעיִׁ רֶּ זֶּה ֵאי ָשַרי ָהָגר ִשְפַחת ַוטֹאַמר( ח) :שור ְבדֶּ  ְוָאָנה ָבאת מִׁ

י ר ֵתֵלכִׁ ְעֵני ַותֹאמֶּ י ְגִבְרִתי ָשַרי מִׁ ר( ט) :בַֹרַחת ָאנֹכִׁ י 'ה ַמְלַאְך  ָלה ַוטֹאמֶּ ל שובִׁ י ְגִבְרֵתְך  אֶּ ְתַענִׁ יהָ  ַתַחת ְוהִׁ  ... :ָידֶּ

 

 'שפחה'...של הגר התורה מסירה ממנה את 'חרפת' כנויה  לכן דווקא עכשיו. וגבירתהכהגר חזרה וקיבלה את מרות שרה  שלב ג'

ד  ְקָרא ֵבן ְלַאְבָרם ָהָגר )טו( ַוֵתלֶּ ם ַאְבָרם ַוטִׁ ר ְבנֹו שֶּ ְשָמֵעאל ָהָגר ָיְלָדה ֲאשֶּ ן ְוַאְבָרם( טז) :יִׁ ים בֶּ ים ְוֵשש ָשָנה ְשמֹנִׁ ת ָשנִׁ דֶּ ת ָהָגר ְבלֶּ  אֶּ

ְשָמֵעאל  :ְלַאְבָרם יִׁ

 

 

                                                                                                                                                                                                      
8
  פרשת לך לך. /פרשות השבוע / עציון.בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר בעל קריאת הפסוקים באופן השני למדתי ממאמרו של הרב עזרא ביק  
9
ֵנָאה" )דברים כב (  ֵאלֶׁיהָ  וָבא אִָּשה אִּיש יִַּקח כִּי "  לשון קיחה נסוב פעמים רבות על ליקוחין של איש את אישה  . וכאן שרה היא היוזמת את הליקוחין. השווה ושְׁ

  ג. שם שמשון מבקש מהוריו שיקחו לו אשה מבנות פלישתים.-לשופטים יד' , ב



 

 אל לנו לשכוח שבעסקנו באבות האומה , איננו עוסקים בדמויות שקנאה ומידות דומות חלילה הדריכו אותן.  *

 כן  היא חרדה להמשכיות הקריאה הזו ולרצון להיות חלק ממנה. -שרה שותפה לאברהם בקריאה בשם ה'. ועל

 מטרתה של שרה בסיפור הנ"ל הוא להחזיר את הגר למעמדה הנכון והוא שפחה ולא גבירה ! 

ויחד איתן לא הגר שבאה ממצרים תוכל לחנך לקריאה בשם ה'. דווקא שרה שהייתה אחיינית אברם, נישאה לו 

 הלכה מכוח האמונה בציווי האלוקי לארץ כמען. דווקא היא הגבירה ממנה צריך לבוא הזרע. 

 נספח : 

 פסוקים אלו כותב הרב סמט במאמרו: להראלי בביאור הרקע 

 אשת היותה עקב האמה מעמד נשתנה בפועל אולם, אמתה על בעלותה בכך פקעה לא, לבעלה אמתה את נתנה כשהאישה '

 מעמדה כל שהרי) גברתה לבין בינה תקינים יחסים שוררים עוד כל, זאת .חורין בת כאישה בבית תפקדה והיא, הבית בעל

 "(.ממנה תיבנה" שגברתה לכך נועד החדש

 העדיף, החדש המשפחתי מצבה אם: כלומר, הבית בעל של ילדיו אם היותה עקב" לגברתה עצמה משווה" האמה אם אולם 

 אז -הבית כגברת עצמה רואה שהיא עד האמיתי מעמדה את ממנה והשכיח דעתה על אותה העביר, גברתה של זה פני על

 למעמדה אמתה את להחזיר רשאית היא: זה מצב עם להתמודד( מוגבל) כלי האמתית הגברת לרשות הזה החוק מעמיד

  '. בפועל כשפחה, בבית הקודם

 : כג-כא', ל משליבנראה שסיטואציה זו היא שעמדה ברקע כתיבת הפסוק הבא 

 :שאת תוכל לא ארבע ותחת       ארץ רגזה שלוש תחת 

 ,לחם ישבע כי ונבל                  ימלוך כי עבד תחת                                                      

   .גברתה תירש כי ושפחה                   תבעל כי שנואה תחת                                                       

 וממילא החמור מכולם! ( הרביעי ) נשים לב ! שהמקרה שלנו הוא                                                                                        

ר( ו)" ל ַאְבָרם ַוטֹאמֶּ ְך  ַהחֹוב ָלה ֲעִשי ְבָיֵדְך  ִשְפָחֵתְך  ִהֵמה ָשַרי אֶּ ְבַרח ָשַרי ַוְתַענֶּהָ  ְבֵעיָניִׁ ָענֶּיהָ  ַותִׁ  ":מִׁ

 ועל כך כותב הרב סמט : 

 דבר לעשות רוצה אינה שרה כן ועל) לאישה לי ניתנה שהיא אף: כלומר ....עמה מסכים והוא, אברם באזני מתלוננת שרי'

 '...לכך בהתאם בה לנהוג רשאית ואת ",שפחתך" היא הרי( ברשותו שלא

 

ר( ו)" ל ַאְבָרם ַוטֹאמֶּ ֵנה ָשַרי אֶּ ְפָחֵתְך  הִׁ י ְבָיֵדְך  שִׁ ְך  ַהחֹוב ָלה ֲעשִׁ  ":ִמָפֶניָה  ַוִתְבַרח ָשַרי ַוְתַעֶמָה  ְבֵעיָניִׁ

                                                                                             .כשפחה הקודם ולמעמדה לשעבודה הגר החזרת אלא היה לא העינוי '

 מסים שרי עליו וישימו(: "יב-יא', א שמות) כנאמר, המקרא בלשון' עינוי' הוא אף נקרא לעבד והפיכתו חורין בן של שעבודו

". בפרך ישראל בני את מצרים ויעבדו: "יג בפסוק, בהמשך הנאמר לפני עוד וזאת", …אתו יענו וכאשר …בסבלתם ענתו למען

, עינוי היא, שהם כל פיזיים ובייסורים פרך בעבודת כרוכה אינה אם אף, האדם מן החירות שלילת עצם: ברור לכך הטעם

 '.הנפשי במובן בייחוד



 כדמות רקע לסיפור.אם בחלק הראשון של הסיפור הדמויות העיקריות הינם שרי ואברם כאשר הגר משמשת 

 . 10בפסוקים הבאים, הגר הינה הדמות העיקרית שעומדת מול מלאך ה'

 

  מצג

ְמָצָאה( ז)" ם ֵעין ַעל    ה' ַמְלַאְך  ַוטִׁ ְדָברבַ  ַהַמיִׁ   מִׁ

ן ַעל                                       ְך ְב          ָהַעיִׁ רֶּ  ":שור דֶּ

 

 הגר  –דו שיח מלאך ה' 

זֶּה ֵאי ָשַרי ִשְפַחת ,ָהָגר : ַויֹאַמר( ח)" י ְוָאָנה ָבאת מִׁ   ?                                                ֵתֵלכִׁ

ְעֵני: ַותֹאֶמר       י ְגִבְרִתי ָשַרי מִׁ  "!בַֹרַחת ָאנֹכִׁ

 עמדה . הוא . ואעפ"כ מיד בראשית דבריו עם הגר כבר נוקט 11מלאך ה' בא לכאורה רק לפתוח בדברים עם הגר* 

זֶּה ֵאי ָשַרי ִשְפַחת " ָהָגר,     י ?"  ְוָאָנה ָבאת מִׁ  ֵתֵלכִׁ

 הינה שפחת שרי ! בפי המלאך הגר קרי: 

 קביעה זו ללא עוררין , ומשיבה : ג"כ והגר מקבלת 

ְעֵני    י ְגִבְרִתי ָשַרי "מִׁ  בַֹרַחת!" ָאנֹכִׁ

  

 הגר נשאלה שתי שאלות אך השיבה, לכאורה, רק על אחת! * 

זֶּה י ?'       'ְוָאָנה השיבה לשאלה :  לאָבאת?'  אך  הגר השיבה על השאלה ֵאי מִׁ  ֵתֵלכִׁ

 יתכן לומר, שמלאך ה' לא נתן לה להמשיך בתשובתה  שרצתה להשיב. 

 מיד:   12אלא קטע דבריה ואמר

ר י ְגִבְרֵתְך  ֶאל שוִבי ַמְלַאְך ה' : ָלה "ַוטֹאמֶּ ְתַענִׁ יהָ  ַתַחת ְוהִׁ  " !        :ָידֶּ

 יתכן אף לומר שביקשה הגר להמשיך למצרים, לבית אביה . 

 

 ונראה שעל זה רומז הפסוק הכפול שבמצג שבראש עמוד זה: 

ְמָצָאה( ז)" ם ֵעין ַעל    ַמְלַאְך ה' ַוטִׁ ְדָברבַ  ַהַמיִׁ   מִׁ

ן ַעל                                      ְך ְב          ָהַעיִׁ רֶּ  ":שור דֶּ

 . אך הגר כיוונה גם להמשיך ולרדת דרך שור המובילה מצרים ! הגר בבריחתה משרי כיוונה ללכת אל המדבר 
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סיפור ארוך לפסקאות קצרות וללמוד לנתחם  'לפרק'מיד לחלוקה )ספרותית...( זו חשובה לא בשביל המומנטום הספרותי שלה. אלא כמסייעת ונותנת כלים לת

   ., ואנו צריכים לבנות מדרג עד לרכישתה אצל התלמיד ואכמ"ל מיומנות שלענ"ד מחויבת בלימוד תנ"ך בכל גיל מלמעלה. 'מבט על'ה לחוד ולאחר מכן בפיסקה פיסק
11
 'איכה ?! 'אצל אדה"ר.  'אי הבל אחיך' אצל קין . 
12
אשון הוא הוא שפתח עימה בדברים וגם אמר לה את הדיבור הראשון שהכל או מלאך אחר כדרשת חז"ל שמספר מלאכים דיברו כאן. ולענ"ד המלאך הר אותו מלאך 

  בכלל שליחות אחת היא.



 שיח מלאך ה' אל הגר  -חד

 השיח שלפנינו מתייחד בכך שאינו רק מונולוג ארוך.  –חד 

 אלא הדובר חוזר ופותח דבריו מספר פעמים בלי שהצד השני קטע את דבריו והפסיקם.  

ר  '. ַמְלַאְך ה'  ָלה ואם כך, נשאלת השאלה מדוע צריך להזכיר מספר פעמים רצוף ' ַוטֹאמֶּ

 בתנ"ך בכמאה מופעים לערך...  תופעה ספרותית זו, המכונה 'ויאמר ויאמר' מופיעה

 ומכל מקום היא משאירה לנו מקום להתגדר ולפרש את שחבוי בין קפלי הפסוקים.

 

י : ה' ַמְלַאְך  ָלה ַויֹאֶמר   (ט) ל שובִׁ ְרֵתְך  אֶּ י ְגבִׁ ְתַענִׁ יהָ  ַתַחת ְוהִׁ  :ָידֶּ

 

ה ַהְרָבה :  ה' ַמְלַאְך  ָלה ַויֹאֶמר  ( י) ת ַאְרבֶּ ָסֵפר ְולֹא ַזְרֵעְך  אֶּ  :ֵמרֹב יִׁ

 

ָנְך  :ה' ַמְלַאְך  ָלה ַויֹאֶמר( יא) ְשָמֵעאל ְשמֹו ְוָקָראת      ֵבן ְויַֹלְדְת  ָהָרה הִׁ י 13יִׁ ל ה' ָשַמע ּכִׁ  :ָעְנֵיְך  אֶּ

ְהיֶּה ְוהוא                                                                     ( יב) א יִׁ רֶּ   בֹו ּכֹל ְוַיד ַבּכֹל ָידֹו ָאָדם עֶּ

ָחיו ָכל ְעֵני ְוַעל                                                                            ְשּכֹן אֶּ  :יִׁ

 

 לאחר כל אחד מהדיבורים ולא התרצתה לשוב עד הדיבור השלישי בו הובטח לה שהינה יולדת בן. שתקהנראה בפשטות שהגר 

א    היה והבן הזה י רֶּ  האב"ע(הבין כך ש) נראה  .14ָאָדם ' = אדם בן חורין ' עֶּ

 )ספורנו(בֹו '= עוסק במסחר.  ּכֹל ְוַיד ַבּכֹל ' ָידֹו                            

ָחיו ָכל ְעֵני ' ַעל                            ְשּכֹן ' = נשיאות ושלטון.  אֶּ  יִׁ

 

     'ֳרִאי ֵאל' ַאָתה ֵאֶליָה  ַהדֵֹבר ה' ֵשם ַוִתְקָרא( יג) 

י                                :רִֹאי ַאֲחֵרי ָרִאיִתי ֲהלֹם ֲהַגם ָאְמָרה ּכִׁ

ֵנה        'רִֹאי ַלַחי ְבֵאר':  ַלְבֵאר ָקָרא ֵּכן ַעל                        ( יד) ד וֵבין ָקֵדש ֵבין הִׁ  :ָברֶּ

 

 מעניין הוא שהגר קוראת אמנם בשם.    * 

 בהליכתו בארץ כנען. 15אברהם אדונה שהלך וקרא בשםהולכת היא בדרכו של ובזה  , קוראת בשם להתגלות ולמקום ההתגלות

ד( טו)  ר ְבנֹו ֶשם ַאְבָרם ַוִיְקָרא ֵבן ְלַאְבָרם ָהָגר ַוֵתלֶּ ְשָמֵעאל ָהָגר ָיְלָדה ֲאשֶּ  :יִׁ

 אך נמנעת לקרוא בשם לבנה כפי שצוותה ודווקא אברהם עושה זאת. 

 שבן זה יחשב לבנו ממשיכו של אברהם.  רצונה ואלי משמעות דבר זה, הוא 

ן ְוַאְבָרם( טז) ים בֶּ ים ְוֵשש ָשָנה ְשמֹנִׁ ת ָשנִׁ דֶּ ת ָהָגר ְבלֶּ ְשָמֵעאל אֶּ  : ְלַאְבָרם יִׁ
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   ויש להתבונן מדוע הכתוב מציג זאת באופן הזה. קיאת שם בתנ"ך אינו דבר של מה בכך ואכמ"ל. אברהם הוא שקוראהו בשם זה !  שלקמן בפסוק טויש לציין  
14
  בביאור של הביטוי 'פרא אדם' ובסימוכין לכך.סמט  ראה במאמר הנ"ל של הרב 
15
ם( ג). כדוגמת: "למקומות עניינה פרסום האלוקות בא אתה מאמין בתורהשם= פרסום. קריאה בשם   זְׁבְׁחָֹתם אֶׁת וְׁנִַּתצְׁתֶׁ ם מִּ ַברְׁתֶׁ רְׁפון ַוֲאֵשֵריהֶׁם ַמֵצבָֹתם אֶׁת וְׁשִּ שְׁ  תִּ

יֵלי ָבֵאש ַגֵדעון ֱאלֵֹהיהֶׁם ופְׁסִּ  ִשְבֵטיֶכם ִמָכל ֱאלֵֹהיֶכם ִיְבַחר ה' ֲאֶשר ַהָמקֹום ֶאל ִאם ִכי( ה:)ֱאלֵֹהיכֶׁם ה'לַ  ֵכן ַתֲעשון לֹא( ד:)ַההּוא ַהָמקֹום ִמן ְשָמם ֶאת ְוִאַבְדֶתם תְׁ

 .  ואכמ"ל )דברים יב'( ":ָשָםה ּוָבאתָ  ִתְדְרשּו ְלִשְכנֹו ָשם ְשמֹו ֶאת ָלׂשּום



 העמקה

 שמיעה /ראיה'מבט על ' בפרשיה זו חושף זוג מילים ומשפחות מילים מנחות ניגודיות   *

 . 16 עינוי/  עינים וכן מילים שונות בעלי מצלול דומה הנראה מכוון   

ל ַוָטבֹא( ד)"  י ַוֵתֶרא ַוַתַהר ָהָגר אֶּ ְרָתה ַוֵתַקל ָהָרָתה ּכִׁ ר( ה) :ְבֵעיֶניהָ  ְגבִׁ ל ָשַרי ַותֹאמֶּ י ַאְבָרם אֶּ יךָ  ֲחָמסִׁ י ָעלֶּ  ָאנֹכִׁ

י י ָנַתתִׁ ְפָחתִׁ ךָ  שִׁ י ַוֵתֶרא ְבֵחיקֶּ ְשעֹט ְבֵעיֶניהָ  ָוֵאַקל ָהָרָתה ּכִׁ י ה' יִׁ ר( ו) :וֵבינֶּיךָ  ֵבינִׁ ל ַאְבָרם ַוטֹאמֶּ ֵנה ָשַרי אֶּ  הִׁ

ְפָחֵתְך  י ְבָיֵדְך  שִׁ ְבַרח ָשַרי ַוְתַעֶמהָ  ְבֵעיָנִיְך  ַהחֹוב ָלה ֲעשִׁ ָענֶּיהָ  ַותִׁ ְמָצָאה( ז) :מִׁ ם ֵעין ַעל ה' ַמְלַאְך  ַוטִׁ ְדָבר ַהַמיִׁ  ַבמִׁ

ְך  ָהַעִין ַעל רֶּ ְפַחת ָהָגר ַויֹאַמר (ח) :שור ְבדֶּ זֶּה ֵאי ָשַרי שִׁ י ְוָאָנה ָבאת מִׁ ר ֵתֵלכִׁ ְעֵני ַותֹאמֶּ י ָשַרי מִׁ ְרתִׁ י ְגבִׁ  ָאנֹכִׁ

י יה' ַמְלַאְך  ָלה ַויֹאֶמר( ט) :בַֹרַחת ל שובִׁ ְרֵתְך  אֶּ י ְגבִׁ ְתַענִׁ יהָ  ַתַחת ְוהִׁ ה ַהְרָבה ה' ַמְלַאְך  ָלה ַויֹאֶמר( י) :ָידֶּ  ַאְרבֶּ

ת ָסֵפר ְולֹא ַזְרֵעְך  אֶּ ָנְך  ה' ַמְלַאְך  ָלה ַויֹאֶמר( יא) :ֵמרֹב יִׁ י ִיְשָמֵעאל ְשמֹו ְוָקָראת ֵבן ְויַֹלְדְת  ָהָרה הִׁ ל ה' ָשַמע ּכִׁ  אֶּ

ְהיֶּה ְוהוא( יב) :ְָעְנֵיך א יִׁ רֶּ ָחיו ָכל ְעֵני ְוַעל בֹו ּכֹל ְוַיד ַבּכֹל ָידֹו ָאָדם עֶּ ְשּכֹן אֶּ יהָ  ַהדֵֹבר ה' ֵשם ַוִתְקָרא( יג) :יִׁ  ֵאלֶּ

י ֳרִאי ֵאל ַאָתה ֵנה רִֹאי ַלַחי ְבֵאר ַלְבֵאר ָקָרא ֵּכן ַעל( יד) :רִֹאי ַאֲחֵרי ָרִאיִתי ֲהלֹם ֲהַגם ָאְמָרה ּכִׁ  וֵבין ָקֵדש ֵבין הִׁ

ד ד( טו) :ָברֶּ ְקָרא ֵבן ְלַאְבָרם ָהָגר ַוֵתלֶּ ם ַאְבָרם ַוטִׁ ר ְבנֹו שֶּ ן ְוַאְבָרם( טז) :ִיְשָמֵעאל ָהָגר ָיְלָדה ֲאשֶּ ים בֶּ  ָשָנה ְשמֹנִׁ

ים ְוֵשש ת ָשנִׁ דֶּ ת ָהָגר ְבלֶּ  ":ְלַאְבָרם ִיְשָמֵעאל אֶּ

יהָ  ַהדֵֹבר ה' ֵשם "ַוִתְקָרא :ועל כן  המשתמע מכך , הגר תרגמה את ההתגלות האלוקית בערוץ הראיה .  *   "!ֳרִאי ֵאל ַאָתה ֵאלֶּ

י ִיְשָמֵעאל ְשמֹו ועל כן: " ְוָקָראת                  ,אע"פ שבפועל ההתגלות אליה הייתה בערוץ השמיעה בלבד ל ה' ָשַמע ּכִׁ   " :ְָעְנֵיך אֶּ

 קרי: הגר סברה שהאלוקים בחר בבנה להיות הממשיך של אברהם ואין זה כך שהרי "ביצחק יקרא לך זרע". 

 : 17מגדיר את הדברים יפה הרב יונתן גרוסמן במאמרו

     ...              18"פועל הראייה מבטא לעיתים במקרא בחירה באדם מסוים. כביכול 'ראיה סלקטיוית' הבוחנת אחד על פני אחרים

רכך גם כשאמר אברהם ליצחק בנו :" ים ַאְבָרָהם ַוטֹאמֶּ ה ֱאלֹהִׁ ְראֶּ ה לֹו יִׁ י ְלעָֹלה ַהשֶּ ם ַוֵטְלכו ְבנִׁ  ח ( , 'כב פרק ) בראשית" :ַיְחָדו ְשֵניהֶּ

ועל שום ראיה זו קורא אברהם שם למקום "ה'  רש"י במקום[ -]יראה ויבחר לו השהאין מדובר רק בראיה טכנית אלא בבחירה 

 וכדברי רש"י במקום: "ה' יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב כאן קרבנות" )בראשית כב', יד(יראה" 

 

 

                                                           
16
א ראה מאמרו של הרב יונתן גרוסמן בבית המדרש הוירטואלי של הר עציון /שעורים בתנ"ך / שעורי בדרכי להרחבה על ראיה לעומת שמיעה זוג מנחה ניגודי במקר 

 . 41העיצוב המקראי/ שעור מס. 
17
 41ראה לעיל הערה  
ן ַקרְׁנְׁךָ  ֵלאמַ  כך למשל , אומר ה' לשמואל : " 18 מֶׁ ָלֲחךָ אֶׁ  וְֵׁלךְׁ  שֶׁ י ֵבית יִַּשי אֶׁל שְׁ י כִּי ַהַלחְׁמִּ יתִּ ָבָניו ָראִּ לֶׁך" ) שמ"א טז' , א ( הוראת הפועל 'ראיתי' בהקשר זה היא  לִּי בְׁ מֶׁ

 .   'בחרתי'


