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  ט"מרחשוון התשס                        ד"בס
  

  "ארץ המובטחת"מי עתיד לשבת ב
  לפרשת חיי שרה

  
  סז, ד"כ י"וברש', ס רבה בראשית .1
היה ענן ,  כל ימים שהיתה שרה קיימת-ויביאה יצחק האֹהלה שרה אמו "

 חזר -וכיון שבאת רבקה ,  פסק אותו ענן-כיון שמתה . קשור על פתח אהלה
וכיון ,  היו דלתות פתוחות לרוחה-ים שהיתה שרה קיימת כל ימ. אותו ענן

.  חזרה אותה הרוחה-וכיון שבאת רבקה ,  פסקה אותה הרוחה-שמתה שרה 
וכיון שמתה ,  היה ברכה משולחת בעיסה-וכל ימים שהיתה שרה קיימת 

כל ימים שהיתה שרה .  חזרה-כיון שבאת רבקה ,  פסקה אותה הברכה-שרה 
 פסק אותו -וכיון שמתה , לק מלילי שבת ועד לילי שבת היה נר דו-קיימת 

  .  חזר-וכיון שבאת רבקה , הנר
  הרב יעקב מדן. 2

 שכן, הקדשים לקודש האבות אוהל את מדמים ל"חזנראה מהמדרש ש
 למשה מתגלה שהייתה כדרך באוהליהם לאבותינו מתגלה הייתה השכינה

 האימהות אוהל השמבנ מתבקש, ממילא. הכרובים שני מבין הכפורת מעל
 הקטורת ענן בדמות הוא האוהל על הקשור הענן: ההיכל לדמות מקביל
 והברכה, שבהיכל המנורה בדמות הוא הדולק הנר, הפנימי המזבח מן העולה

  .הטהור השולחן שעל הפנים לחם בדמות היא בעיסה המצויה
  ח-ה, ד"כ בראשית. 3
,  אל הארץ הזאת אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי-ויאמר אליו העבד "

 -ויאמר אליו אברהם : ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם
אשר לקחני מבית אבי , לוהי השמים-א' ה: ִהשמר לך פן תשיב את בני שמה

ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמֹר לזרעך אתן את הארץ , ומארץ מולדתי
 תאבה ואם לא: ולקחת אשה לבני משם,  הוא ישלח מלאכו לפניך-הזאת 

    ".רק את בני לא תשב שמה,  ונקית משֻבעתי זאת-האשה ללכת אחריך 
   יד-יג, ד"כ בראשית. 4
והיה הנעָר : הנה אנֹכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאֹת לשאֹב מים"

 אֹתּה -ואמרה שתה וגם גמליך אשקה , אשר אֹמר אליה הטי נא כדך ואשתה
    ".שית חסד עם אדֹניובה אדע כי ע, הֹכחת לעבדך ליצחק

  ה "בראשית כ. 5
  .ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּׁשה א
   א, ה"כ י"שר .6
ושקשרה , ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה כקטורת.  זו הגר-קטורה "

  ".שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה  מאברהם, פתחה
  יד, א"כ י"רש .7
  ".י בית אביה חזרה לגלול-ותלך ותתע "
  ה "בראשית כ. 8
 ג  .ׁשּוחַ -ִיְׁשָּבק ְוֶאת-ִמְדָין ְוֶאת-ְמָדן ְוֶאת-ְוֶאת ָיְקָׁשן-ִזְמָרן ְוֶאת-ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ב

ּוְבֵני  ד  .ְדָדן ָהיּו ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשם ּוְלֻאִּמים ְּדָדן ּוְבֵני-ְׁשָבא ְוֶאת-ְוָיְקָׁשן ָיַלד ֶאת
   .ֵאֶּלה ְּבֵני ְקטּוָרה-ְוֶאְלָּדָעה ָּכל ֶפר ַוֲחנְֹך ַוֲאִביָדעִמְדָין ֵעיָפה ָועֵ 

       ט"ק רמז שמעוני ילקוט .9
קח לך ,  אם יהיו לך בנים בנערותך-בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך "

שלקח אשה והיו לו , מאברהם? ממי אתה למד. אשה בזקנותך והעמד בנים
       ".ולקח אשה בזקנותו, בנים בנערותו

  ו-ה, ה"כבראשית . 10
 ְוִלְבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ו   .לֹו ְלִיְצָחק-ֲאֶׁשר-ָּכל-ַוִּיֵּתן ַאְבָרָהם ֶאת

  .ֶאֶרץ ֶקֶדם-ֶאל ַאְבָרָהם ַמָּתנֹת ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ְּבעֹוֶדּנּו ַחי ֵקְדָמה
  הרב יעקב מידן. 11

 שתי שבין בהבדל קשור רבים בנים להוליד אברהם של ךשהצור, אפשר
 ואת: "במפורש ה"הקב הודיעו המילה בברית. ה"הקב עמו שכרת הבריתות

 זוהי". האחרת לשנה הזה למועד שרה לך תלד אשר יצחק את אקים בריתי
 זו בברית. יצחק עם, שרה של בנה עם, בלבד הקודש זרע עם שתוקם ברית

 עתיד ובה - ליעקב - יצחק של לזרעו תינתן והיא, כנען ארץ לאברהם ניתנה
 אבותיו לבתי שבט וכל, לשבטיו בנחלה אותה לחלק, יעקב של זרעו להתיישב

 לבדך לך יהיו 'בבחינת ישראל לעם שהיא, הקדושה הארץ זוהי. ולמשפחותיו
  .'אתך לזרים ואין

 עןכנ ארץ על מדובר אין ובה, הבתרים בין ברית גם נכרתה אברהם עם אך
 של תוכנה פי על. פרת נהר הגדול הנהר ועד מצרים מנהר -" הארץ "על אלא

 התהליך על אלא, אברהם זרע קדושת על מדברת היא אין, הזו הברית
 שיגיע עד, ובעינוי בעבדות, בגרות, בגלות לעבור עתיד שהוא ההיסטורי

  .גויים שלטון תחת ולא, שלו בארצו העצמאית מלכותו את לבנות
 מצרים נהר בין היא העצמאית ישראל מלכות של פוליטית-גיאוה היחידה

. במיוחד גדולה ארץ אינה שזו נראה, העולם במפת נתבונן אם. פרת לנהר
 היו שגבולותיה', וכענת נהרא עבר 'אחשדרפנות הייתה הפרסית באימפריה

 האחשדרפנויות ועשרים ממאה אחת הייתה וזו, פרת ונהר מצרים נהר
 כשזכינו רק - ואכן, העצמאית ישראל מלכות גבולות הם אלו. שבאימפריה

 כשמדובר, לכן. לגמרי עצמאית ישראל מלכות הייתה, ושלמה דוד בימי, להם
 לעצמאות מגרות ובמעבר היסטורית מבט מנקודת ישראל עם של נחלתו על

  .פרת נהר עד מצרים מנהר, השלמה ישראל ארץ על מדובר - מדינית
 זו ארץ של הנרחבים השטחים את לאכלס ישראל עם של בכוחו אין, אמנם

 פעמים אלף עלינו ויוסיף, ברכתו את' ה שיקיים עד, הגדולים מדברותיה ואת
  .אלף כפול נפש ריבוא כששים, )יא', א דברים (לארץ הכניסה ערב מספרנו על

 את. בנו יצחק מעל ושילחם רבים בנים הוליד שאברהם לכך הסיבה זוהי
 בני ואת; מצרים שור אל המוליך, סיני למדבר אברהם שילח ישמעאל

 ניסה כך. הפרת לארץ עד המשתרע, המזרחי למדבר שילח הוא קטורה
 בני - שלו בבניו פרת לנהר מצרים נהר שבין הארץ את למלא אברהם

 זרע על ייחשבו הם שגם, ומואב עמון, לוט ובני אדום, קטורה בני, ישמעאל
 בנחלה אך, פרת לנהר מצרים נהר שבין הארץ -" ארץ"ב גרים כולם. אברהם

 ברית את ה"הקב הקים שעמו, בלבד יצחק יגור, כנען בארץ, הקדושה
  . המילה

   כה-כב, א"י דברים .12
, כי אם שמֹר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה"

את כל ' והוריש ה: ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו, לוהיכם-א' לאהבה את ה
כל המקום אשר : וירשתם גוים גדֹלים ועֻצמים מכם, האלה מלפניכםהגוים 

מן הנהר נהר פרת ועד , מן המדבר והלבנון,  לכם יהיה-תדרֹך כף רגלכם בו 
' פחדכם ומוראכם יתן ה, לא יתיצב איש בפניכם: הים האחרון יהיה גֻבלכם

    ".לוהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם-א
       כט, ז"כ בראשית. 13

, הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, יעבדוך עמים וישתחֻו לך לֻאמים"
  ".אֹרריך ארור ומברכיך ברוך

  
  'ח שרה-חיי תנחומא .14

שהיתה קשורה ? ולמה נקרא שמה קטורה. היא הגר היא קטורה: רבי אומר"
 שאומר הגר, ומה טעם של רבי. אשה אחרת לקח: ורבותינו אומרים. כנוד

 אותה שכתוב -' ויצחק בא מּבֹא באר לחי רואי'שכתוב ביצחק ? היא קטורה
  ".מכאן אתה למד שהיא הגר. 'ראיל -הדובר אליה אתה א' ותקרא שם ה'בה 
  הרב יעקב מידן. 15
 שור עד ובסיני המערבי בנגב ישב ישמעאל, בפרשיותינו המתואר פי על

 המדבר אל -" םקד ארץ אל קדמה "שולחו קטורה בני ואילו, מצרים
 המדבר מן הדרך בכל מוצאים אנו יוסף במכירת. הגלעד להרי שממזרח
 גם כך. ולמדיינים למדנים הישמעאלים בין פעולה שיתוף מצרים אל המזרחי
 של הזהב שנזמי במפורש נאמר, קדם ובבני במדין גדעון של מלחמתו בסיפור

, הימים רידב בספר). כד', ח שופטים (לישמעאלים שייכים המדיינים
 המדבר בשבטי מנשה שבט וחצי גד, ראובן של גדולה מלחמה מתוארת
, כלומר -' הגריאים 'בשם הנקראים, )קטורה בני, כזכור, ישבו שבו (המזרחי

 שבני משמע, הללו המקורות מכל). כ-יח', ה' א הימים דברי (הגר בני
 הגר"ש רבי קבע, אלו פסוקים בעקבות. אחת משפחה הם הגר ובני ישמעאל

  .המה חד - קטורה ובני הגר בני וממילא, "קטורה היא
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   גרוש האדם הראשון מגן עדן– כד,  בראשית ג.16
ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב -ֵעֶדן ֶאת-ְלַגןִמֶּקֶדם  ָהָאָדם ַוַּיְׁשֵּכן-ַוְיָגֶרׁש ֶאת כד

  .ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּיים-ִלְׁשמֹר ֶאת ַהִּמְתַהֶּפֶכת
   גרוש קים– טז' דבראשית . 17
   .ֵעֶדן-ִקְדַמתנֹוד -ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ַוֵּיֵצא ַקִין ִמִּלְפֵני ְיהָוה טז
   לוט נפרד מאברהם– א"ג י"בראשית י. 18
   . ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיוִמֶּקֶדםַהַּיְרֵּדן ַוִּיַּסע לֹוט  ִּכַּכר-לֹו לֹוט ֵאת ָּכל-ַוִּיְבַחר יא
  ט, ה"כבראשית . 19

  ". ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה"
  ה יא"בראשית כ .20
ְּבֵאר -ִיְצָחק ְּבנֹו ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִעם-ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם יא

    .רִֹאי ַלַחי
  יד-יא, ז"טבראשית . 21
ָׁשַמע -ָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ִּכיהָ  ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה ִהָּנְך  יא

 ֶאָחיו-ְּפֵני ָכל-ְוַעלִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹו  ְוהּוא יב  .ָעְנֵיךְ -ֶאל ְיהָוה
ם ֲהלֹם  ִּכי ָאְמָרה ֲהגַ   ְיהָוה ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה ַאָּתה ֵאל ֳרִאי-ֵׁשם ַוִּתְקָרא יג   .ִיְׁשּכֹן

ָקֵדׁש ּוֵבין -ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי ִהֵּנה ֵביןָקָרא ַלְּבֵאר  ֵּכן-ַעל יד  .ַאֲחֵרי רִֹאי ָרִאיִתי
ָיְלָדה ָהָגר -ְּבנֹו ֲאֶׁשר-ֵּבן ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ַוֵּתֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם טו  .ָּבֶרד

ִיְׁשָמֵעאל -ָהָגר ֶאת- ָׁשִנים ְּבֶלֶדתָׁשָנה ְוֵׁשׁש ְׁשמִֹנים-ְוַאְבָרם ֶּבן טז  .ִיְׁשָמֵעאל
  .ְלַאְבָרם

  ה "בראשית כ .22
 ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ַהִּמְצִרית ִׁשְפַחת ָׂשָרה  ַאְבָרָהם-ֶּבן ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹת ִיְׁשָמֵעאל יב

ָמֵעאל  ְּבכֹר ִיְׁש   ִיְׁשָמֵעאל ִּבְׁשמָֹתם ְלתֹוְלדָֹתם ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני יג   .ְלַאְבָרָהם
ֲחַדד ְוֵתיָמא ְיטּור  טו  .ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמָּׂשא יד   .ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם ְנָביֹת ְוֵקָדר

ִיְׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה ְׁשמָֹתם ְּבַחְצֵריֶהם ּוְבִטירָֹתם  ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני טז  .ָנִפיׁש ָוֵקְדָמה
 ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל ְמַאת ָׁשָנה ּוְׁשלִֹׁשים ְוֵאֶּלה יז  .ְנִׂשיִאם ְלֻאּמָֹתם ָעָׂשר-ְׁשֵנים

 ׁשּור ֲאֶׁשר-ַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד יח  .ַעָּמיו-ָׁשִנים ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף ֶאל ָׁשָנה ְוֶׁשַבע
   .ֶאָחיו ָנָפל-ְּפֵני ָכל-ַעלְּפֵני ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה ַאּׁשּוָרה -ַעל
 ז"טבראשית  .23
ַוּתֹאֶמר  ב   .ּוְׁשָמּה ָהָגרְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית   לֹא ָיְלָדה לֹוְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם א

ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה -ָנא ֶאל-ִמֶּלֶדת ּבֹא ָנא ֲעָצַרִני ְיהָוה- ִהֵּנהַאְבָרם-ָׂשַרי ֶאל
ָהָגר ַהִּמְצִרית -ַאְבָרם ֶאת-ֵאֶׁשתָׂשַרי  ִּתַּקחוַ  ג  .ְלקֹול ָׂשָרי ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרםִמֶּמָּנה 

  לֹוַוִּתֵּתן אָֹתּה ְלַאְבָרם ִאיָׁשּהְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען   ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשִניםִׁשְפָחָתּה
 ה  .ָהָגר ַוַּתַהר ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניהָ -ֶאל ַוָּיבֹא ד  .ְלִאָּׁשה
 ֲחָמִסי ָעֶליָך ָאנִֹכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶקָך ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ַאְבָרם-ר ָׂשַרי ֶאלַוּתֹאמֶ 

 ָׂשַרי ִהֵּנה ִׁשְפָחֵתְך -ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ו  .ָוֵאַקל ְּבֵעיֶניָה ִיְׁשּפֹט ְיהָוה ֵּביִני ּוֵביֶניךָ 
 .ִמָּפֶניהָ   ַוִּתְבַרחֶּנָה ָׂשַריַוְּתעַ  ָלּה ַהּטֹוב ְּבֵעיָנִיךְ -ֲעִׂשיְּבָיֵדְך 

  א"כבראשית  .24
ַוּתֹאֶמר  י   .ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק-ֲאֶׁשר ָהָגר ַהִּמְצִרית-ֶּבן-ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ט

ְּבִני -ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם-ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן  ְּבָנּה-ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת
ַוּיֹאֶמר  יב  .ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ְּבנֹו ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמאֹד יא   .קִיְצחָ -ִעם

ֲאָמֶתָך ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך -ַהַּנַער ְוַעל-ַעל ֵיַרע ְּבֵעיֶניךָ -ַאְבָרָהם ַאל-ֱאלִֹהים ֶאל
ָהָאָמה ְלגֹוי -ֶּבן-ֶאתְוַגם  יג  .ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע  ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבקָֹלּה

ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּתן -ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ַוַּיְׁשֵּכם יד  .הּוא  ִּכי ַזְרֲעךָ  ֲאִׂשיֶמּנּו
 .ְּבֵאר ָׁשַבע ַהֶּיֶלד ַוְיַׁשְּלֶחָה ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר-ִׁשְכָמּה ְוֶאת-ַעל ָהָגר ָׂשם-ֶאל
   ז " בראשית ט.25
ַוּיֹאֶמר ָלּה  י   .ְּגִבְרֵּתְך ְוִהְתַעִּני ַּתַחת ָיֶדיהָ -ֶאל ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה ׁשּוִבי ט

ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה  יא  .ַזְרֵעְך ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב-ֶאת ַמְלַאְך ְיהָוה ַהְרָּבה ַאְרֶּבה
ְוהּוא  יב  .ָעְנֵיךְ -ָׁשַמע ְיהָוה ֶאל- ִיְׁשָמֵעאל ִּכיֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת 

  .ֶאָחיו ִיְׁשּכֹן-ְּפֵני ָכל-ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹו ְוַעל ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם
  ז -ה, ט" איוב ל.26

אשר שמתי ערבה ביתו . מי שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח"
  "גש לא ישמעוישחק להמון קריה תשאות נ. ומשכנותיו מלחה

  ע"ראב. 27
) 'ט ה"איוב ל( חופשי בין האדם כטעם מי שלח פרא חופשי –פרא אדם "

  ."והטעם שלא ימשול בו אדם ממשפחתו
  חזקוני. 28

  ... תגר ההולך עם סחורתו עד למרחוק –פרא אדם "
   בכל מיני סחורה–ידו בכל 

  י משא מתן של סחורה" ע–ויד כל בו 
  "נחלותיו יתפשטו בין כל אחיו מרוב עושר –ועל פני כל אחיו ישכון 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  א " בראשית כ.29
 ַהָּׁשַמִים-ָהָגר ִמן-קֹול ַהַּנַער ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאלִֹהים ֶאל-ֶאת ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים יז

-אַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּו קֹול-ָׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאל-ִּתיְרִאי ִּכי-ָּלְך ָהָגר ַאל-ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה
   .ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו-ִּכי  ָיֵדְך ּבֹו-ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי ֶאת-קּוִמי ְׂשִאי ֶאת יח   .ָׁשם
  י-טא "בראשית כ. 30

ותאמר . ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק"
לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמנה הזאת עם בני עם 

  " יצחק
   ז טו"אשית טבר .31

  . שם בנו אשר ילדה לו הגר ישמעאלותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם
   ז יז"בראשית ט .32

  ..." להים אל הגר  מ ן  ה ש מ י ם  ויאמר לה-ויקרא מלאך א"
  ק"רד. 33

לפיכך , בבאר לחי רואי שראתהו כמו שמעה קולו ולא ראתהו –מן השמים "
  "אמר מן השמים

  הרב יונתן גרוסמן. 34
אשר , ריב המתחולל בין שפחה לגבירתה: סיפור בריחת הגר הינו סיפור אישי

ה "בסיפור זה הגר ניצבת מול הקב.  לברוח- את הגר -מאלץ את השפחה 
 -הדיאלוגים כולם נעשים ברמה האישית . בזכות עצמה וזוכה בברכה

דומני . ואף בנה נקרא בשמו הפרטי, המלאך פוגש את הגר ומשוחח עימה
 שם -ל -א שמו הפרטי של האהמוזכר בפרשיה זו הו' כך אף שם השבשל 

  .ה"הוי
. לוהי המתוכנן-סיפור הגירוש מגלה לקורא את המהלך הא, לעומת כל זאת

הויכוח מתחילתו הינו ויכוח ; פרטי בין שני אנשים-אין מדובר בריב אישי
 הדבר המפריע. עקרוני הנוגע להעמדת אומה על עקרונות וערכים מסוימים

לשרה בסיפור זה איננו כבודה האישי כי אם חינוך בנה שעתיד להעמיד 
שהרי זהו קיום רצונו בהנהגת , להים במעשה הגירוש-מתערב א, כאן. אומה

 -גירוש זה הינו עקרוני ומשמעותי לדורות . עולמו ובגיבושו של עם ישראל
 כאן הוא משולח ומשאיר את, כאן נדחה ישמעאל מהיות חלק מהעם הנבחר

אך רק , אמנם ראוי הוא לברכה". כי ביצחק יקרא לך זרע "-הבחירה האחת 
  .וממילא לברכה מצומצמת יותר, מתוקף היותו זרע אברהם

נעדרות , אותן נימות אישיות הקשורות בהגר שפגשנו בסיפור הקודםלכן 
ישמעאל אינו מכונה בשמו אלא רק בשם אותו דבר שהוא : בסיפור הגירוש

; "ללא שם"בסיפור זה הוא ילד . 'וכד" נער"; ברהם או הגרא" בן "-מייצג 
ללא היחס האישי שהתלווה , "מן השמים"המלאך ניגלה אליה בחזון נבואי 

השם הכללי , "להים-א"מופיע בסיפור זה שם , לכן. למפגש בסיפור הבריחה
השתלשלות המאורעות כפי . המבטא את ההנהגה הכללית והעקרונית

  .אש להשתלשלשצריכים ותוכננו מר
  כא-יט, ז"יבראשית . 35
להים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק -ויאמר א "

ולישמעאל שמעתיך הנה . והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו
ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד 

צחק אשר תלד לך שרה למועד הזה ואת בריתי אקים את י. ונתתיו לגוי גדול
  " בשנה האחרת

  ט, ה"מ' פר, ר"ב. 36
  ." אתה הוא רואה עלבון של עלובין:  אמר רבי אייבו-ל ראי -אתה א"

  כא-כ, א"כבראשית . 37
וישב במדבר . ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת"

  ".פארן
  


