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 ה'התשעתשרי                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                  "עבוד הגר ושעבוד מצרים"ש
   (שיעוריהם של הרב יונתן גרוסמן והרב חנוך וקסמן)על פי לך -פרשת לךל

 

 לקיחתה של הגר כפילגש לאברהם והריונה .1
 :ד(-אבראשית ט"ז )

ית  א ְצרִׁ ה מִׁ ְפחָׂ ּה שִׁ ה לֹו ְולָׂ ְלדָׂ ם לֹא יָׂ ת ַאְברָׂ ַרי ֵאשֶׁ ְושָׂ

ר גָׂ ּה הָׂ ל ב  .ּוְשמָׂ ַרי אֶׁ ר שָׂ ֵנה-ַותֹאמֶׁ ם הִׁ י -ַאְברָׂ ַרנִׁ א ֲעצָׂ ה' נָׂ
ת בֹא דֶׁ לֶׁ ל-מִׁ א אֶׁ ְשַמע -נָׂ ה ַויִׁ נָׂ מֶׁ ה מִׁ נֶׁ בָׂ י אּוַלי אִׁ תִׁ ְפחָׂ שִׁ

י רָׂ ם ְלקֹול שָׂ ת ג  .ַאְברָׂ ַרי ֵאשֶׁ ַקח שָׂ ת-ַותִׁ ם אֶׁ ר -ַאְברָׂ גָׂ הָׂ
ץ  רֶׁ ם ְבאֶׁ ת ַאְברָׂ בֶׁ ים ְלשֶׁ נִׁ ר שָׂ שֶׁ ֵקץ עֶׁ ּה מִׁ תָׂ ְפחָׂ ית שִׁ ְצרִׁ ַהמִׁ

ה שָׂ ּה לֹו ְלאִׁ ישָׂ ם אִׁ ּה ְלַאְברָׂ ֵתן ֹאתָׂ ַען ַותִׁ ל ד  .ְכנָׂ -ַויָׂבֹא אֶׁ
ּה ְבֵעינֶׁ  ְרתָׂ ה ַוֵתַקל ְגבִׁ תָׂ רָׂ י הָׂ א כִׁ ר ַוַתַהר ַוֵתרֶׁ גָׂ  יהָׂ הָׂ

 ו(-עינוי הגר על ידי שרה ובריחתה )ה .2
ל ה ַרי אֶׁ ר שָׂ י -ַותֹאמֶׁ תִׁ ְפחָׂ י שִׁ ַתתִׁ י נָׂ ֹנכִׁ יָך אָׂ לֶׁ י עָׂ סִׁ ם ֲחמָׂ ַאְברָׂ

ְשֹפט  יהָׂ יִׁ ֵאַקל ְבֵעינֶׁ ה וָׂ תָׂ רָׂ י הָׂ א כִׁ ָך ַוֵתרֶׁ י ה' ְבֵחיקֶׁ ֵבינִׁ

יָך ל ו  .ּוֵבינֶׁ ם אֶׁ ר ַאְברָׂ ֵתְך ְביָׂ -ַויֹאמֶׁ ְפחָׂ ֵנה שִׁ ַרי הִׁ ישָׂ -ֵדְך ֲעשִׁ
יהָׂ  נֶׁ פָׂ ְבַרח מִׁ ַרי ַותִׁ הָׂ שָׂ ְך ַוְתַענֶׁ יִׁ ּה ַהּטֹוב ְבֵעינָׂ  לָׂ

 יד(-פגישת המלאך את הגר על עין המים )ז .3
ּה ַמְלַאְך  ז אָׂ ְמצָׂ ר-ַעל ה'ַויִׁ ְדבָׂ ם ַבמִׁ ְך -ַעל  ֵעין ַהַמיִׁ רֶׁ ן ְבדֶׁ ַעיִׁ הָׂ

ַרי ֵאי ח  .שּור ְפַחת שָׂ ר שִׁ גָׂ ה בָׂ -ַויֹאַמר הָׂ זֶׁ י מִׁ ה ֵתֵלכִׁ נָׂ את ְואָׂ

י ֹבַרַחת ֹנכִׁ י אָׂ ְרתִׁ ַרי ְגבִׁ ְפֵני שָׂ ר מִׁ ּה  ט.  ַותֹאמֶׁ ר לָׂ ַויֹאמֶׁ

ל ה'ַמְלַאְך  י אֶׁ יהָׂ -שּובִׁ דֶׁ י ַתַחת יָׂ ְתַענִׁ ְרֵתְך ְוהִׁ ר  י.  ְגבִׁ ַויֹאמֶׁ

ּה ַמְלַאְך  ת ה'לָׂ ה אֶׁ ה ַאְרבֶׁ ֵפר ֵמֹרב-ַהְרבָׂ סָׂ  יא.  ַזְרֵעְך ְולֹא יִׁ
ר  ּה ַמְלַאְך ַויֹאמֶׁ את ְשמֹו  ה'לָׂ רָׂ ה ְוֹיַלְדְת ֵבן ְוקָׂ רָׂ ְך הָׂ נָׂ הִׁ

י ֵעאל כִׁ ְשמָׂ ַמע -יִׁ ל ה'שָׂ ְנֵיְך-אֶׁ ם  יב  .עָׂ דָׂ א אָׂ רֶׁ ְהיֶׁה פֶׁ ְוהּוא יִׁ

ל-יָׂדֹו ַבֹכל ְוַיד ֹכל בֹו ְוַעל ְשֹכן-ְפֵני כָׂ יו יִׁ חָׂ א  יג  .אֶׁ ְקרָׂ ַותִׁ
ה ֵאל ֳראִׁ  ה'-ֵשם יהָׂ ַאתָׂ ה ֲהַגם ֲהֹלם   יַהֹדֵבר ֵאלֶׁ ְמרָׂ י אָׂ כִׁ

י י ַאֲחֵרי ֹראִׁ יתִׁ אִׁ י -ַעל יד  .רָׂ א ַלְבֵאר ְבֵאר ַלַחי ֹראִׁ רָׂ ֵכן קָׂ
ֵנה ֵבין ד-הִׁ רֶׁ ֵדש ּוֵבין בָׂ  קָׂ

 טז(-)טוסיומו של הסיפור  .4
ם טו ם שֶׁ א ַאְברָׂ ְקרָׂ ם ֵבן ַויִׁ ר ְלַאְברָׂ גָׂ ד הָׂ ר-ַוֵתלֶׁ -ְבנֹו ֲאשֶׁ

ֵעאל ְשמָׂ ר יִׁ גָׂ ה הָׂ ְלדָׂ ן זט  .יָׂ ם בֶׁ ה ְוֵשש -ְוַאְברָׂ נָׂ ים שָׂ ְשֹמנִׁ
ת דֶׁ ים ְבלֶׁ נִׁ ת-שָׂ ר אֶׁ גָׂ ם-הָׂ ֵעאל ְלַאְברָׂ ְשמָׂ  יִׁ

 

 :רש"י )בעקבות בראשית רבה, פר' מה, ז( .5
על כל אמירה היה שלוח לה  -ו יאמר לה מלאך ה' וג

 המלאך אחר לכך נאמר מלאך בכל אמירה ואמיר

 :ריש לקיש בבראשית רבה, פר' מ"ה, י"ב .6
הכל שונאין אותו  -לסטים; ויד כל בו  -בכל "ידו 

 ומתגרין בו". 

 ירמיהו ב', כד:  .7
"פרא למד מדבר באות נפשו )נפשה קרי( שאפה רוח 

 תאנתה מי ישיבנה"

 :כ"ד, האיוב  .8
 "הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף", 

 :ז-ל"ט, ה איוב .9
 "מי שלח פרא חפשי ומסרות ערוד מי פתח.

 ומשכנותיו מלחה. אשר שמתי ערבה ביתו
  ישחק להמון קריה תשאות נוגש לא ישמע"

 )בראשית רבה, שם(:  מדרש .11
ישמעאל(  -"ר' יוחנן אומר שהכל גדלים ביישוב, והוא ) 

 גדל במדבר". 

  :קוני, בראשית ט"ז, יבחז .11
על ידי משא  -בכל מיני סחורה. ויד כל בו  -"ידו בכל 

 ומתן של סחורה" 
"נחלותיו יתפשטו בין כל  -"ועל פני כל אחיו ישכן" 

 אחיו מרוב עושר"

 ט"ו, יג: בראשית  .12
 "גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם" 

 :ו-הבראשית ט"ו  .13
ט ה ר ַהבֶׁ ה ַויֹאמֶׁ ה ּוְסֹפר -ַויֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוצָׂ ַמְימָׂ א ַהשָׂ נָׂ

ם ים אִׁ בִׁ ְהיֶׁה -ַהכֹוכָׂ ר לֹו ֹכה יִׁ ם ַויֹאמֶׁ ְסֹפר ֹאתָׂ תּוַכל לִׁ

ָךזַ    .ְרעֶׁ

  :טז-ידבראשית ט"ו  .14
"וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש 

 גדול... ודור רביעי ישובו הנה" 
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 גרוסמן:יונתן הרב 
לעיתים קרובות איננו מוצאים הערכה של מעשים או 
דמויות בתוך התורה עצמה. אולם, יש לכתוב דרכים 

נשים רבות להעביר לקוראיו את חוות דעתו על א
בו  -ומעשיהם. לפעמים, התורה מנצלת סיפור אחד 

ברור מי פועל בצורה מוסרית ומי לא, ודרכו מוארים 
גיבורי סיפור אחר. על ידי השוואת סיפור אחד לסיפור 
אחר )במילים דומות או בענין קרוב(, כאשר באחד מן 

ברור לעין כל הביקורת הקיימת על אחד  הסיפורים
רה ברמז גם את הגיבור מהגיבורים, מבקרת התו

המושווה לו בסיפור השני, ונמצא מבוקר גם הוא. כך 
מעריכה התורה את מעשי האנשים, גם אם לא בצורה 

  .מפורשת, לפחות בצורה רמוזה
דומני, כי גם כאן אנו נתקלים בדוגמה מעין זו. בסיפור 
שלפנינו, מבקשת התורה לשדר אי נוחות ממעשי שרה, 

בהשוואת התורה את עינוי הגר  כשזו מענה את שפחתה.
לפרשת שיעבוד ישראל במצרים, "מצטרפת" התורה 
לביקורת זו. ממש כשם שמבטיח ה' לאברהם שבניו 
יצאו משיעבוד מצרים ויהיו שוב חפשיים, כך מבטיח 
זאת המלאך להגר. הבטחות אלו ניתנות בשל השעבוד 
הקשה שעברו מקבלי ההבטחות. ישראל במצרים 

: "וישמע אלהים את נאקתם", כלומר נושעים גם בשל
כאל  -בשל העבדות הקשה, הלא הוגנת,נחלץ הקב"ה 

 .וגואל את עמו -מוסרי ושופט צדק 

 : (בפירושו לפס' ו)הרמב"ן   .15
"חטאה אמנו בענוי הזה, וגם אברהם בהניחו לעשות כן, 
ושמע ה' אל עניה ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע 

 נוי".אברהם ושרה בכל מיני הע

 (:)בפרושו לפסוק והרד"ק,  .16
עשתה עמה יותר מדאי ועבדה בה בפרך,  -"ותענה שרי 

ואפשר שהיתה מכה אותה ומקללת אותה ולא היתה 
יכולה לסבול וברחה מפניה. ולא נהגה שרי בזה לא 

כי אף על פי  -מידת מוסר ולא מידת חסידות; לא מוסר 
וב שאברהם מחל לה על כבודו ואמר לה: 'עשי לה הט

בעיניך', היה ראוי לה למשוך את ידה לכבודו ולא 
כי אין ראוי  -לענותה.ולא מידת חסידות ונפש טובה 

לאדם לעשות כל יכולתו במה שתחת ידו... וזה שעשתה 
שרי לא היה טוב בעיני האל, כמו שאמר המלאך להגר: 
'כי שמע ה' אל עניך, והשיב לה ברכה תחת עניה... וכל 

ורה לקנות אדם ממנו המידות זה הסיפור נכתב בת
  "הטובות ולהרחיק הרעות

 :יב' א שמות .17
 " יפרץ וכן ירבה כן -תו או יענו כאשר"

 :כג' בשמות  .18
 "ותעל שועתם אל האלוקים מן העבדה" 

 

 ז:' עמוס ט .19

הלא כבני כשיים אתם לי, בני ישראל, נאם ה'. הלא את 
מכפתור,  -ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתיים 

 מקיר  -וארם 

 כה:-כג' שמות ב .21
"וישמע אלוקים את נאקתם, ויזכר אלוקים את בירתו, 

 את אברהם את יצחק ואת יעקב...וידע אלוקים" 


