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פרשת לך-לך תשע"ד
מי היתה הגר?
בראשית פרק טז

רש"י

)א( שפחה מצרית = בת פרעה היתה ,כשראה
ָל ָדה ל וְ ָל ִ ְפ ָחה
ב ָר לֹא י ְ
)א( וְ ָ ַרי ֵא ֶת ְ
ב ָר ִה"ֵה נסי שנעשה לשרה אמר מוטב שתהא בתי שפחה
ֹאמר ָ ַרי ֶאל ְ
 ָמ ָהגָר) :ב( ַו! ֶ
ִמ ְצ ִרית ְ
בבית זה ולא גבירה בבית אחר) :ב( אולי אבנה
אלי
ֲצ ַרנִ י יְ קֹוָק ִמ ֶ' ֶדת (ֹא ָנא ֶאל ִ ְפ ָח ִתי ַ
נָא ע ָ
ממנה = לימד על מי שאי -לו בני שאינו בנוי אלא
ַ! ַ+ח
ב ָר ְלקל ָ ָרי) :ג( ו ִ
ִא ָ(נֶה ִמ ֶ)"ָה וַ*ִ ְ ַמע ְ
הרוס :אבנה ממנה = בזכות שאכניס צרתי לתו2
ב ָר ֶאת ָהגָר ַה ִ) ְצ ִרית ִ ְפ ָח ָת ִמ ֵ,+
ָ ַרי ֵא ֶת ְ
ביתי :לקול שרי = לרוח הקודש שבה) :ג( ותקח
ַ! ֵ! -א ָֹת
ָע -ו ִ
ב ָר ְ( ֶא ֶר.ְ ,נ ַ
ֶע ֶ ר ָנִ י ְל ֶ ֶבת ְ
שרי = לקחתה בדברי אשרי 2שזכית לידבק בגו@
ַ! ַהר
י ל ְל ִא ָ/ה) :ד( ַו ָ*בֹא ֶאל ָהגָר ו ַ
ב ָר ִא ָ
ְל ְ
ֹאמר קדוש כזה :מק עשר שני = מועד הקבוע לאשה
ֶיה) :ה( ַו! ֶ
ַ! ַקל ְִ 0ב ְר ָ! ְ( ֵעינ ָ
ַ! ֶרא ִ.י ָה ָר ָתה ו ֵ
וֵ
ששהתה עשר שני ולא ילדה לבעלה חייב לישא
ָת ִ!י ִ ְפ ָח ִתי
י4 2נ ִֹכי נ ַ
ב ָר ֲח ָמ ִסי ָע ֶל ָ
ָ ַרי ֶאל ְ
אחרת :לשבת אבר וגו' = מגיד שאי -ישיבת
ֶיה יִ ְֹ6ט יְ קֹוָק
ָא ַקל ְ( ֵעינ ָ
ַ! ֶרא ִ.י ָה ָר ָתה ו ֵ
יק ָ 2ו ֵ
ְ( ֵח ֶ
ב ָר ֶאל ָ ַרי ִה"ֵה ִ ְפ ָח ֵת ְ 2חוצה לאר ,עולה לו מ -המני ,-לפי שלא נאמר לו
ֹאמר ְ
ֶי) :2ו( ַו* ֶ
בינ ָ
ֵ(ינִ י ֵ
)לעיל יב ב( ואעש 2לגוי גדול ,עד שיבא לאר,
ַ! ְב ַרח
ֶה ָ ַרי ו ִ
ַ! ַע" ָ
ָד ְֲ 2ע ִ י ָל ַה7ב ְ( ֵעינָיִ ְ 2ו ְ
ְ(י ֵ
ישראל) :ד( ויבא אל הגר ותהר = מביאה ראשונה:
 2יְ קֹוָק ַעל ֵעיַ -ה ַ)יִ 
ֶיה) :ז( וַ*ִ ְמ ָצַ 4מ ְל ְ
ִמ ָ6נ ָ
ֹאמר ָהגָר ִ ְפ ַחת ותקל גברתה בעיניה = אמרה שרי זו אי -סתרה
ַ( ִ) ְד ָ(ר ַעל ָה ַעיִ ֶ (ְ -ד ֶר ְ 2ר) :ח( ַו* ַ
כגלויה ,מראה עצמה כאלו היא צדקת ואינה
ֹאמר ִמ ְ6נֵי ָ ַרי
ָ ַרי ֵאי ִמֶ9ה ָבאת וְ 4נָה ֵת ֵל ִכי ַו! ֶ
צדקת ,שלא זכתה להריו -כל השני הללו ,ואני
 2יְ קֹוָק
ֹאמר ָל ַמ ְל ְ
ְִ 0ב ְר ִ!י 4נ ִֹכי ( ַֹר ַחת) :ט( ַו* ֶ
ֹאמר ָל נתעברתי מביאה ראשונה) :ה( חמסי עלי = חמס
יה) :י( ַו* ֶ
ָד ָ
בי ֶאל ְִ 0ב ְר ֵ! ְ 2וְ ִה ְת ַע"ִ י ַ! ַחת י ֶ
ִ
העשוי לי ,עלי 2אני מטיל העונש ,כשהתפללת
ַר ֵע ְ 2וְ לֹא יִ ֵָ :פר
ר ֶ(ה ֶאת ז ְ
 2יְ קֹוָק ַה ְר ָ(ה ְ
ַמ ְל ְ
ָָ 2ה ָרה וְ י ַֹל ְד ְ! להקב"ה מה תת -לי ואנכי הול 2ערירי ,לא
 2יְ קֹוָק ִה" ְ
ֹאמר ָל ַמ ְל ְ
ֵמרֹב) :יא( ַו* ֶ
התפללת אלא עלי ,2והיה ל 2להתפלל על שנינו
ֵ:2
ֵ( -וְ ָק ָראת ְמ יִ ְ ָמ ֵעאל ִ.י ָ ַמע יְ קֹוָק ֶאל ָענְ י ְ
והייתי אני נפקדת עמ .2ועוד ,דברי 2אתה חומס
4ד יָד ַבֹ.ל וְ יַד ֹ.ל ( וְ ַעל
)יב( וְ הא יִ ְהיֶה ֶֶ 6רא ָ
ממני שאתה שומע בזיוני ושותק :אנכי נתתי
ַ! ְק ָרא ֵ יְ קֹוָק ַה; ֵֹבר
ְ6נֵי ָכל ֶא ָחיו יִ ְ) :-ֹ.יג( ו ִ
שפחתי וגו' ביני וביני = כל ביני ובינ 2שבמקרא
יתי
4מ ָרה ֲהגַ ֲהלֹ ָר ִא ִ
ֳאי ִ.י ְ
!ה ֵאל ר ִ
יה ָ
ֵא ֶל ָ
חסר ,וזה מלא ,קרי ביה וביני 2שהכניסה עי -הרע
ח ֵרי ר ִֹאי) :יד( ַעל ֵָ -.ק ָרא ַל ְ( ֵאר ְ( ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי
ֲ
ב ָר ֵ( -בעיבורה של הגר והפילה עוברה ,הוא שהמלא2
ַ! ֶלד ָהגָר ְל ְ
ביֶ (ָ -רד) :טו( ו ֵ
ִה"ֵה ֵביָ -ק ֵד ֵ
אומר להגר הנ 2הרה ,והלא כבר הרתה והוא
ָל ָדה ָהגָר יִ ְ ָמ ֵעאל:
ב ָר ֶ ְ(נ ֲא ֶר י ְ
וַ*ִ ְק ָרא ְ
ב ָר ֶ(ְ -מֹנִ י ָנָה וְ ֵ ָנִ י ְ( ֶל ֶדת ָהגָר מבשר לה שתהר ,אלא מלמד שהפילה הריו-
)טז( וְ ְ
הראשו) :-ו( ותענה שרי = היתה משעבדת בה
ב ָר:
ֶאת יִ ְ ָמ ֵעאל ְל ְ
בקושי) :ח( אי מזה באת = מהיכ -באת .יודע היה,
אלא לית -לה פתח ליכנס עמה בדברי .ולשו -אי מזה ,איה המקו שתאמר עליו מזה אני בא:
)ט( ויאמר לה מלא ה' וגו' = על כל אמירה היה שלוח לה מלא 2אחר ,לכ 2נאמר מלא 2בכל אמירה
ואמירה) :יא( הנ הרה = כשתשובי תהרי ,כמו )שופטי יג ז( הנ 2הרה ,דאשת מנוח :וילדת ב = כמו
ויולדת ,ודומה לו )ירמיה כב כג( ישבת בלבנו -מקננת בארזי :וקראת שמו = צווי הוא ,כמו שאומר
לזכר )יז יט( וקראת את שמו יצחק) :יב( פרא אד = אוהב מדברות לצוד חיות ,כמו שכתוב )כא כ =
כא( ויהי רובה קשת וישב במדבר פאר :-ידו בכל = לסטי :ויד כל בו = הכל שונאי -אותו ומתגרי -בו:
ועל פני כל אחיו ישכ = שיהיה זרעו גדול) :יג( אתה אל ראי = נקוד חט@ קמ" ,מפני שהוא ש דבר,
אלוה הראיה ,שרואה בעלבו -של עלובי :-הג הלו = לשו -תימה ,וכי סבורה הייתי שא@ הלו
במדברות ראיתי שלוחו של מקו אחרי רואי אות בביתו של אברה ,שש הייתי רגילה לראות
מלאכי .ותדע שהיתה רגילה לראות שהרי מנוח ראה את המלא 2פע אחת ואמר )שופטי יג כב(
מות נמות ,וזו ראתה ארבעה פעמי זה אחר זה ולא חרדה) :יד( באר לחי ראי = כתרגומו בארא
דמלא 2קימא אתחזי עלה) :טו( ויקרא אבר ש וגו' = א@ על פי שלא שמע אבר דברי המלא 2שאמר
)פסוק יא( וקראת שמו ישמעאל ,שרתה רוח הקודש עליו וקראו ישמעאל) :טז( ואבר ב שמני שנה
וגו' = לשבחו של ישמעאל נכתב ,להודיע שהיה ב -שלש עשרה שנה כשנימול ולא עכב:
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.
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בראשית פרק כא

רש"י

)ו( יצחק לי = ישמח עלי .ומדרש אגדה הרבה
ָלד ל ֵאת יִ ְצ ָחק
ב ָר ָה ֶ(ְ -מת ָנָה ְ( ִה ֶ
)ה( וְ ְ
עקרות נפקדו עמה ,הרבה חולי נתרפאו בו ביו,
ֹאמר ָ ָרה ְצחֹק ָע ָ ה ִלי ֱאל ִֹהי ָ.ל
ְ(נ) :ו( ַו! ֶ
הרבה תפלות נענו עמה ,ורב שחוק היה בעול:
ב ָר ָה
ֹאמר ִמי ִמ ֵ'ל ְל ְ
ַהֵֹ /מ ַע יִ ְצ ַחק ִלי) :ז( ַו! ֶ
)ז( מי מלל לאברה = לשו -שבח וחשיבות ,ראו
ָל ְד ִ!י ֵבִ -ל ְז Dקנָיו) :ח( וַ*ִ גְ ַ;ל
יקה ָבנִ י ָ ָרה ִ.י י ַ
ֵהינִ ָ
ָמל מי הוא ומה הוא ,שומר הבטחתו ,הקב"ה מבטיח
ב ָר ָה ִמ ְ ֶ!ה גָדל ְ(י ִהֵ 0
ְ
ַע
ָמל ַו* ַ
ֶלד וַ*ִ ַ 0
ַה* ֶ
ועושה :מלל = שינה הכתוב ולא אמר דבר,
ַ! ֶרא ָ ָרה ֶאת ֶ(ָ -הגָר ַה ִ) ְצ ִרית
ֶאת יִ ְצ ָחק) :ט( ו ֵ
ב ָר ָה גימטריה שלו מאה ,כלומר לסו@ מאה לאברה:
ֹאמר ְל ְ
ב ָר ָה ְמ ַצ ֵחק) :י( ַו! ֶ
ָל ָדה ְל ְ
ֲא ֶר י ְ
4מה היניקה בני שרה = ומהו בני לשו -רבי ,ביו
יר ֶ(ָ -ה ָ
4מה ַהֹ9את וְ ֶאת ְ(נָ ִ.י לֹא יִ ַ
ָר ָה ָ
ֵ0
המשתה הביאו השרות את בניה -עמה -והיניקה
ֵרע ַה ָ; ָבר ְמאֹד
ַהֹ9את ִע ְ(נִ י ִע יִ ְצ ָחק) :יא( ַו* ַ
אות שהיו אומרות לא ילדה שרה אלא אסופי
ֹאמר ֱאל ִֹהי
ב ָר ָה ַעל אדֹת ְ(נ) :יב( ַו* ֶ
ְ( ֵעינֵי ְ
ַער וְ ַעל ֲא ָמ ֶת ָֹ. 2ל הביאה מ -השוק) :ח( ויגמל = לסו@ עשרי וארבע
ֶיַ 2על ַה" ַ
ֵרע ְ( ֵעינ ָ
ב ָר ָה ל י ַ
ֶאל ְ
חדש :משתה גדול = שהיו ש גדולי הדור ,ש
יָ ָ 2רה ְ ַמע ְ(ק ָֹל ִ.י ְביִ ְצ ָחק
ֹאמר ֵא ֶל ָ
ֲא ֶר ! ַ
ימ" ועבר ואבימל) :2ט( מצחק = לשו -עבודה זרה ,כמו
4מה ְלגי ֲא ִ ֶ
ָרע) :יג( וְ גַ ֶאת ֶ(ָ -ה ָ
יִ ֵָ +רא ְל ָ 2ז ַ
שנאמר )שמות לב ו( ויקומו לצחק .דבר אחר לשו-
ֲ 2הא:
ַרע ָ
ִ.י ז ְ
גילוי עריות ,כמה דתימא )להל -לט יז( לצחק בי.
דבר אחר לשו -רציחה כמו )ש"ב ב יד( יקומו נא הנערי וישחקו לפנינו וגו') :י( ע בני וגו' = מתשובת
שרה כי לא יירש ב -האמה הזאת ע בני אתה למד שהיה מריב ע יצחק על הירושה ואומר אני בכור
ונוטל פי שני ,ויוצאי בשדה ונוטל קשתו ויורה בו חצי ,כדאת אמר )משלי כו יח = יט( כמתלהלה
היורה זקי וגו' ואמר הלא משחק אני :ע בני ע יצחק = מכיו -שהוא בני אפילו א אינו הגו-
כיצחק ,או הגו -כיצחק אפילו א אינו בני ,אי -זה כדאי לירש עמו ,קל וחומר ע בני ע יצחק
ששתיה -בו) :יא( על אודות בנו = ששמע שיצא לתרבות רעה .ופשוטו על שאמרה לו לשלחו) :יב( שמע
בקולה = למדנו שהיה אברה טפל לשרה בנביאות:
משך חכמה

)יב( כל אשר תאמר אלי שרה שמע בקולה = דע דהנפש של האד הוא שכל נבדל רק שלא נשתל עד
בואו לעול ואז נעשה מנבדל מחובר להמי -ואחרי הפרד החומר אז דבוק לנפש זולתו במה שהשתל
ממנו וזה אינו מוב -למי שדבוק בחומר ולכ -מצאנו בגמ' )בבא קמא קיא (:כד שכיבנא ר' אושעיא נפיק
לותי דמתריצנא מתני' כותי' הרי דהנפשות דבוקות ומיוחסות זה לזה במה שנשתלמה אחת מחברתה,
והנה אמרו שבת קמ"ו עד ג' דורות לא פסקה כו' כי מאברה נטלה שרה את הטוב והזוהמה נטלה
הגר ובאברה היה הזוהמה מה שטעה בידיעת אלדות טר שהכיר את בוראו ושרה בררה ממנו הצדק
והטוב לבד לכ -ילדה את יצחק ולכ -נאמר כל אשר כו' שהיא אינה בוררת רק הטוב לכ -המליצו ז"ל
בפרק חזקת )בבא בתרא נח( לר' בנאה וכו' דחזי דגני אברה בכנפי' דשרה וקא מעיינה בראשו שרואה
רק לברור הטוב מראשי' והדיעות הצודקות והקדושות אשר העלה בעצ עיונו אחרי הכרתו את בוראו
בשלמות בזה האופ -הוא מיוחס הבור הנפשות וצורותיה הנבדלות במה שנשתלמו זה מזה ויעוי-
שו"ת רשב"א סי' תמ"ה להבדרשי בזה.
רבי צדוק הכהן מלובלין  -ספר קומץ המנחה )חלק ב( אות נט

והגר המצרית היא המולידה הזימה והכשפי ובבגרותה הולידה ישמעאל שמלא זימה וזה
היה קוד לידת יצחק ועקידה שעדיי -לא נתבררה אהבת אברה בכל הנסיונות וישמעאל הוא
הפסולת שמצידו לכ 2היו אז הנישואי -על פי שרה המולדת יצחק ועל פי הבירור עיי -מה
שנתבאר לעיל )אות ל"ח ומ"ז( אבל בזקנותה שכבר הולידה הזימה נקראת קטורה שנשמרה
מעכשיו מזימה בזקנות שכבר יצא ממנה והולידה עכשיו בני קד מלא כשפי וזה ממש היפ2
ממדת אברה כנזכר לעיל שהוא היפ 2גמילות חסד לכ 2אמרו ז"ל )בראשית רבה ס"א ,ד'(
ויוס@ על פי הדיבור שדבר זה הוא מצד הש יתבר 2שזה לעומת זה עשה אלהי לכ -אמרו ז"ל
)זבחי ס"ב ע"ב( ושמה יוחני עיי -ש כי יוחני הוא ש לכח הכשפי כמו שנתבאר במקו
אחר עיי -מה שאמרו )מנחות פ"ה (.מכשפי מצרי יוחני וממרא שיוחני כשפי שמצד האשה
כמו שאמרו )סוטה כ"ב (.יוחני בת רטיבא עיי -ש )ויוחני בגימטריא שמוני וארבע כמו
שנתבאר במקו אחר על שמוני וארבע שנה שלא ראה יעקב קרי שבמספר כ 2הוא העדר
הזימה שמצד הזקנות( שהיא אשה וממרא שמצד האיש ואי -כא -מקומו:

