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 78. נתינת הגר לאברם
 )פרק ט"ז פסוקים א'-ו'(

א. הקדמה 

מלאו עשר שנים לישיבת אברם ושרי בארץ כנען. שרי כבר הייתה בת 75 ועדיין עקרה, והדבר גרם לה צער רב. שרי הציעה 
ה השמחה בבית. אמנם בן זה לא יהיה ממש בנה  לאברם לקחת את הגר שפחתה לאישה,1 בתקווה שאולי ייוולד ממנה בן וִתרּבֶ
של שרי, אבל מכיוון שהגר היא השפחה שלה ונשארת השפחה שלה, אז בן שייוולד לה יוכל להיחשב כשייך גם לה. שרי תוכל 
להשתתף בגידולו ולשמוח בו.2 אברם שמע לעצה,3 ושרי נתנה לו את הגר שפחתה לאישה. זכות גדולה נפלה בחלקה של הגר, 
שלמרות היותה שפחה - זכתה להילקח ע"י אברם הצדיק לאישה. אבל לשרי נכונה אכזבה... אחרי שהגר הרתה, לא די בכך 
שהיא לא הכירה טובה לשרי, שבזכותה וביוזמתה היא ניתנה לאברם, אלא שהיא החלה אף לזלזל בה! בעיניה היא פסקה להיות 
שפחתה של שרי והפכה להיות האישה העיקרית בבית.4 במצוקתה פנתה שרי לאברם, ואברם הסכים עמה. הוא הבהיר שהגר 
הייתה ונשארה שפחת שרי, אבל הגר סירבה לקבל את הדברים, וכששרי דרשה ממנה לעשות את העבודות שכל שפחה רגילה 

לעשות - היא ראתה בכך עינוי5 והחליטה לברוח.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ם  י ֶאל־ַאְבָר֗ ַר֜ אֶמר ׂשָ ּה ָהָגֽר׃ ב ַוּתֹ֨ ָמ֥ ית ּוׁשְ ה ִמְצִר֖ ְפָח֥ ה ֑לֹו ְוָלּ֛ה לשרי ׁשִ א ָיְלָד֖ ם6 לֹ֥ ת ַאְבָר֔ ׁשֶ ַר֙י ֵא֣ א ְוׂשָ
בגלל שהיא  ה  ּנָ ֑ ִמּמֵ ֶנ֖ה  ִאּבָ אּוַל֥י  התחתן עם שפחתי  י  ְפָחִת֔ ּבֹא־ָנ֙א ֶאל־ׁשִ ֶדת  ִמּלֶ֔ ִני י-ה-ו-֙ה  ֲעָצַר֤ א  ה־ָנ֞ ִהּנֵ
ח  ֞ ּקַ י׃ ג ַוּתִ ָרֽ ם ְל֥קֹול ׂשָ ע ַאְבָר֖ ַמ֥ ׁשְ ה השמחה בבית7 ַוּיִ שפחתי, הילדים שלה ייחשבו כאילו הם גם הילדים שלי, וִתְרּבֶ

ם מאז הגיע אברם  ֶבת ַאְבָר֖ ֥ ים ְלׁשֶ ִנ֔ ר ׁשָ ׂשֶ סוף ֶע֣ ֙ץ ְבּ ּה ִמּקֵ ְפָחָת֔ ְצִרי֙ת ׁשִ ם ֶאת־ָהָג֤ר ַהּמִ ת־ַאְבָר֗ ׁשֶ י ֵאֽ ַר֣ ׂשָ
ַהר  ֑ ַוּתַ א ֶאל־ָהָג֖ר  ֹב֥ ַוּיָ ה׃ ד  ֽ ָ ֥לֹו ְלִאּשׁ ּה האיש שלה, בעלּה  ֖ ם ִאיׁשָ ּה ְלַאְבָר֥ ן ֹאָת֛ ֥ ּתֵ ַוּתִ ָנַ֑ען8  ּכְ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ והתיישב 

נהגה  ולא  גברתה,  בשרי  זלזלה  היא  ֵעיֶנֽיָה  ּבְ ּה  ֖ ִבְרּתָ ּגְ ל  ַק֥ ַוּתֵ בהיריון  שהיא  ָתה  ָהָר֔ י  ֣ ּכִ הגר  ֶר֙א  ַוּתֵ֨ בהיריון  הייתה 

י  ּתִ י ָנַת֤ י ָעֶליָך֒ גזל השפחה שלי - עליך הוא חל,9 בגלל ש-ָאֹנִכ֗ י ֶאל־ַאְבָר֮ם ֲחָמִס֣ ַר֣ אֶמר ׂשָ עוד כשפחתה׃ ה ַוּתֹ֨

ֵעיֶנ֑יָה היא התחילה לזלזל  ל ּבְ ָתה וכשהיא ראתה שהיא בהיריון ָוֵאַק֖ י ָהָר֔ ֣ ֶר֙א ּכִ ָך להיות לך לאישה ַוּתֵ֨ ֵחיֶק֔ ְפָחִת֙י ּבְ ׁשִ
י ּוֵביֶנֽׄיָך אם אתה, אברם, אינך מסכים לדברי, הרי שה' ישפוט  יִנ֥ ט י-ה-֭ו-ה ּבֵ ּפֹ֥ בי, ואתה מתעלם ואינך אומר דבר! ִיׁשְ

ְך אני מסכים עם דברייך ומבהיר שהגר  ָיֵד֔ ְפָחֵתְך֙ ּבְ ֤ה ׁשִ י ִהּנֵ ַר֗ ם ֶאל־ׂשָ אֶמר ַאְבָר֜ ויכריע מי מבין שנינו צודק׃ ו ַוּיֹ֨

ֵעיָנִ֑יְך את יכולה להתייחס אליה כאל שפחה ולהטיל עליה כל עבודה שאת  ֹוב ּבְ י־ָלּ֖ה ַהּט֣ היא שפחתך ונתונה בידך. ֲעׂשִ

י שרי דרשה מהגר לעשות עבודות, אך הגר ראתה בעבודות אלה עינוי )"מה פתאום ששרי  ַר֔ ָ֣ה ׂשָ ַעּנֶ רוצה שהיא תעשה. ַוּתְ

ֶנֽיָה הגר החליטה לברוח׃  ח ִמּפָ ְבַר֖ תגיד לי מה לעשות? וכי אני השפחה שלה??"( ַוּתִ

ג. מנגינת הכתוב

בפרקי אבות )ו', ו'(, בעניין המידות שהתורה נקנית בהן, אומרת המשנה: 
קהתי(.  )הרב  לו  ראוי  שאינו  למקום  נדחק  ואינו  ומקומו,  ערכו  את  יודע  שהאדם  היא  הכוונה   - מקומו"  את   "המכיר 

"והשמח בחלקו" - כלומר, שהאדם שמח ומודה לה' על חלקו.

1  מעיקר הדין מותר לאדם לשאת יותר מאישה אחת, ובעבר היה גם מקובל לעשות כך.
2  רש"י אומר ששרי  קיוותה שבזכות מעשה זה, תזכה גם היא לבנים. 

3  רמב"ן: “כל כוונתו לעשות רצון שרה, שתבנה ממנה, שיהיה לה נחת רוח בבני שפחתה או זכות שתזכה היא לבנים בעבור כן, כדברי רבותינו".
4  “אמרה )הגר(: שרי זו אין סתרה כגלויה, מראה עצמה כאילו היא צדקת ואינה צדקת, שלא זכתה להריון כל השנים הללו ואני נתעברתי מביאה 

ראשונה" )רש"י(.
5  על פי פירושו של הרש"ר הירש.

6  התורה מדגישה מספר פעמים בפרק זה ששרי היא אשת אברם ושהגר היא שפחתה )אולי כדי שלא נתבלבל גם אנחנו(.
7  ילדים מוסיפים שמחה בבית, ובכך מוסיפים לבניינו )ועיינו ברש"י(.

8  לפי זה אברם היה בן 85 ושרי בת 75 )אברם הגיע לארץ כנען בגיל 75, ושרי הייתה צעירה ממנו בעשר שנים(.
9 העובדה שהגר מזלזלת בי ואינה מקשיבה לי יותר, הרי זה כאילו נגזלה שפחתי ממני, וזהו מעין חמס )גזל(, ואת אשמת החמס הזה אני מטילה עליך.
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הגר טעתה בדבר הזה. שרי היתה אשת אברם, והגר הייתה שפחתה. ברגע שהגר חשבה שהתפקידים התהפכו, ברגע שהיא 
ראתה את עצמה כאשת אברם והתייחסה אל שרי כפחותה ממנה וזלזלה בה - התחילו הצרות. בהתחלה היא נהגה בכפיות 
טובה וגרמה עלבון צורב לשרי גברתה, שבזכותה היא ניתנה לאברם. בהמשך היא פירשה את יחסה של שרי אליה כעינוי. 
בסופו של דבר היא החליטה לברוח, ומצאה את עצמה בודדה ועצובה במדבר. רק אחרי שהמלאך )בהמשך הפסוקים( חזר 

והסביר לה שתפקידה להיות שפחת שרי וששרי היא גברתה, ורק אחרי שהיא קיבלה את הדברים - הוטב לה.

 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 
בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 
משימה א' נועדה להסב את תשומת לב התלמידים למספר הרב של הפעמים שבהן מדגישה התורה את היותה של −−

שרי אשת אברם ושהגר היא שפחה. זהו הבסיס להבנת הטעות של הגר בהתייחסותה המזלזלת כלפי שרי.
במשימה ב' נדרשים התלמידים לאתר את הפסוק ולזהות את 'מספרו', תוך כדי חזרה על תוכן הפסוקים ומהלך −−

הסיפור.
משימה ג' נועדה לברר וללבן עם התלמידים את תגובתם של אברם ושל הגר לעמדתה של שרי. −−

בצד שמאל:
בעזרת הציורים והמשימות ניתן לפתח עם התלמידים שיחה על היחס הראוי לתפקידים המוטלים עלינו וכיצד היחס 
שלנו לתפקידים משפיע על ההרגשה שלנו. כשרואים חשיבות בתפקיד המוטל עלינו ורואים בכל עבודה הזדמנות 

להיות שותפים - אז יכולים להרגיש שמחה וסיפוק בכל עבודה שהיא.

הרחבות והמחשות נוספות 
לספר על יהושע בן נון, שהיה מסדר את ספסלי בית המדרש, וזכה להיות המנהיג אחרי משה רבנו.−•
לעשות מבצע בשם "התפקידים שלי" או "גם אני עוזר" וכדומה. במבצע זה כל תלמיד יקבל כרטיס, ועליו יודבקו −•

מדבקות או יצוירו חייכנים על כל תפקיד שהוא ממלא או עזרה שהוא עוזר בבית או בכיתה. )אפשר לשלב פרסים, 
חתימות הורים וכו' - כיד הדמיון הטובה עליכם.(
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ְנִתיַנת ָהָגר ְלַאְבָרם
סּוִקים א-ו( ֶרק טז פְּ )פֶּ יחידה 78

ָהָגֽר׃  ּה  ָמ֥ ּוׁשְ ית  ִמְצִר֖ ה  ְפָח֥ ׁשִ ְוָלּ֛ה  ֑לֹו  ה  ָיְֽלָד֖ א  לֹ֥ ם  ַאְבָר֔ ת  ׁשֶ ֵא֣ ַר֙י  ְוׂשָ  א 
ּבֹא־ָנ֙א ֶאל־ ֶדת  ִמּלֶ֔ ִני י-ה-ו-֙ה  ֲעָצַר֤ א  ה־ָנ֞ ִהּנֵ ם  י ֶאל־ַאְבָר֗ ַר֜ ׂשָ אֶמר  ַוּתֹ֨ ב 
י  ַר֣ ׂשָ ח  ֞ ּקַ ַוּתִ ג  י׃  ָרֽ ׂשָ ְל֥קֹול  ם  ַאְבָר֖ ע  ַמ֥ ׁשְ ַוּיִ ה  ּנָ ֑ ִמּמֶ ֶנ֖ה  ִאּבָ אּוַל֥י  י  ְפָחִת֔ ׁשִ
ֶבת  ֥ ְלׁשֶ ים  ִנ֔ ׁשָ ר  ׂשֶ ֶע֣ ֙ץ  ִמּקֵ ּה  ְפָחָת֔ ׁשִ ְצִרי֙ת  ַהּמִ ֶאת־ָהָג֤ר  ם  ת־ַאְבָר֗ ׁשֶ ֵאֽ
א ֶאל־ָהָג֖ר  ֹב֥ ה׃ ד ַוּיָ ֽ ָ ּה ֥לֹו ְלִאּשׁ ֖ ם ִאיׁשָ ּה ְלַאְבָר֥ ן ֹאָת֛ ֥ ּתֵ ָנַ֑ען ַוּתִ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ם ּבְ ַאְבָר֖
י ֶאל־ַאְבָר֮ם  ַר֣ אֶמר ׂשָ ֵעיֶנֽיָה׃ ה ַוּתֹ֨ ּה ּבְ ֖ ִבְרּתָ ל ּגְ ַק֥ ָתה ַוּתֵ י ָהָר֔ ֣ ֶר֙א ּכִ ַהר ַוּתֵ֨ ֑ ַוּתַ
ֵעיֶנ֑יָה  ל ּבְ ָתה ָוֵֽאַק֖ י ָהָר֔ ֣ ֶר֙א ּכִ ָך ַוּתֵ֨ ֵחיֶק֔ ְפָחִת֙י ּבְ י ׁשִ ּתִ י ָנַת֤ ֹנִכ֗ יָך֒ ָאֽ ֶ֒ י ָעל ֲחָמִס֣
ְך  ָיֵד֔ ְפָחֵתְך֙ ּבְ ֤ה ׁשִ י ִהּנֵ ַר֗ ם ֶאל־ׂשָ אֶמר ַאְבָר֜ י ּוֵביֶנֽׄיָך׃ ו ַוּיֹ֨ יִנ֥ ט י-ה-֭ו-ה ּבֵ ּפֹ֥ ִיׁשְ

ֶנֽיָה׃ ח ִמּפָ ְבַר֖ י ַוּתִ ַר֔ ָ֣ה ׂשָ ַעּנֶ ֵעיָנִ֑יְך ַוּתְ ֹוב ּבְ י־ָלּ֖ה ַהּט֣ ֲעׂשִ

ת ַאְבָרם". ַרי ֵאׁשֶ ַרי: "ׂשָ תּוב ַעל ׂשָ ֶהן ּכָ ּבָ ָעִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ׁש ֶאת ּכָ ַמְדּגֵ יׁשּו ּבְ א. 1( ַהְדּגִ
ְפָחה. ִהיא ׁשִ תּוב ַעל ָהָגר ׁשֶ ּכָ ָעִמים ׁשֶ ל ַהּפְ ֶצַבע ַאֵחר ֶאת ּכָ יׁשּו ּבְ     2( ַהְדּגִ

ה? ים ֵאּלֶ ִמּלִ יׁש ָלנּו ּבְ ֶכם רֹוָצה ַהּתֹוָרה ְלַהְדּגִ ה: ָמה ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ ֵאָלה ְלִדּיּון ּבַ     3( ׁשְ

ְפָחה ִמְצִרית? ָהָגר ָהְיָתה ׁשִ ר ׁשֶ סּוק ְמֻסּפָ ֵאיֶזה ּפָ ָפסּוק   .ב. 1( ּבְ ּבְ

ָרי"? ַמע ַאְבָרם ְלקֹול ׂשָ ׁשְ תּוב: "ַוּיִ סּוק ּכָ ֵאיֶזה ּפָ ָפסּוק   .    2( ּבְ ּבְ

ַרי ָנְתָנה ֶאת ָהָגר ְלַאְבָרם? ּשָׂ ר ׁשֶ סּוק ְמֻסּפָ ֵאיֶזה ּפָ ָפסּוק   .    3( ּבְ ּבְ

ַרי? ׂשָ ָהָגר ִזְלְזָלה ּבְ ר ׁשֶ סּוק ְמֻסּפָ ֵאיֶזה ּפָ ָפסּוק   .    4( ּבְ ּבְ

ַטֲעָנה? ָאה ְלַאְבָרם ּבְ ַרי ּבָ ּשָׂ ר ׁשֶ סּוק ְמֻסּפָ ֵאיֶזה ּפָ ָפסּוק   .   5( ּבְ ּבְ

ים. ים / לֹא ִהְסּכִ ַרי אֹו לֹא?       ִהְסּכִ ים ִעם ׂשָ ג.  1( ַהִאם ַאְבָרם ִהְסּכִ
יָמה. יָמה / לֹא ִהְסּכִ ַרי אֹו לֹא?       ִהְסּכִ יָמה ִעם ׂשָ     2( ַהִאם ָהָגר ִהְסּכִ

ֶחְלקֹו" ֵמַח ּבְ יר ֶאת ְמקֹומֹו ְוַהּשָׂ ּכִ "ַהּמַ
ְרֵקי ָאבֹות ו, ו( )ּפִ

ְפָחה: ל ׁשִ ֵני ִצּיּוִרים ׁשֶ ֵחֶלק א: ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ַתְפִקיד: ל ְיָלִדים ּבְ ֵני ִצּיּוִרים ׁשֶ ֵחֶלק ב: ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ֵמָחה. ְפָחה ַהּשְׂ ִ ל ַהּשׁ ּיּור ׁשֶ ל ֶאת ַהּצִ ַמְעּגָ יפּו ּבְ א. ַהּקִ

"זֹאת ְזכּות

ָאְכלּו  ִלים ׁשֶ טֹוף ּכֵ ִלׁשְ

יִקים!" ים ַצּדִ ֵמֶהם ֲאָנׁשִ

"ָלָמה ֲאִני ְצִריָכה

ִלים? ָהִאם ֲאִני  טֹוף ּכֵ ִלׁשְ

ּה?" ּלָ ְפָחה ׁשֶ ִ ַהׁשּ

ֵמָחה: ְפָחה ַהּשְׂ ִ ְתִאימֹות ַלּשׁ ים ַהּמַ ּלִ ל ֶאת ַהּמִ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ב. ַהּקִ

ּיּות        ַאְחָריּות / ִזְלזּול ַעס       ְזִריזּות / ִאּטִ ִנים / ּכַ ְמָחה / ַעְצבּות       ְמאֹור ּפָ ׂשִ

ה: ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ֵאלֹות ְלׂשִ  ג. ׁשְ
ֵמָחה? ְפָחה ָהִראׁשֹוָנה ׂשְ ִ ה ְלַדֲעְתֶכם ַהּשׁ     • ָלּמָ

ּה, ָמה ֲהִייֶתם אֹוְמִרים ָלּה? ר ִאּתָ ם ְלַדּבֵ עּוָסה? לּו ְיָכְלּתֶ ה ּכְ ִנּיָ ְ ְפָחה ַהּשׁ ִ ה ְלַדֲעְתֶכם ַהּשׁ     • ָלּמָ

ה.  ּתָ ִית ּוַבּכִ ּבַ ִאים ּבַ ם ְמַמּלְ ַאּתֶ ְפִקיִדים נֹוָסִפים ׁשֶ בּו ַעל ּתַ ִחׁשְ
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 79. דברי המלאך להגר
 )פרק ט"ז פסוקים ז'-י"ב(

א. הקדמה 

הגר ברחה מבית אברם ושרי אל המדבר והייתה בצער גדול. במצוקתה, היא פנתה אל ה' בתפילה.1 ה' ראה את צערה, שמע את 
תפילתה ושלח אליה מלאך. המלאך ציווה עליה לשוב אל גברתה ולהיות לה לשפחה. המלאך2 גם בישר לה על הבן שייוולד 

לה, על התכונות שיהיו לו ועל העם העתיד לצאת ממנו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ִין על יד  ֑ר ַעל־ָהַע֖ ְדּבָ ּמִ ִים על יד מעיין המים ּבַ ֖ ְך י-ה-֛ו-ה ַעל־ֵע֥ין ַהּמַ ּה וימצא אותה )את הגר( ַמְלַא֧ ְמָצָא֞ ּיִ ז ַוֽ
י )מלאך ה' קורא לה 'שפחת שרי'!(  ַר֛ ת ׂשָ ְפַח֥ ר ׁשִ ר ָהָג֞ ּור בדרך למקום ושמו שּור׃ ח ַוּיֹאַמ֗ ֶרְך ׁשֽ ֶד֥ המעיין שהיה ּבְ

)אחרי שהמלאך קרא  י  ִבְרּתִ֔ ּגְ י  ַר֣ ׂשָ ֵנ֙י  ִמּפְ אֶמר  ַוּתֹ֕ ולאן את הולכת?3  ֵתֵלִ֑כי  ָנה  ְוָא֣ מאיפה באת?  ָב֖את  ֥ה  י־ִמּזֶ ֵאֽ
ְך  אֶמר ָלּה֙ ַמְלַא֣ ַוּיֹ֤ ַחת׃5 ט  י ּבַֹרֽ  לה 'שפחת שרי' - לא נותרה לה ברירה אלא להודות ששרי היא אכן 'גברתה'(4 ָאֹנִכ֖

ה  ֥ ְך י-ה-֔ו-ה ַהְרּבָ אֶמר ָלּה֙ ַמְלַא֣ יָה ותהיי לה לשפחה׃ י ַוּיֹ֤ ַחת ָיֶדֽ ֥ ֖י ּתַ ְך ְוִהְתַעּנִ ֑ ִבְרּתֵ ּוִבי ֶאל־ּגְ י-ה-֔ו-ה ׁש֖
ְך  ֥ ִהּנָ ְך י-ה-֔ו-ה  אֶמר ָלּה֙ ַמְלַא֣ ַוּיֹ֤ ב׃ יא  ר ֵמֹרֽ ֵפ֖ ִיּסָ א  ְולֹ֥ ֖ה ֶאת־ַזְרֵעְ֑ך ה' עתיד להרבות את זרעך עד כדי  ַאְרּבֶ
ע י-ה-֖ו-ה ֶאל־ָעְנֵיְֽך  ַמ֥ י־ על שם ש- ׁשָ ֽ אל ּכִ ָמֵע֔ מֹו֙ ִיׁשְ את ׁשְ ן ְוָקָר֤ ֑ ְדּתְ ּבֵ ה הנה את בהיריון ועוד מעט - ְוֹיַל֣ ָהָר֖
ם אדם שאוהב לחיות במדבריות7 )כמו החיה הנקראת  ֶרא ָאָד֔ ֣ אל התפילה שהתפללת מתוך צערך׃6 יב ְו֤הּוא ִיְהֶי֙ה ּפֶ

ֹו ולכן  ל ּב֑ ל נוגע בכל דבר ומתעסק עם כולם ְוַי֥ד ּכֹ֖ פרא( ולא אוהב לקבל עליו את החוקים והסדרים של החברה8 ָי֣דֹו ַבּכֹ֔

ן יגור. זרעו יהיה רב כל כך, שהוא יגור בשטח נרחב אל מול כל השאר׃ ּכֹֽ יו ִיׁשְ ֵנ֥י ָכל־ֶאָח֖ כולם מתעסקים איתו ְוַעל־ּפְ

ג. מנגינת הכתוב

ה' רואה בצערו של כל אדם ואדם ושומע את תפילת כולם. גם אם אדם טועה או חוטא, הוא תמיד יכול לפנות אל ה' בתפילה 
שיורה לו את הדרך הנכונה. כך גם הגר, אף שטעתה בכך שהיא זלזלה בשרי ובכך שהיא ברחה, בשעה שהיא פנתה אל ה' - ה' 

שמע את תפילתה ושלח אליה מלאך שהורה לה מה לעשות.

1  כך עולה מהכתוב בפסוק י"א: “כי שמע ה’ אל ענייך"  -  על פי ספורנו ופרשנים נוספים.
2  על פי פשט הפסוקים מדובר באותו המלאך, וכך מסבירים פרשנים רבים. ואולם רש"י )בפירושו לפסוק ט'( מפרש שנשלחו שלושה מלאכים: “על 

כל אמירה היה שלוח לה מלאך אחר, לכך נאמר מלאך בכל אמירה ואמירה".
3  וכי מלאך ה’ לא ידע? אלא ששאל שאלות אלה כדי להיכנס עמה בדברים )כדי לפתוח עמה בשיחה( )רש"י(.

4  חזקוני.
5  הגר נשאלה שתי שאלות, והיא ענתה רק על הראשונה, כי מי שבורח יודע מהיכן הוא בורח, אבל לא תמיד יודע לאן הוא הולך )הנצי"ב(.

6  מפסוק זה אנחנו לומדים שהגר התפללה אל ה’ בשעה שהיא ברחה - על פי אונקלוס, רד"ק, נצי"ב, “דעת מקרא" וכן ספורנו לפסוק ז'.
7  על פי רש"י. וספורנו מפרש: ‘פרא’ הוא חמור הבר.

8  על פי אבן עזרא, רמב"ן ועוד.
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 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

 בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 
במשימה א' התלמידים מתבקשים לזהות פרטים בסיפור. כדאי להמשיך את המהלך בעל-פה ולשאול את −−

התלמידים: "מדוע לדעתכם ענתה הגר רק על השאלה הראשונה?"
משימות ב', ג' נועדו לזהות את פניות המלאך להגר ולהגדיר מה נאמר לה בכל פנייה.−−

בצד שמאל:
ניתן לשיר ביחד את המילים מספר תהלים: "אשא עיני אל ההרים..." )במנגינה של ר' שלמה קרליבך או כל מנגינה −•

אחרת(.
ניתן לפתח עם התלמידים שיחה בעניין תפילה אל ה' בכל מצב של קושי או צרה. −•
אפשר לבקש מהתלמידים לספר על מקרים שבהם הרגישו בצרה ורצו לפנות אל ה' בתפילה )מחלה, חלום רע, −•

אירוע ביטחוני, דאגה לבן משפחה או לחבר וכו'(. 

הרחבות והמחשות נוספות 
על בסיס תיאור התכונות שיהיו לישמעאל, ניתן לפתח שיחה עם התלמידים בעניין התכונות שה' נתן לכל אחד −•

מאיתנו. לכל אדם יש תכונות שה' נותן לו, ועליו לדעת שתכונות אלה הן רק 'נתונים'. האדם, בבחירתו החופשית, 
 מחליט כיצד להשתמש בתכונותיו. 

המלאך אמר להגר מה יהיו תכונותיו של ישמעאל, אך אין בתכונות אלה כדי לקבוע אם הוא יהיה צדיק או רשע. 
אלה רק תכונות. ישמעאל הוא זה שיחליט כיצד להשתמש בתכונות אלה. לדוגמה: אם ישמעאל ישתמש בתכונות 
אלה כדי להתנגד לכל בני האדם ולחוקי החברה - זה יהיה רע. לעומת זאת, אם ישתמש בתכונות האלה כדי לסרב 

ליצר הרע או כדי להתנגד לחוקים רעים של אנשים רשעים שמנסים לפתות אותו לעבירות או כדי להילחם ברשעים 
- זה טוב!

33 32

ְלָאְך ְלָהָגר ְבֵרי ַהמַּ ּדִ
סּוִקים ז-יב( ֶרק טז פְּ )פֶּ יחידה 79

ּור׃  ֶרְך ׁשֽ ֶד֥ ִין ּבְ ֑ר ַעל־ָהַע֖ ְדּבָ ּמִ ִים ּבַ ֖ ְך י-ה-֛ו-ה ַעל־ֵע֥ין ַהּמַ ּה ַמְלַא֧ ְמָצָא֞ ּיִ  ז ַוֽ
י  ַר֣ ֵנ֙י ׂשָ אֶמר ִמּפְ ָנה ֵתֵלִ֑כי ַוּתֹ֕ ֥ה ָב֖את ְוָא֣ י־ִמּזֶ י ֵאֽ ַר֛ ת ׂשָ ְפַח֥ ר ׁשִ ר ָהָג֞ ח ַוּיֹאַמ֗
ְך  ֑ ִבְרּתֵ ֶאל־ּגְ ּוִבי  ׁש֖ י-ה-֔ו-ה  ְך  ַמְלַא֣ ָלּה֙  אֶמר  ַוּיֹ֤ ט  ַחת׃  ּבַֹרֽ י  ֹנִכ֖ ָאֽ י  ִבְרּתִ֔ ּגְ
֖ה ֶאת־ַזְרֵעְ֑ך  ה ַאְרּבֶ ֥ ְך י-ה-֔ו-ה ַהְרּבָ אֶמר ָלּה֙ ַמְלַא֣ יָה׃ י ַוּיֹ֤ ַחת ָיֶדֽ ֥ ֖י ּתַ ְוִהְתַעּנִ
את  ן ְוָקָר֤ ֑ ְדּתְ ּבֵ ה ְוֹיַל֣ ְך ָהָר֖ ֥ ְך י-ה-֔ו-ה ִהּנָ אֶמר ָלּה֙ ַמְלַא֣ ב׃ יא ַוּיֹ֤ ר ֵמֹרֽ ֵפ֖ א ִיּסָ ְולֹ֥
ם ָי֣דֹו  ֶרא ָאָד֔ ֣ ְהֶי֙ה ּפֶ ע י-ה-֖ו-ה ֶאל־ָעְנֵיְֽך׃ יב ְו֤הּוא ִיֽ ַמ֥ י־ׁשָ ֽ אל ּכִ ָמֵע֔ מֹו֙ ִיׁשְ ׁשְ

ן׃ ּכֹֽ יו ִיׁשְ ֵנ֥י ָכל־ֶאָח֖ ֹו ְוַעל־ּפְ ל ּב֑ ל ְוַי֥ד ּכֹ֖ ַבּכֹ֔

ְלָאְך ֶאת ָהָגר: ַאל ַהּמַ ָ ּשׁ ֵאלֹות ׁשֶ ְ י ַהּשׁ ּתֵ א.  1( ַהֲעִתיקּו ֶאת ׁשְ

ֵאלֹות ָעְנָתה ָהָגר?   ְ י ַהּשׁ ּתֵ ְ 2( ַעל ֵאיזֹו ִמּשׁ

ִטים:  ּפָ ׁשְ ֵני ֶחְלֵקי ַהּמִ ין ׁשְ ים ּבֵ ג. ִמְתחּו ַקּוִ

? ֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה:  ְ ַהּשׁ

? ה:  ִנּיָ ְ ֵאָלה ַהּשׁ ְ ַהּשׁ

ה. ִנּיָ ְ ַעל ָהִראׁשֹוָנה /  ַעל ַהּשׁ

ָעִמים! לוֹׁש ּפְ תּובֹות שָׁ ים "ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה'" ּכְ ּלִ ב. ַהּמִ
ֶצַבע ָצהֹב. ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבְ נּו ֶאת ַהּפַ ַסּמְ

ֶצַבע ָירֹק. ה ּבְ ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ נּו ֶאת ַהּפַ ַסּמְ
ֶצַבע ָורֹד. ית ּבְ ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ נּו ֶאת ַהּפַ ַסּמְ

ָמֵעאל.  ְקָרא ִלְבָנּה ִיׁשְ ּתִ ְלָאְך ָאַמר ְלָהָגר                 ׁשֶ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ַהּמַ ּפַ 1( ּבַ

ּה. ִבְרּתָ ַרי ּגְ ׁשּוב ְלׂשָ ּתָ ְלָאְך ָאַמר ְלָהָגר                      ׁשֶ ה ַהּמַ ִנּיָ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ 2( ּבַ

ה ֶזַרע ַרב. ּנָ ֵצא ִמּמֶ ּיֵ ְלָאְך ָאַמר ְלָהָגר                 ׁשֶ ית ַהּמַ ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ 3( ּבַ

ַמע ה' ֶאל ָעְנֵיְך"  י־ׁשָ "ּכִ

ה! ְתִפלָּ א ֵעיָניו בִּ ָאָדם ִנְמָצא - ֶאל ה' ִישָּׂ ָכל ָצָרה שֶׁ בְּ

)תהלים קכא(

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם. ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ
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 80. באר לחי רואי ולידת ישמעאל
 )פרק ט"ז פסוקים י"ג-ט"ז(

א. הקדמה 

התגלות מלאך ה' אל הגר והדברים שהוא אמר לה גרמו להגר התרגשות גדולה, והיא נתנה שבח מיוחד לה'. סיפור התגלות 
המלאך ליד הבאר התפרסם כנראה )לפחות בתוך המשפחה(, מקום ההתגלות קיבל שם מיוחד - "באר לחי רואי", והמקום 

הפך למקום תפילה.1  

 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

י  ֳרִא֑ -ל  ֵא֣ ה  ֖ ַאּתָ המלאך  ידי  על  אליה  שדיבר  יהָ  ֵאֶל֔ ַהּדֵֹב֣ר  ם־י-ה-ו-֙ה  ׁשֵ א  ְקָר֤ ַוּתִ יג 
גם  האם  ם  ֲהלֹ֛ ֲהַג֥ם  הגר  ה  ְמָר֗ ָאֽ י  ֣ ּכִ והעצובים(2  המסכנים  את  )גם  כולם  את  שרואה  א-ל  אתה 

ושרי?!  אברם  בבית  כבר  אותם  שראיתי  אחרי  י  ֹרִאֽ י  ַאֲחֵר֥ מלאכים  לראות  זכיתי  יִתי  ָרִא֖  כאן 

)הגר הייתה רגילה לראות מלאכים בבית אברם ושרי, ותמיד חשבה שזה רק בזכותם. והנה עכשיו, גם פה, כשהיא במדבר, 

י  ַלַח֖ ר  ֵא֥ ּבְ לבאר  יותר קראו  ר4 מאוחר  ֵא֔ ַלּבְ א  ָקָר֣ ֙ן  ַעל־ּכֵ יד  אליה.3(׃  נגלה  ה'  זכתה שמלאך  היא   - ועצובה  בודדה 

ֶלד ָהָג֛ר  ֧ ֶרד׃5 טו ַוּתֵ ֽ ׁש ּוֵב֥ין ּבָ ֥ה הבאר הזאת נמצאת ֵבין־ָקֵד֖ י באר שבו חי )ה'( התגלה ונראה על ידי מלאך ִהּנֵ ֹרִא֑
ׁש  ֣ ְוׁשֵ ָנ֖ה  ׁשָ ֹמִנ֥ים  ן־ׁשְ ּבֶ ם  ְוַאְבָר֕ ָמֵעֽאל׃6 טז  ִיׁשְ ָהָג֖ר  ה  ר־ָיְלָד֥ ֛נֹו ֲאׁשֶ ם־ּבְ ם ׁשֶ א ַאְבָר֧ ְקָר֨ ַוּיִ ן  ֑ ּבֵ ם  ְלַאְבָר֖

ם׃ ָמֵע֖אל ְלַאְבָרֽ ֶדת־ָהָג֥ר ֶאת־ִיׁשְ ֶלֽ ִנ֑ים ּבְ ׁשָ

ג. מנגינת הכתוב

בפסוקים אלה אנחנו לומדים על מעלתה של הגר. בהיותה שפחה בבית אברם ושרי היא ראתה מלאכים בזכותם, ובעומדה ליד 
הבאר בתפילה לה' - היא זכתה להתגלות של מלאך ה' בזכות עצמה. הגר מבינה זאת, והיא מודה לה' ומשבחת אותו על שהוא 

רואה את כולם, ובמיוחד את השרויים בצרה ובצער. 

1  עיינו בפרק כ"ד, ס"ב: “ויצחק בא מבוא באר לחי ראי". רמב"ן: “שהיה יצחק הולך תמיד אל המקום ההוא כי הוא לו מקום תפילה בעבור הראות שם 
המלאך". ספורנו: “...להתפלל במקום שבו נשמעה תפילת שפחתו".

2  על פי רש"י.

3  על פי רש"י.
4  הוא המעיין המוזכר בפסוק ז’: “וימצאה מלאך ה’ על עין המים במדבר". וייתכן שליד המעיין היה גם באר - עיינו ב"דעת מקרא".

5  התורה מציינת את מיקומו המדויק של באר לחי רואי - בדרך לשור, במקום הנמצא בין קדש ובין ברד )אולי היה שם צומת דרכים(.
6  כיצד ידע אברם את השם שהמלאך אמר להגר לקרוא לילד? לפי רד"ק: הגר אמרה לאברם את דברי המלאך. לפי רש"י: אברם ידע זאת ברוח 

הקודש.



37

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

 בעזרת המשימות נשים לב לכך שה' גם רואה וגם שומע את כולם,

ונראה שהשמות שניתנו בפסוקים אלה מבטאים עניין זה.

בצד שמאל:

 פעילות סיכום )מי הן הדמויות בבית אברם ושרי(.−•
נזהה ביחד עם התלמידים את הדמויות שבציור ונבקש מהתלמידים לספר בכיתה את מה שהם יודעים על כל אחת מהן.

35 34

ָמֵעאל ֵאר ַלַחי רִֹאי ְוֵלַדת ִישְׁ בְּ
סּוִקים יג-טז( ֶרק טז פְּ )פֶּ יחידה 80

ם  ה ֲהַג֥ם ֲהלֹ֛ ְמָר֗ י ָאֽ ֣ י ּכִ -ל ֳרִא֑ ה ֵא֣ ֖ יָה ַאּתָ ם־י-ה-ו-֙ה ַהּדֵֹב֣ר ֵאֶל֔ א ׁשֵ ְקָר֤ יג ַוּתִ

ׁש  ֵבין־ָקֵד֖ ֥ה  ִהּנֵ י  ֹרִא֑ י  ַלַח֖ ר  ֵא֥ ּבְ ר  ֵא֔ ַלּבְ א  ָקָר֣ ֙ן  ַעל־ּכֵ יד  י׃  ֹרִאֽ י  ֲחֵר֥ ַאֽ יִתי  ָרִא֖
ה  ר־ָיְֽלָד֥ ֛נֹו ֲאׁשֶ ם־ּבְ ם ׁשֶ א ַאְבָר֧ ְקָר֨ ַוּיִ ן  ֑ ּבֵ ם  ֶלד ָהָג֛ר ְלַאְבָר֖ ֧ ַוּתֵ ֶרד׃ טו  ֽ ּבָ ּוֵב֥ין 
ֶדת־ָהָג֥ר ֶאת־ ֶלֽ ִנ֑ים ּבְ ׁש ׁשָ ֣ ָנ֖ה ְוׁשֵ ֹמִנ֥ים ׁשָ ן־ׁשְ ם ּבֶ ָמֵעֽאל׃ טז ְוַאְבָר֕ ָהָג֖ר ִיׁשְ

ם׃ ָמֵע֖אל ְלַאְבָרֽ ִיׁשְ

ם?  ּלָ ה' ׁשוֵֹמַע ֶאת ּכֻ מֹו ׁשֶ ׁשְ יר ּבִ ג. ֵאיֶזה ָאָדם ַמְזּכִ

ם ה'? ָתה ָהָגר ֶאת ׁשֵ ּנְ יַצד ּכִ א. ּכֵ

ם? ּלָ ה' רוֶֹאה ֶאת ּכֻ מֹו ׁשֶ ׁשְ יר ּבִ ב. ֵאיֶזה ָמקֹום ַמְזּכִ

"       - ה  "ַאּתָ

"                " 

"       "

קֹות: ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ
ָקה יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ

ל ּה ִצּיּור ׁשֶ ּבָ ׁשֶ
ֵאר ַלַחי רֹוִאי' 'ּבְ

קֹות: ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ
ָקה יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ

ּה ִצּיּור ֲעִריָסתֹו ּבָ ׁשֶ
ָמֵעאל ל ִיׁשְ ׁשֶ

ַרי ל ַאְבָרם ְוׂשָ ָהאֶֹהל ׁשֶ

ְרִמילֹון(. ּתַ מּויֹות )ֵהָעְזרּו ּבַ ַחת ְלָכל ַאַחת ֵמַהּדְ ם ִמּתַ ְתבּו ׁשֵ א. ּכִ

מּויֹות. ל ַאַחת ֵמַהּדְ ה ַעל ּכָ ּתָ ּכִ רּו ּבַ ב. ַסּפְ

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם. ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ

ְרִמילוֹן תַּ
ּכֹול,  ַמְמֵרא,  ֱאִליֶעֶזר ָמֵעאל,  ָעֵנר,  ֶאׁשְ ַרי,  ָהָגר,  ִיׁשְ ַאְבָרם,  ׂשָ
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