
 

 (2לפרשת לך לך )

 

א.  פרשת דרכים: אברהם יוצא להליכה של חייו, יודע מאין בא אבל תוהה לאן יגיע; שרה מתלווה  

לאברהם במסעותיו, ודרכה שלה אל האמהות רצופה מכשולים וכאב; הגר בורחת מן העבדות  

 וחוזרת אל העינוי. 

 

ְך בְ ב.    אֶמר ַאְבָרם ֶאל ָשַרי ִהנֵּה ִשְפָחתֵּ יָנִיְך ַוְתַעֶנָה ָשַרי ַוִתְבַרח ִמָפֶניָה: )ז( ַוִיְמָצָאּה ַמְלַאְך  )ו( ַויֹּ ב ְבעֵּ ְך ֲעִשי ָלּה ַהּטוֹּ ָידֵּ

כִ   ’ה לֵּ י ִמֶזה ָבאת ְוָאָנה תֵּ אַמר ָהָגר ִשְפַחת ָשַרי אֵּ ין ַהַמִים ַבִמְדָבר ַעל ָהַעִין ְבֶדֶרְך שּור: )ח( ַויֹּ אֶמר ִמפְ ַעל עֵּ נֵּי  י ַותֹּ

אֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה ַרַחת: )ט( ַויֹּ ִכי בֹּ אֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה  ’ָשַרי ְגִבְרִתי ָאנֹּ ְך ְוִהְתַעִני ַתַחת ָיֶדיָה: )י( ַויֹּ   ’ שּוִבי ֶאל ְגִבְרתֵּ

אֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה ב: )יא( ַויֹּ רֹּ ר מֵּ ְך ְוֹלא ִיָספֵּ אל ִכי  ִהָנְך ָהרָ  ’ ַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת ַזְרעֵּ ן ְוָקָראת ְשמוֹּ ִיְשָמעֵּ ַלְדְת בֵּ ה ְויֹּ

ן: )יג( ַוִתְקרָ  ’ָשַמע ה ל בוֹּ ְוַעל ְפנֵּי ָכל ֶאָחיו ִיְשכֹּ ל ְוַיד כֹּ ם הֶאל ָעְניְֵּך: )יב( ְוהּוא ִיְהֶיה ֶפֶרא ָאָדם ָידוֹּ ַבכֹּ  ’ א שֵּ

ל ֳרִאי ִכי ָאְמָרה ֲהַגם ֲהֹלם  ֶליָה ַאָתה אֵּ ר אֵּ בֵּ ִאי: ]בראשית טז,  ַהדֹּ י רֹּ  [.13  – 6ָרִאיִתי ַאֲחרֵּ

 

ג.  הָגר המצרית היא סימן דרך ל"ֵגר יהיה זרעך בארץ מצרים": זעקת שפחה מעּונה לא תישכח, עד  

יבואו בני אברהם בשערי מצרים; עד יכאבו האדונים של היום את היותם עבדים מחר; עד יברחו  

 צאצאי שרה אל המדבר, וישוועו למים. 

 

 / לאה גולדברג  משירי הבן האובד  ד.   

 

 ובדרך אמרה לו האבן: 

 פעמיך כבדו כל כך. 

   – אמרה לו האבן   –האתה 

 תחזור לביתך הנשכח?

 

 ובדרך אמר לו השיח:  

 קומתך שחה מאוד, 

   –אמר לו השיח  –איך תגיע 

 איך תגיע הלוך ומעוד? 

 

 ועמדו ציוני הדרך 

 לא הכירו באיש הזר, 

 והיו ציוני הדרך 

 ודוקרים כדרדר. מזדקרים  

 

 ובדרך קראה לו העין: 

 שפתיך יבשו בצמא! 

 ויכרע וישת מן המים 

 ודמעה נגעה בדמעה. 

 


