לפרשת לך לך ()2
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.

ב( .ו) ַויֹּאמֶ ר ַאבְ רָ ם אֶ ל שָ רַ י הִ נֵּה שִ פְ חָ תֵּ ְך בְ יָדֵּ ְך עֲשִ י לָּה הַ ּטוֹּב בְ עֵּ י ָניְִך וַתְ עַ נֶהָ שָ ַרי וַתִ בְ ַרח ִמ ָפנֶיהָ ( :ז) וַיִ ְמצָ אָ ּה מַ לְ אַ ְך
ה’ עַ ל עֵּ ין הַ מַ יִם בַ מִ ְדבָ ר עַ ל הָ עַ יִן בְ דֶ רֶ ְך שּור( :ח) ַויֹּאמַ ר הָ גָר שִ פְ חַ ת שָ ַרי אֵּ י ִמזֶה בָ את וְ ָאנָה תֵּ לֵּכִ י וַתֹּ אמֶ ר ִמפְ נֵּי
שָ רַ י גְ בִ ְרתִ י ָאנֹּ כִ י בֹּרַ חַ ת( :ט) ַויֹּאמֶ ר לָּה מַ לְ אַ ְך ה’ שּובִ י אֶ ל גְ בִ ְרתֵּ ְך וְ הִ תְ עַ נִי תַ חַ ת י ֶָדיהָ ( :י) ַויֹּאמֶ ר לָּה מַ לְ אַ ְך ה’
ַארבֶ ה אֶ ת ז ְַרעֵּ ְך וְ ֹלא יִסָ פֵּ ר מֵּ רֹּב( :יא) ַויֹּאמֶ ר לָּה מַ לְ אַ ְך ה’ הִ נְָך הָ ָרה וְ ֹּיל ְַדתְ בֵּ ן וְ קָ ָראת ְשמ ֹּו י ְִשמָ עֵּ אל כִ י
הַ ְרבָ ה ְ
שָ מַ ע ה’ אֶ ל עָ ְניְֵּך( :יב) וְ הּוא יִהְ יֶה ֶפרֶ א ָאדָ ם יָד ֹּו בַ ֹּכל וְ יַד כֹּל ב ֹּו וְ עַ ל פְ נֵּי כָל אֶ חָ יו י ְִשכֹּן( :יג) וַתִ ְק ָרא שֵּ ם ה’
הַ דֹּבֵּ ר אֵּ לֶיהָ אַ תָ ה אֵּ ל רֳ אִ י כִ י ָאמְ רָ ה ֲהגַם הֲֹלם רָ אִ יתִ י ַאחֲרֵּ י רֹּאִ י[ :בראשית טז.]13 – 6 ,
ג .הגָר המצרית היא סימן דרך ל"גֵר 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.
ד .משירי הבן האובד  /לאה גולדברג
ובדרך אמרה לו האבן:
פעמיך כבדו כל כך.
האתה – אמרה לו האבן –
תחזור לביתך הנשכח?
ובדרך אמר לו השיח:
קומתך שחה מאוד,
איך תגיע – אמר לו השיח –
איך תגיע הלוך ומעוד?
ועמדו ציוני הדרך
לא הכירו באיש הזר,
והיו ציוני הדרך
מזדקרים ודוקרים כדרדר.
ובדרך קראה לו העין:
שפתיך יבשו בצמא!
ויכרע וישת מן המים
ודמעה נגעה בדמעה.

