
  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                 הפקולטה למדעי היהדות 

  ד ף  ש ב ו ע י
  ח"תשס , וירארשתפ              מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

   727 מספר                      ש הלנה ופאול שולמן                                          "ע        

  

  הבכי של הגר
  

. בקריאת הסיפור המקראי על גירוש הגר ובנה מבית אברהם חשים מתיחת חוט של אכזריות
ברם בקריאה מעמיקה מתברר , במבט ראשון הצעת הגירוש והגירוש עצמו הם מוקד האכזריות

  . הוא האכזר ולא המגרש" קרבן"שה
- טו:כא(קריאת הפסוקים המתארים את הפוקד את המגורשים נקודה תמוהה עולה מיד ב

, ל נענה לנער ולא לה- אך מצד שני הא, )טז" (ַוִּתָּׂשא ֶאת קָֹלּה ַוֵּתְבְּך: " מצד אחד הגר צועקת).יז
להלן אני מבקשת ). יז" (לִֹהים ֶאת קֹול ַהַּנַער-ִּיְׁשַמע ֱאַו: "אף שלא שמענו את קול הנער בכלל

  לבכי שלאלוקיםהיענותו של -סיבה לאיולהציע , ם של ֵאראות מנקודתוע לבחון את האיר
   1.גרה

כל ב.  תמיד הפריע לי עמוקות בנסיבות הקשות של גירושּהה של הגר הֵאםהתנהגות  תיאור
תה י היא הי,אכן.  מחדשומקוממת של הגר מכעיסה ההתנהגות, קריאה חוזרת של ההתרחשויות

אך ! םנה ֵאוובראש  היא עדיין בראשובכל זאת ,ציל את בנהללא כל אפשרות לה, במצב נואש
 !?מה היא עושה
ָלּה ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ִּכי ָאְמָרה  ַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶׁשב. ַהִּׂשיִחם ַאַחד ַּתַחת ַהֶּיֶלד ֶאת ַוַּתְׁשֵלְך

  .קָֹלּה ַוֵּתְבּך ַהָּיֶלד ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנֶגד ַוִּתָּׂשא ֶאת ַאל ֶאְרֶאה ְּבמֹות
את בנה  תה מחזיקהי היהמתפקדת כראוי םֵא! ?םֵאהאם כך נוהגת ! משליכה את בנה היא

הקשה מכולם זה התפקיד . שלא יפחד ותו מנסה לנחם אןזמבבו על גורלו ובכי מר וכה  ב,בידיה
וק בדי. ומותולחזקו לקראת להחזיק את ילדו  – ומטיבית שליהאולט  והמשימה,הורהשחייב בו 

מותו של הילד מתחייב כאשר כך ,  לעולם וזיכתה אותו בחייםבואל ו עזרה לם שהֵאשםכ
  . לעבור מן העולםככל יכולתה לעזור לו  י אמו חייבתהר ,המצבמ

 שומעים ואנ!  אלא להיפך,עצמו בכי הילדל עריםלכן אנו לא , מעשיהבה ובהכתוב מתמקד      
זו לא .  של הגרשמיעתּה- בעקבות אי  את קולו באהשמיעתנו- אי! ם את בכיושמיעת הֵא-על אי
 לשמוע אותו כדי שלא תוכל כנראה, היא התרחקה ממנו כברת דרך,  שהיא השליכה אותובלבד

מאין חריפה במידה  אנוכיתמצטיירת בראש ובראשונה כ הגר 2.ולא לראותכדי שבוכה ולא רק 
כל  ברור שאין. שכאב לילדּה מפנילא  וכאב להש ואולם רק מפני ,בכתה היאאמנם . כמוה

 הנערנשמע של -הבלתי  לבכי החרישיאלא , אכזרית כזאתםמקום להיענות לבכי האנוכי של ֵא
 זמן ה נקודתבאות. כזאתם מֵא" וליפט"ילד שגורלו המר היה להתחנך ולקבל , "באשר הוא שם"

ללא , כךולא הגיע לו למות ) לפחות על פי פשט הכתובים( בכל רע לא היה אשם ישמעאל

                                                 
  . פירוש ברוח זו במדרש או בדברי הפרשנים לדורותיהםלא מצאתי   1
 ).ה יג וישכם אברהם" פרשה נג ד]וילנא[בראשית רבה ( שני טווחים בקשת מיל -  ר יצחק כמטחוי קשת"א   2
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ל ו אמו אכן נשמע על ידי השומע כבאוזנילכן קולו שלא נשמע . תמינימאלי תמיכה רגשית
 ): יח- יז (ונענה

 ָהָגר ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ָּלְך לִֹהים ֶאל- לִֹהים ֶאת קֹול ַהַּנַער ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱא-ַוִּיְׁשַמע א
ַהַּנַער  קּוִמי ְׂשִאי ֶאת. לִֹהים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם-ִּתיְרִאי ִּכי ָׁשַמע ֱא ַאל ָהָגר

  . ְוַהֲחִזיִקי ֶאת ָיֵדְך ּבֹו ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו
 לא כתובעד כה הרי . םֵאכ תפקדך לתת הוראות להגר איך ליצריה ה ה בכבודו ובעצמו"קבה

 .שנשאה עמהמן החמת יד עם כלות המים ם מיהיא הרימה ידי. שהיא חיפשה מים במדבר
זאת הפעם . שהרי הגר כבר הייתה מנוסה במציאת מים במדבר, גישתה זו לא הייתה צפויה

  ):ו: טז'בר(השנייה שהיה עליה להתקיים בתנאים קשים כגון אלו 
. ִיְך ַוְּתַעֶּנָה ָׂשַרי ַוִּתְבַרח ִמָּפֶניָהַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ָׂשַרי ִהֵּנה ִׁשְפָחֵתְך ְּבָיֵדְך ֲעִׂשי ָלּה ַהּטֹוב ְּבֵעיָנ

  . ַעל ֵעין ַהַּמִים ַּבִּמְדָּבר ַעל ָהַעִין ְּבֶדֶרְך ׁשּור'הַוִּיְמָצָאּה ַמְלַאְך 
הרי היא , אם בפעם הראשונה שהגר יצאה למדבר היא מצאה את דרכה בקלות למקור מים

כיון שכבר התנסתה בדבר וידעה , על כל פנים לנסות, הייתה אמורה לחזור על עקבותיה
במקום מוצל בזמן שהלכה בנה  חה אתי לא הנהגר אבל. שמציאת מים במדבר היא אפשרית

ממנה כדי שלא יהיה לה קשה לחוות את   השליכה אותואלא , מים כדי להביא לו הצלהלחפש
את הֵאם  צריך ללמד ל-אה". ַהִּׂשיִחם דַוִּיְכלּו ַהַּמִים ִמן ַהֵחֶמת ַוַּתְׁשֵלְך ֶאת ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַח: "מותו
 תאינסטינקטיביולהיות  פעולות האמורות, לשאת את בנה ולהחזיק את ידו, להתאמץ,  לקוםהגר
ון שהיא לא הלכה ו כי,בארה להראותה את, פקוח את עיניהך ליצריה  הלבד מזה הוא. םֵאכל ל

ַהֵחֶמת ַמִים ַוַּתְׁשְק ֶאת  לִֹהים ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ְּבֵאר ָמִים ַוֵּתֶלְך ַוְּתַמֵּלא ֶאת-ַוִּיְפַקח א: לחפש בעצמה
  ).יט" (ַהָּנַער

לִֹהים ֶאת ַהַּנַער ַוִּיְגָּדל ַוֵּיֶׁשב - ַוְיִהי ֱא: "נער שגדלהאת בהמשך בכדי המקרא מתאר  לא
בכל . אמו נטשה אותושבו מקביל למעשה " ה קשתויהי רֹב). "כ" (רֶֹבה ַקָּׁשת ַּבִּמְדָּבר ַוְיִהי
היא הלכה בשעת מצוקה . ניסה להדביק את הפער שאמו יצרההוא מבוגר כנער וכהמשך חייו 

ַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק : "שמעה  עד שלא ראתה ולא, בהכרה מלאהוהתרחקה ממנו
 , של הנערמקצועובחירת בינו לבינה השפיע על  זה שיצרה אמו  מרחק אכזרי". ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת

מסמלת את " מטחוי קשת"יריית החץ מקשת האדם הבוגר במרחק . ומהותו  אופיו,  חייוהמשך
. המנסה להושיט ידו לתוך יד אמו שהתרחקה ממנו כדי שלא לשמוע את קריאתו" קול הנער"

ר ָּפאָרן ַוִּתַּקח לֹו ִאּמֹו ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ְּבִמְדַּב ַוֵּיֶׁשב: "בסופו של דבר היא לקחה לבנה אישה כמוה
3).כא" (ִמְצָרִים

אם נחזור לפתיחת הסיפור ונשווה בין התנהגות שרה לזו של הגר מתברר שדרישת שרה 
היא ההגשמה האולטימטיבית של דאגה טבעית ונכונה של , שהייתה נראית לנו לכאורה אכזרית

  ):ט(אם לבנה 
ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה . ן ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחקֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבַו

  .ַהּזֹאת ְוֶאת ְּבָנּה ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק
ולכן היא נזהרת מאוד , שרה יודעת שההתנהגות של כל אחד מהסובבים את בנה תשפיע עליו

ַוֵּיַרע ַהָּדָבר : "אף שבעיני אברהם נראה הרעיון רע מאוד. ומבקרת את כל מי שבא במגע עם בנה
וגישתה זו מקבלת את הגושפנקה , שרה דבקה בהחלטה, )יא" (ְמאֹד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ְּבנֹו

  :החשובה מכול

                                                 
בבשורת לידת ישמעאל . תוך הפסוקיםהתוצאות הטבעיות להתנהגות שני ההורים של ישמעאל משתקפות מ  3

 ֶאל 'ה ִהָּנְך ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ִּכי ָׁשַמע ' הַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך): "יב-יא:טז' בר(להגר כתוב 
מתוך  שמע את הצער של הגר' ה". ְׁשּכֹןְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹו ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִי. ָעְנֵיְך

והתוצאה הטבעית , " ֶאל ָעְנֵיְך'הִּכי ָׁשַמע "וכמו כן , )ד' פס" (ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניָה "–האנוכיות הזאת שבה 
כששמע לאברהם ' ובת השלא כתג, "ָידֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹו ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשּכֹן "–היא שגם בנּה יהיה אנוכי 

ֵּבַרְכִּתי אֹתֹו ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו ְוִהְרֵּביִתי אֹתֹו ִּבְמאֹד ְמאֹד  ּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתיָך ִהֵּנה): "כ: יז'בר(בעניין ישמעאל 
ת לטובת ישמעאל תקוות אברהם הייתה בלתי אנוכית עם מחשבו". ְלגֹוי ָּגדֹול ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִּתיו

והתוצאה הטבעית של דאגה , "לִֹהים לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניָך- ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱא): "יח: יז'בר(בלבד 
על תוצאות טבעיות להתנהגות הורים . ה לישמעאל אשר ייהפך לגוי גדול"כזאת לזולת היא הברכה של הקב

  ).1964 (ניו יורק, גרהאת: ילדים, דרייקוס' עם ילדיהם ראה ר
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 ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ,ל ַהַּנַער ְוַעל ֲאָמֶתָךלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ַאל ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַע- ַוּיֹאֶמר ֱא
  .ְּבקָֹלּה ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע ָׂשָרה ְׁשַמע

שיטת חינוך . בורא עולם מבין את טבעו של האדם אשר ברא ואת תפקיד האם היולדת והמגדלת
כפי שמדגים , יטחון מלאיצחק בטח בהוריו ב. הניבה ֵּפרות, זו של שרה שביסודה דאגה מרבית

  .לאחר מכן סיפור העקדה
הסיפור על שתי האימהות הללו וגישותיהן השונות לילדיהן מגלם בָעצמה רבה את דברי 

 כל שהוא אכזר על רחמנין סוף שהוא נעשה רחמן :רבי שמעון בן לוי אמר: "רבי שמעון בן לוי
   4".ליפול בחרב  כל שהוא רחמן על אכזרים סופו.על אכזרים

  
  ר רחל לבמור"טו

  דוקטורנטית במחלקה לתלמוד
  

                                                 
בפעולת שרה אמנו שלא רחמה על הגר ועל בנה היא הניחה .  ויחמול שאול)ד(ה " פרשה יח ד,מדרש שמואל   4

בפעולת הגר שהתאכזרה בהשלכת ילדה .  הרי היא המאכלת-  בחרב לאת הבסיס לכך שבנה יצחק לא ייפו
  . )יב:טז' בר( "דֹו ַבּכֹל ְוַיד ּכֹל ּבֹוִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָי"היא גרמה לכך שהצאצא שלה כמבוגר 
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