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Lech Lecha – Yishmael and us 

 בראשית טז  .א

ַוִּתַּקח ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם ֶאת ָהָגר ַהִּמְצִרית 
ִׁשְפָחָתּה ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ 

ֹאָתּה ְלַאְבָרם ִאיָׁשּה לֹו ְלִאָּׁשה:  ַוָּיבֹא  ְּכָנַען ַוִּתֵּתן
ֶאל ָהָגר ַוַּתַהר ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה 

ְּבֵעיֶניָה:  ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶלי ָאֹנִכי 
ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶק ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ָוֵאַקל 

:  ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ְּבֵעיֶניָה יִ  ְׁשֹּפט ה' ֵּביִני ּוֵביֶני
ָׂשַרי ִהֵּנה ִׁשְפָחֵת ְּבָיֵד ֲעִׂשי ָלּה ַהּטֹוב ְּבֵעיָנִי 

  ַוְּתַעֶּנָה ָׂשַרי ַוִּתְבַרח ִמָּפֶניָה:  

 רד"ק  .ב

עשתה עמה יותר מדאי ועבדה בה  -ותענה שרי 
ך, אפשר שהיתה מכה אותה ומקללת אותה בפר

ולא היתה יכולה לסבול וברחה מפניה. ולא נהגה 
... שרה בזה למדת מוסר ולא למדת חסידות

ואברם לא מנע שרי מלענותה, אף על פי שהיה 
רע בעיניו, משום שלום בית. וכן זה הספור נכתוב 
בתורה לקנות אדם ממנו המדות טובות ולהרחיק 

  הרעות:

 רמב"ן  .ג

חטאה אמנו בענוי  -ותענה שרי ותברח מפניה 
הזה, וגם אברהם בהניחו לעשות כן, ושמע ה' אל 

עניה ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע 
  אברהם ושרה בכל מיני הענוי:

 אברבנאל  .ד

וכתב הרמב"ן ששרה חטאה בזה וגם אברהם שהניחה 
לעשות. ואין הדבר כן כי כבר כתב המדיני שתקון 

המוטבע במדה פחותה הוא בהטותו והכריחו לצד המנגד 
כמו שיקרה למאשרי המקלות המעוותות שיטו אותם לצד 

המנגד באופן שכאשר ישארו בטבעם יעמדו במצוע. וכן 
וגאון ודרך רע ענתה  הר ראתה את הגר בגאושרה כאש

אותה ונשתעבדה בה בקושי יותר ממה שהיתה רגילה 
וכל זה לתכלית טוב כדי להשיבה אל המצוע והיא כפורע' 

  מוסר ברחה מפניה דרך המדבר

  בראשית טז שם  .ה

ַוִּיְמָצָאּה ַמְלַא ה' ַעל ֵעין ַהַּמִים ַּבִּמְדָּבר ַעל ָהַעִין 
ַרי ֵאי ִמֶּזה ְּבֶדֶר ׁשּור:  ַוּיֹאַמר ָהָגר ִׁשְפַחת ׂשָ 

ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי ַוּתֹאֶמר ִמְּפֵני ָׂשַרי ְּגִבְרִּתי ָאֹנִכי 
ֹּבַרַחת:  ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַא ה' ׁשּוִבי ֶאל ְּגִבְרֵּת 

ְוִהְתַעִּני ַּתַחת ָיֶדיָה:  ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַא ה' ַהְרָּבה 
ַוּיֹאֶמר ָלּה ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֵע ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמֹרב:  

So Sarai, Abram's wife, took Hagar the Egyptian, her handmaid, at the 
end of ten years of Abram's dwelling in the land of Canaan, and she 
gave her to Abram her husband for a wife. And he came to Hagar, 
and she conceived, and she saw that she was pregnant, and her 
mistress became unimportant in her eyes. And Sarai said to Abram, 
"May my injustice be upon you! I gave my handmaid into your 
bosom, and she saw that she had become pregnant, and I became 
unimportant in her eyes. May the Lord judge between me and you"! 
And Abram said to Sarai, "Here is your handmaid in your hand; do to 
her that which is proper in your eyes." And Sarai afflicted her, and 
she fled from before her. 

 Sarai overburdened her with work, and made her perform ,ותענה שרי
the work in an intolerably harsh manner. It is possible that she 
physical as well as verbally abused her, until she was not able to 
stand it and fled from her. Sarai did not act piously in this regard, and 
not righteously… Avram did not prevent Sarai from acting as she did, 
even though it was displeasing in his eyes, because he wanted to 
preserve peace at his home. The story was written in to the Torah to 
teach one he should acquire good virtues and distance himself from 
vice. 

Our mother sinned in this oppression, and also Abraham in 
permitting her to do so. And Hashem heard her [Hagar's] oppression 
and gave her a son who would be a wild man to oppress the 
descendants of Abraham and Sarah in all kinds of oppression. 

The Ramban wrote that Sarah sinned in this, as well as 
Avraham who permitted her to do so. However, this is not 
correct, for the philosopher already wrote that in order to 
correct him who is immersed in an evil trait, he should be 
swayed and forced to the other extreme. This is similar to 
those straightening twisted sticks, who bend them to the 
other side, so they will stand straight. In the same manner, 
when Sara saw that Hagar indulge in pride and bad paths, she 
oppressed her harder than usual. All that was for a good 
purpose, to bring her back to the middle. But Hagar, as a 
unruly person, flead from her to the desert. 

And Hashem's angel found her by a water fountain in the desert, by 
the fountain on the road to Shur. And he said, "Hagar, Sarai's servant, 
where are you coming from, and where are you going to?" And she 
said, "From before Sarai my mistress, I am fleeing". And Hashem's 
angel said to her, "Return to your mistress, and allow yourself to be 
afflicted under her hands". And Hashem's angel said to her, "I will 
greatly multiply your seed, and it will not be counted for abundance". 
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ַמְלַא ה' ִהָּנ ָהָרה ְוֹיַלְדְּת ֵּבן ְוָקָראת 
  : ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעאל ִּכי ָׁשַמע ה' ֶאל ָעְנֵי

ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבֹּכל ְוַיד ֹּכל ּבֹו 
  ְוַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְׁשֹּכן:  

 יג-בראשית כא, ט  .ו

ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר ָיְלָדה 
ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק:  ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה 

ַהּזֹאת ְוֶאת ְּבָנּה ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם 
ֵּיַרע ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל ְּבִני ִעם  ִיְצָחק:  וַ 

ִהים ֶאל ַאְבָרָהם ַאל ֵיַרע -אֹוֹדת ְּבנֹו:  ַוּיֹאֶמר אֱ 
ְּבֵעיֶני ַעל ַהַּנַער ְוַעל ֲאָמֶת ֹּכל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶלי 

ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבֹקָלּה ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל ָזַרע:  ְוַגם 
  ה ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲע הּוא:  ֶאת ֶּבן ָהָאמָ 

 מעמדו של ישמעאל, הרב יונתן גרוסמן  .ז

אם נסכם בצורה כללית את הפער העקרוני הקיים בין 
ינו סיפור שתי הפרשיות נאמר, כי סיפור בריחת הגר ה

אישי: ריב המתחולל בין שפחה לגבירתה, אשר מאלץ 
לברוח. בסיפור זה הגר  -את הגר  -את השפחה 

ניצבת מול הקב"ה בזכות עצמה וזוכה בברכה. 
המלאך פוגש  -הדיאלוגים כולם נעשים ברמה האישית 

את הגר ומשוחח עימה, ואף בנה נקרא בשמו 
  ...הפרטי.

מגלה לקורא את  לעומת כל זאת, סיפור הגירוש
פרטי -המתוכנן. אין מדובר בריב אישי לוהי-המהלך הא

בין שני אנשים; הוויכוח מתחילתו הינו ויכוח עקרוני 
הנוגע להעמדת אומה על עקרונות וערכים מסוימים. 

הדבר המפריע לשרה בסיפור זה איננו כבודה האישי 
כי אם חינוך בנה שעתיד להעמיד אומה. כאן, מתערב 

צונו להים במעשה הגירוש, שהרי זהו קיום ר-א
  בהנהגת עולמו ובגיבושו של עם ישראל

 מכתב, הרב צבי יהודה קוק, ניסן תש"ז  .ח

  הספר, -לכבוד המנהל והמורים של בית
הנני מחויב להעיר את כ' על העניין דלהלן: היום 

בשעות שלפה"צ, בעברי על פני ביה"ס והלאה לרחוב 
יהודה, ראיתי כי מתוך חבורת ילדים יוצאי -בן-יפו

יזה מהם, פעמים ופעם, פגיעה שבגוף ביה"ס פגעו א
רחוב שעברו אז שם. -והתגרות גסה בערבים רוכלי

יחד בשני הערבים אחד צעיר ואחד זקן,  -פעמיים 
שהיו משותפים בעניינם כנראה, התחל בצעיר והמשך 

מציאות העובדה הזאת, ... בזקן בגסות מיוחדת
שהכאיבתני והעליבתני, כאמור, מחייבת אותי 

לב חינוכית יתירה -הצורך בשימת להעירכם על
ומיוחדת לבטול אפשרויות שכאלה, גם מצד עצמה של 
תורת היהדות ומוסרה וגם מצד הערך המעשי היישובי 

  והמדיני, של משמרת דרכי שלום ויחסי שכנים.

If we shall generally summarize the gap existing between 
these two stories, we may state that the story concerning the 
flight of Hagar is personal in nature: a dispute of a mistress 
with her maid which eventually force the maid to run away. In 
this story Hagar stands in front of G-d on her own right, and 
merits a blessing. All dialogues are personal, as the angel 
speaks with Hagar directly and her son is called by his first 
name… 
In contrast, the expulsion story reveals to the reader the 
Divine plan. Here the dispute is not personal but one of 
principals relating to national values. Sarah is bothered here 
not with her personal honor, but with the education of her 
son, who is predestined to found a nation. Here, G-d 
intervenes in the act of expulsion, for it realizes His will in 
leading His world and creating Am Yisrael. 

And Hashem's angel said to her, "Behold, you will conceive and bear a son, 
and you shall name him Ishmael, for Hahsem has heard your affliction. And 
he will be a wild donkey of a man; his hand will be upon all, and everyone's 
hand upon him, and before all his brothers he will dwell." 

And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne 
to Abraham, making merry. And Sarah said to Abraham, "Drive out 
this handmaid and her son, for the son of this handmaid shall not 
inherit with my son, with Isaac". But the matter greatly displeased 
Abraham, concerning his son. And G-d said to Abraham, "Be not 
displeased concerning the lad and concerning your handmaid; 
whatever Sarah tells you, hearken to her voice, for in Isaac will be 
called your seed. But also the son of the handmaid I will make into 
a nation, because he is your seed. 

To: The principle and teachers of the school, 

I am bound to inform you of the following: today, in the 
morning hours, as I passed the school on my way to Yaffo 
street, I saw that a bunch of school kids, coming out from 
school, had hit – a couple of times –physically and verbally, a 
few Arab street sellers happening to be there. They abused 
twice a couple of a young and old Arabs, who were seemingly 
working together, and did it with exceptional harshness… this 
incident pained and insulted me, and inclined me to note in 
front of you of the need to give additional educational 
oversight to prevent these possibilities. That, both because of 
Judaism and its morals, as well as because the practical and 
national value of keeping paths of peace and good relations 
with our neighbors. 


