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HAGAR
 בראשית ט"ז.1
נָׂא-ב ֹּא--נָׂא ֲעצ ַָׂרנִׁי י ְהוָׂה מִׁ לֶׁדֶׁ ת- ִׁהנֵה,ַאב ְָׂרם- ב וַת ֹּאמֶׁר ש ַָׂרי אֶׁל.שמָּׂה ָׂהגָׂר
ְ  ּו,ש ְפחָׂה ִׁמצ ְִׁרית
ִׁ  ֹלא יָׂלְדָׂ ה לֹו; ְולָּׂה,א וְשָׂ ַרי אֵשֶׁת ַאב ְָׂרם
 מִׁקֵץ עֶׁשֶׁ ר,ש ְפחָׂתָׂ ּה
ִׁ  ָׂהגָׂר ַה ִׁמצ ְִׁרית- אֶׁת,ַאב ְָׂרם- ג ַו ִׁת ַקח ש ַָׂרי ֵאשֶׁת. לְקֹול ש ָָׂׂרי,שמַע ַאב ְָׂרם
ְ ִׁ  אּולַי ִׁא ָׂבנֶׁה ִׁמ ֶׁמנָׂה; ַוי,שִׁ ְפחָׂתִׁ י-אֶׁל
 וַתֵ קַל ְגב ְִׁרתָׂ ּה, וַתַ הַר; וַתֵ ֶׁרא כִׁי ה ָָׂׂרתָׂ ה, ָׂהגָׂר- ד ַוי ָׂב ֹּא אֶׁל. לֹו ְל ִׁאשָׂה, לְשֶׁ בֶׁת ַאב ְָׂרם ְבא ֶֶׁׁרץ ְכנָׂעַן; וַתִׁ תֵ ן א ֹּתָׂ ּה לְַאב ְָׂרם ִׁאישָּׂה,שָׂ נִׁים
 בֵינִׁי, וַתֵ ֶׁרא כִׁי ה ָָׂׂרתָׂ ה ָׂו ֵאקַל ְבעֵינֶׁיהָׂ; יִׁשְפ ֹּט י ְהוָׂה,ָאנֹּכִׁי נָׂתַ תִׁ י שִׁ ְפחָׂתִׁ י ְבחֵיקֶָׁך-- ֲח ָׂמסִׁי ָׂעלֶׁיָך,ַאב ְָׂרם- ה וַת ֹּאמֶׁר ש ַָׂרי אֶׁל.ְָׂבעֵינֶׁיה
 ז ַוי ִׁ ְמצָׂאָּׂה מַ לְאְַך.ָׂ ַו ִׁתב ְַרח ִׁמ ָׂפנֶׁיה, הַּטֹוב ְבעֵינָׂי ְִׁך; וַתְ ַענֶׁ ָׂה ש ַָׂרי,לָּׂה-שי
ִׁ  ֲע--ש ְפחָׂתֵ ְך ְבי ָׂדֵ ְך
ִׁ  ִׁהנֵה,ש ַָׂרי- ו וַי ֹּאמֶׁר ַאב ְָׂרם אֶׁל.ּובֵינֶׁיָך
מִׁ ְפנֵי שָׂ ַרי--וְָאנָׂה תֵ ֵלכִׁי; וַת ֹּאמֶׁר-- ִׁמזֶׁה בָׂאת-ש ְפחַת ש ַָׂרי ֵאי
ִׁ  ָׂהגָׂר, ח וַי ֹּאמַר. בְדֶׁ ֶׁרְך שּור, ָׂה ַעיִׁן- עַל: ַבמִׁדְ בָׂר--עֵין ַה ַמי ִׁם- עַל,י ְהוָׂה
-ַארבֶׁה אֶׁת
ְ  ה ְַרבָׂה, י וַי ֹּאמֶׁר לָּׂה ַמ ְלאְַך י ְהוָׂה.ָׂ תַ חַת י ָׂדֶׁ יה, ְוהִׁתְ ַענִׁי, ְגב ְִׁרתְֵך- שּובִׁי אֶׁל, ט וַי ֹּאמֶׁר לָּׂה ַמ ְלאְַך י ְהוָׂה. ָאנֹּכִׁי ב ַֹּרחַת,ְגב ְִׁרתִׁ י
 יב וְהּוא. ָׂענְי ְֵך-שמַע י ְהוָׂה אֶׁל
ָׂ - כִׁי,ש ָׂמעֵאל
ְ ִׁ שמֹו י
ְ  ְוק ָָׂׂראת, ִׁהנְָׂך ה ָָׂׂרה וְיֹּלַדְ תְ בֵן, יא וַי ֹּאמֶׁר לָּׂה ַמ ְלאְַך י ְהוָׂה. מֵר ֹּב, וְֹלא י ִׁ ָׂספֵר,ז ְַרעְֵך
 ֲהגַם, כִׁי ָאמְ ָׂרה: אַתָׂ ה אֵל ֳר ִׁאי,ָׂי ְהוָׂה הַדֹּבֵר ֵאלֶׁיה-שם
ֵ  יג וַתִׁ ק ְָׂרא. יִׁשְכֹּן, ֶׁאחָׂיו- ְפנֵי כָׂל- ְוי ַד כ ֹּל בֹו; ְועַל,י ָׂדֹו בַכ ֹּל-- פ ֶֶׁׁרא ָאדָׂ ם,י ִׁ ְהי ֶׁה
 בֵן; ַוי ִׁקְ ָׂרא, טו וַתֵ לֶׁד ָׂהגָׂר לְַאב ְָׂרם. ּובֵין ב ֶָׁׂרד,קָׂדֵ ש- ִׁהנֵה בֵין-- ְבאֵר ַל ַחי ר ֹּ ִׁאי,כֵן ק ָָׂׂרא ַל ְבאֵר- יד עַל.ַאח ֲֵרי ר ֹּ ִׁאי--הֲֹלם ָׂראִׁ יתִׁ י
. לְַאב ְָׂרם,ש ָׂמעֵאל
ְ ִׁ י- ָׂהגָׂר אֶׁת- ְבלֶׁדֶׁ ת,שנִׁים
ָׂ שנָׂה ְושֵש
ָׂ שמֹּנִׁים
ְ - בֶׁן, טז וְַאב ְָׂרם.ש ָׂמעֵאל
ְ ִׁ  י,יָׂלְדָׂ ה ָׂהגָׂר-בְנֹו ֲאשֶׁר-ַאב ְָׂרם שֶׁ ם
1 Now Sarai Abram's wife bore him no children; and she had a handmaid, an Egyptian, whose name was
Hagar. 2 And Sarai said unto Abram: 'Behold now, the LORD hath restrained me from bearing; go in, I pray
thee, unto my handmaid; it may be that I shall be builded up through her.' And Abram hearkened to the
voice of Sarai. 3 And Sarai Abram's wife took Hagar the Egyptian, her handmaid, after Abram had dwelt ten
years in the land of Canaan, and gave her to Abram her husband to be his wife. 4 And he went in unto
Hagar, and she conceived; and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes.
5 And Sarai said unto Abram: 'My wrong be upon thee: I gave my handmaid into thy bosom; and when she
saw that she had conceived, I was despised in her eyes: the LORD judge between me and thee.' 6 But
Abram said unto Sarai: 'Behold, thy maid is in thy hand; do to her that which is good in thine eyes.' And
Sarai dealt harshly with her, and she fled from her face. 7 And the angel of the LORD found her by a
fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. 8 And he said: 'Hagar, Sarai's
handmaid, whence camest thou? and whither goest thou?' And she said: 'I flee from the face of my mistress
Sarai.' 9 And the angel of the LORD said unto her: 'Return to thy mistress, and submit thyself under her
hands.' 10 And the angel of the LORD said unto her: 'I will greatly multiply thy seed, that it shall not be
numbered for multitude. 11 And the angel of the LORD said unto her: 'Behold, thou art with child, and shalt
bear a son; and thou shalt call his name Ishmael, because the LORD hath heard thy affliction. 12 And he
shall be a wild ass of a man: his hand shall be against every man, and every man's hand against him; and he
shall dwell in the face of all his brethren.' 13 And she called the name of the LORD that spoke unto her,
Thou art a God of seeing; for she said: 'Have I even here seen Him that seeth Me?' 14 Wherefore the well
was called 'Beer-lahai-roi; behold, it is between Kadesh and Bered. 15 And Hagar bore Abram a son; and
Abram called the name of his son, whom Hagar bore, Ishmael. 16 And Abram was fourscore and six years
old, when Hagar bore Ishmael to Abram.
 בראשית כ"א.2
דִׁ בֶׁר א ֹּתֹו- אֲשֶׁ ר, לַמֹועֵד, ִׁלזְ ֻקנָׂיו, ב וַתַ הַר וַתֵ לֶׁד ש ָָׂׂרה לְַאב ְָׂרהָׂם בֵן.שר דִׁ בֵר
ֶׁ  ַכ ֲא, ַכ ֲאשֶׁר ָא ָׂמר; ַויַעַש י ְהוָׂה ְלש ָָׂׂרה,שָׂ ָׂרה-א וַיהוָׂה פָׂקַד אֶׁת
 כַאֲשֶׁ ר,שמֹּנַת י ָׂמִׁים
ְ - בֶׁן,י ִׁ ְצחָׂק בְנֹו- ד ַויָׂמָׂל ַאב ְָׂרהָׂם אֶׁת.י ִׁ ְצחָׂק--לֹו ש ָָׂׂרה-י ָׂלְדָׂ ה- ֲאשֶׁר,לֹו-בְנֹו הַנֹולַד-שם
ֶׁ - ג ַוי ִׁקְ ָׂרא ַאב ְָׂרהָׂם אֶׁת.אֱֹלהִׁים
 ז.לִׁי- י ִׁ ְצחַק,ַהַש ֹּ ֵמע- כָׂל: ָׂעשָׂה לִׁי אֱֹלהִׁים,צְח ֹּק-- ו וַת ֹּאמֶׁר ש ָָׂׂרה. אֵת י ִׁ ְצחָׂק בְנֹו, ְב ִׁה ָּׂולֶׁד לֹו,שנָׂה
ָׂ מְַאת- בֶׁן, ה וְַאב ְָׂרהָׂם. אֱֹלהִׁים,ִׁצּוָׂה א ֹּתֹו
 בְיֹום ִׁהגָׂמֵל, ַויִׁגָׂמַל; ַויַעַש ַאב ְָׂרהָׂם ִׁמשְתֶׁ ה גָׂדֹול, ח ַויִׁגְדַ ל ַהיֶׁלֶׁד. ִׁלזְ ֻקנָׂיו,יָׂלַדְ תִׁ י בֵן- כִׁי: ש ָָׂׂרה, הֵינִׁיקָׂה ָׂבנִׁים, מִׁ י מִׁ לֵל לְַאב ְָׂרהָׂם,וַת ֹּאמֶׁ ר
 כִׁי ֹלא: ְבנָּׂה- ְואֶׁת, ג ֵָׂרש הָָׂאמָׂה הַז ֹּאת, לְַאב ְָׂרהָׂם, י וַת ֹּאמֶׁר. ְמ ַצחֵק--יָׂלְדָׂ ה לְַאב ְָׂרהָׂם- ֲאשֶׁר, ָׂהגָׂר ַה ִׁמצ ְִׁרית-בֶׁן- ט וַתֵ ֶׁרא ש ָָׂׂרה אֶׁת.י ִׁ ְצחָׂק-אֶׁת
י ֵַרע- ַאל,ַאב ְָׂרהָׂם- יב וַי ֹּאמֶׁר אֱֹלהִׁים אֶׁל. אֹוד ֹּת בְנֹו, עַל, ְבעֵינֵי ַאב ְָׂרהָׂם, יא ַוי ֵַרע הַדָׂ בָׂר מְא ֹּד.י ִׁ ְצחָׂק- ְבנִׁי עִׁם- עִׁם,הָָׂאמָׂה הַז ֹּאת-י ִַׁירש בֶׁן
 לְגֹוי,הָָׂאמָׂה-בֶׁן- יג ְוגַם אֶׁת. יִׁק ֵָׂרא לְָך ז ַָׂרע, כִׁי ְבי ִׁ ְצחָׂק:שמַע בְקֹּלָּׂה
ְ ,כ ֹּל ֲאשֶׁר ת ֹּאמַר ֵאלֶׁיָך ש ָָׂׂרה-- ֲאמָׂתֶׁ ָך- ַהנַעַר ְועַל-ְבעֵינֶׁיָך עַל
ש ְל ֶׁחהָׂ; וַתֵ לְֶׁך
ַ ְ  ַוי-- ַהיֶׁלֶׁד- ְואֶׁת,ש ְכמָּׂה
ִׁ -שם עַל
ָׂ  ָׂהגָׂר- ֶׁלחֶׁם ְו ֵחמַת ַמי ִׁם ַוי ִׁתֵ ן אֶׁל-שכֵם ַאב ְָׂרהָׂם בַב ֹּ ֶׁקר ַוי ִׁ ַקח
ְ ַ  יד ַוי. הּוא, כִׁי ז ְַרעֲָך:אֲשִׁ ימֶׁנּו

 ה ְַרחֵק כִׁמְ ַט ֲחוֵי,שב לָּׂה ִׁמנֶׁגֶׁד
ֶׁ ֵ טז וַתֵ לְֶׁך וַת.שיחִׁם
ִׁ  תַ חַת ַא ַחד ַה, ַהיֶׁלֶׁד-שלְֵך אֶׁת
ְ ַ ַה ֵחמֶׁת; וַת- מִׁן, טו ַויִׁכְלּו ַה ַמי ִׁם.שבַע
ָׂ  בְמִׁ דְ בַר בְאֵ ר,וַתֵ תַ ע
- ַויִׁק ְָׂרא ַמלְאְַך אֱ ֹלהִׁים אֶׁ ל,קֹול ַהנַעַר- אֶׁת,שמַע אֱֹלהִׁים
ְ ִׁ  יז ַוי.ְקֹּלָּׂה וַתֵ ְבך- וַתִׁ שָׂא אֶׁת,שב ִׁמנֶׁגֶׁד
ֶׁ ֵא ְֶׁראֶׁה בְמֹות ַהיָׂלֶׁד; וַת- ַאל, כִׁי ָאמְ ָׂרה,קֶׁשֶׁת
 ְו ַה ֲחזִׁיקִׁ י, ַהנַעַר-ש ִׁאי אֶׁת
ְ  יח קּו ִׁמי.שם
ָׂ -קֹול ַהנַעַר ַב ֲאשֶׁר הּוא-שמַע אֱֹלהִׁים אֶׁל
ָׂ - כִׁי,יר ִׁאי
ְ ִׁת-לְָׂך ָׂהגָׂר; ַאל- וַי ֹּאמֶׁר לָּׂה מַה,הַשָׂ מַ י ִׁם-ָׂהגָׂר מִׁן
 כ. ַהנָׂעַר- אֶׁת,ְשק
ְ ַ וַת, ַמי ִׁם, ַה ֵחמֶׁת- וַתֵ ֶׁרא ְבאֵר ָׂמי ִׁם; וַתֵ לְֶׁך וַתְ ַמלֵא אֶׁת,ָׂעֵינֶׁיה- יט ַוי ִׁ ְפ ַקח אֱֹלהִׁים ֶׁאת. ֲאשִׁימֶׁנּו,לְגֹוי גָׂדֹול- כִׁי:י ָׂדֵ ְך בֹו-אֶׁת
. ֵמא ֶֶׁׁרץ ִׁמצ ְָׂרי ִׁם,לֹו ִׁאמֹו ִׁאשָׂה-ָׂארן; וַתִׁ קַח
ָׂ  ְבמִׁדְ בַר פ,שב
ֶׁ ֵ  כא ַוי. רֹּבֶׁה ַקשָׂת, ַויְהִׁי, ַבמִׁדְ בָׂר,שב
ֶׁ ֵ  ַויִׁגְדָׂ ל; ַוי, ַהנַעַר-ַויְהִׁי אֱֹלהִׁים אֶׁת
1 And the LORD remembered Sarah as He had said, and the LORD did unto Sarah as He had spoken. 2 And
Sarah conceived, and bore Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. 3
And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bore to him, Isaac. 4 And
Abraham circumcised his son Isaac when he was eight days old, as God had commanded him. 5 And
Abraham was a hundred years old, when his son Isaac was born unto him. 6 And Sarah said: 'God hath
made laughter for me; every one that heareth will laugh on account of me.' 7 And she said: 'Who would
have said unto Abraham, that Sarah should give children suck? for I have borne him a son in his old age.' 8
And the child grew, and was weaned. And Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned. 9
And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had borne unto Abraham, making sport. 10
Wherefore she said unto Abraham: 'Cast out this bondwoman and her son; for the son of this bondwoman
shall not be heir with my son, even with Isaac.' 11 And the thing was very grievous in Abraham's sight on
account of his son. 12 And God said unto Abraham: 'Let it not be grievous in thy sight because of the lad,
and because of thy bondwoman; in all that Sarah saith unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall
seed be called to thee. 13 And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy
seed.' 14 And Abraham arose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto
Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away; and she departed, and strayed in the
wilderness of Beer-sheba. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the
shrubs. 16 And she went, and sat her down over against him a good way off, as it were a bow-shot; for she
said: 'Let me not look upon the death of the child.' And she sat over against him, and lifted up her voice, and
wept. 17 And God heard the voice of the lad; and the angel of God called to Hagar out of heaven, and said
unto her: 'What aileth thee, Hagar? fear not; for God hath heard the voice of the lad where he is. 18 Arise,
lift up the lad, and hold him fast by thy hand; for I will make him a great nation.' 19 And God opened her
eyes, and she saw a well of water; and she went, and filled the bottle with water, and gave the lad drink. 20
And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became an archer. 21 And he
dwelt in the wilderness of Paran; and his mother took him a wife out of the land of Egypt.
 בראשית רבה מה.3
. ולא היה רשאי למכרה, והיה חייב במזונותיה,ולה שפחה מצרית ושמה הגר שפחת מלוג היתה
 ירושלים תש"י ק"ב, בתי מדרשות ב.4
"... אלא הגר בלבד,"מעולם לא יצא ממצרים עבד ולא שפחה בן חורין
 בראשית רבה מה.5
 מוטב שתהא: אמר. נטל בתו ונתנה לו, וכיון שראה פרעה מעשים שנעשו לשרה בביתו, הגר בתו של פרעה היתה:אמר ר"ש בן יוחאי
. ושמה הגר, ולה שפחה מצרית:) הה"ד (בראשית ט, ולא גבירה בבית אחר,בתי שפחה בבית זה
 בראשית יב.6
שָׂ ַרי- אֶׁל, ַכ ֲאשֶׁר ִׁהק ְִׁריב לָׂבֹוא ִׁמצ ְָׂרי ְ ָׂמה; וַי ֹּאמֶׁר, יא ַויְהִׁי.ָָׂארץ
ֶׁ  ָׂכבֵד ה ָָׂׂרעָׂב ב- כִׁי,שם
ָׂ ָָׂארץ; ַוי ֵֶׁרד ַאב ְָׂרם ִׁמצ ְַריְמָׂה לָׂגּור
ֶׁ  ב,י ַויְהִׁי ָׂרעָׂב
- יג אִׁ מְ ִׁרי. וְא ֹּתָׂ ְך יְחַיּו, ִׁאשְתֹו ז ֹּאת; ְוה ְָׂרגּו א ֹּתִׁ י, וְָאמְרּו, י ְִׁראּו א ֹּתָׂ ְך ַה ִׁמצ ְִׁרים- כִׁי, יב ְו ָׂהי ָׂה. ְמ ְַראֶׁה אָׂת- כִׁי ִׁאשָׂה יְפַת,נָׂא י ָׂדַ עְתִׁ י- ִׁהנֵה,אִׁשְתֹו
יָׂפָׂה הִׁוא- כִׁי, ָׂה ִׁאשָׂה- כְבֹוא ַאב ְָׂרם ִׁמצ ְָׂריְמָׂה; ַוי ְִׁראּו ַה ִׁמצ ְִׁרים אֶׁת, יד ַויְהִׁי.שי ִׁבגְ ָׂללְֵך
ִׁ  ְו ָׂחי ְתָׂ ה נַ ְפ,ֲבּורְך
ֵ לִׁי ַבע-לְמַ עַן י ִׁיטַב-- ְ אֲ ח ֹּתִׁ י אָׂת,נָׂא
,ּובָׂקָׂ ר-לֹו צ ֹּאן-ֲבּורּה; ַויְהִׁי
ָׂ  ַבע, טז ּולְַאב ְָׂרם הֵיטִׁיב. בֵית פ ְַרע ֹּה,פ ְַרע ֹּה; וַתֻ קַ ח ָׂה ִׁאשָׂה- ַוי ְ ַהלְלּו א ֹּתָׂ ּה אֶׁל, טו ַוי ְִׁראּו א ֹּתָׂ ּה ש ֵָׂרי פ ְַרע ֹּה.מְא ֹּד
 יח ַוי ִׁקְ ָׂרא. ֵאשֶׁת ַאב ְָׂרם,דְ בַר ש ַָׂרי- עַל,בֵיתֹו- ְואֶׁת,פ ְַרע ֹּה נְגָׂעִׁים גְדֹּלִׁים- יז ַויְנַגַע י ְהוָׂה אֶׁת. ַואֲת ֹּנ ֹּת ּוגְ ַמלִׁים, ַו ֲעבָׂדִׁ ים ּושְ פָׂח ֹּת,ַוחֲמ ִֹּׁרים
, ָׂו ֶׁא ַקח א ֹּתָׂ ּה לִׁי לְאִׁשָׂ ה; ְועַתָׂ ה, יט ָׂלמָׂה ָאמ ְַרתָׂ ֲאח ֹּתִׁ י הִׁוא. כִׁי ִׁאשְתְ ָך הִׁוא, ִׁהגַדְ תָׂ לִׁי-שיתָׂ לִׁי; ָׂלמָׂה ֹלא
ִׁ ז ֹּאת ָׂע- מַה, וַי ֹּאמֶׁ ר, לְַאב ְָׂרם,פ ְַרע ֹּה
.לֹו- ֲאשֶׁר-כָׂל- ְואֶׁת,שתֹו
ְ  ִׁא-שלְחּו א ֹּתֹו ְואֶׁת
ַ ְ שים; ַוי
ִׁ ָׂ ֲאנ, כ ַויְצַו ָׂעלָׂיו פ ְַרע ֹּה.ִׁהנֵה אִׁשְתְ ָך קַ ח ָׂולְֵך

10 And there was a famine in the land; and Abram went down into Egypt to sojourn there; for the famine
was sore in the land. 11 And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto
Sarai his wife: 'Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon. 12 And it will come to pass,
when the Egyptians shall see thee, that they will say: This is his wife; and they will kill me, but thee they
will keep alive. 13 Say, I pray thee, thou art my sister; that it may be well with me for thy sake, and that my
soul may live because of thee.' 14 And it came to pass, that, when Abram was come into Egypt, the
Egyptians beheld the woman that she was very fair. 15 And the princes of Pharaoh saw her, and praised her
to Pharaoh; and the woman was taken into Pharaoh's house. 16 And he dealt well with Abram for her sake;
and he had sheep, and oxen, and he-asses, and men-servants, and maid-servants, and she-asses, and camels.
17 And the LORD plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai Abram's wife. 18
And Pharaoh called Abram, and said: 'What is this that thou hast done unto me? why didst thou not tell me
that she was thy wife? 19 Why saidst thou: She is my sister? so that I took her to be my wife; now therefore
behold thy wife, take her, and go thy way.' 20 And Pharaoh gave men charge concerning him; and they
brought him on the way, and his wife, and all that he had.
' וירא כ," לקח טוב.7
 והיא לא רצתה, שהרי בראשונה אמר לה אמרי נא אחותי את, על כורחה שלא בטובתה.''" ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא
". לכך כתוב ויאמר אברהם,לומר
 אבראנל בראשית יב טז.8
 ומי האיש המעלה שיבחר בחיים עם קלון,'"במאמר אברהם לשרה 'והרגו אותי ואותך יחיו אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך
". ויותר ראוי היה שיבחר במוות לבלתי עשות נבלה.נמרץ כזה ויבקש תועלת והטבה בהיות אשתו מזנה עם אחרים
 יבמות סד עמ א.9
) נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי לבטל (ממצוות פריה ורביה:'מתני
 רש"י יבמות סד עמ א.11
 אלא או יגרשנה או ישא אחרת עמה- אינו רשאי לבטל
 א, רד"ק בראשית טז.11
" כי אני זקנה," וממני לא יהיה לו זרע עוד
 ב, רמב"ן בראשית טז.12
""שתזכה היא לבנים בעבור כן
ד- ב, בראשית טו.11
 ֹלא,הֵן לִׁי-- וַי ֹּאמֶׁר ַאב ְָׂרם. הּוא דַ ֶׁמשֶׁק ֱאלִׁי ֶׁעזֶׁר, ֶׁמשֶׁק בֵיתִׁ י-ירי; ּובֶׁן
ִׁ  הֹולְֵך ע ֲִׁר, וְָאנֹּכִׁי,לִׁי-תִׁ תֶׁ ן- אֲדֹּנָׂי י ְהוִׁה מַה," וַי ֹּאמֶׁר ַאב ְָׂרם
". הּוא י ִָׁׂירשֶָׁך, ִׁאם ֲאשֶׁר יֵצֵא ִׁמ ֵמעֶׁיָך- כִׁי: ֹלא י ִָׁׂירשְָך זֶׁה,י ְהוָׂה ֵאלָׂיו לֵאמ ֹּר- ְו ִׁהנֵה דְ בַר.יֹורש א ֹּתִׁ י
ֵ ,בֵיתִׁ י-נָׂתַ תָׂ ה ז ַָׂרע; ְו ִׁהנֵה בֶׁן
 רש"י בראשית ט"ז ג.41
" אשריך שזכית להידבק בגוף קדוש כזה:"לקחתה בדברים
 אברבאנל בראשית ט"ז ג.51
 ולא יהיה לו מזה, כי ממנה יוליד, אבל שיקח את הגר שפחתה,"הקדימה לבקש מבעלה שלא יקח אשה אחרת עליה
כלומר לקולות הויכוחים... וישמע אברם לקול שרי,ושרי הפצירה בו ונתנה עליו בקולה וצעקה עד שנתרצה...עלבון
"שעשתה עמו על זה
ג- רמב"ן בראשית טז ב.41
רצתה שתהיה גם הגר אשתו ולכן אמר 'לו... עד שלקחה שרי ונתנה בחיקו, להודיע שלא מיהר אברהם לדבר-"ותקח שרי
"... רק כאשה נשואה לו,לאשה' שלא תהיה כפילגש

 .41אבן כספי ,פרשת הכסף ,פ' לך לך
"המעשה של שרה הוא תפילה לה' ,ע"י הנישואין עם שפחתה יגדל צערה (של שרה) ואז ירחם עליה ה' "
 .48בראשית רבה מה
" ויבא אל הגר ותהר  -רבי לוי בר חייתא אמר :מביאה ראשונה נתעברה ".
 .41רש"י בראשית טז ד
" אמרה שרי זו אין סתרה כגלויה ,מראה עצמה כאלו היא צדקת ואינה צדקת ,שלא זכתה להריון כל השנים הללו ,ואני
נתעברתי מביאה ראשונה"
 .02רד"ק בראשית טז ד
"חשבה כי מאחר וזרע אברם יהיה ממנה כי היא תהיה גבירה ,ולא היתה חוששת למצות שרי גבירתה לאשר תצווה"
 .04רש"י בראשית טז ה
חמס העשוי לי ,עליך אני מטיל העונש ,כשהתפללת להקב"ה מה תיתן לי ואנכי הולך ערירי ,לא התפללת אלא עליך ,והיה
לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת עמך .ועוד ,דבריך אתה חומס ממני שאתה שומע בזיוני ושותק"
 .22חזקוני בראשית טז ה
עליך .על ידך הוא שאינך מוחה על כבודי ואין אני רוצה לענותה הואיל ונזדווגה לך .ישפט ה' ביני וביניך .שאני חוששת
לכבודך ואינך חושש לכבודי
 .21רמב"ן בראשית טז ו
" ותענה שרי ותברח מפניה  --חטאה אמנו בענוי הזה וגם אברהם בהניחו לעשות כן ושמע ה' אל עניה ונתן לה בן שיהא
פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני הענוי "
 .01ספורנו בראשית טז ו
" ותענה שרי  --כדי שתכיר שהיא משועבדת ולא תבזה עוד את גברתה":
 .02בראשית רבה מה
" ותעניה שרי ותברח מפניה  --רבי אבא בר כהנא אמר :מנעתה מתשמיש המטה ".
 .01רד"ק בראשית טז ו
" ותענה שרי ,עשתה עמה יותר מדאי ועבדה בה בפרך ,אפשר שהיתה מכה אותה ומקללת אותה ולא היתה יכולה לסבול
וברחה מפניה .ולא נהגה שרה בזה למדת מוסר ולא למדת חסידות ,לא מוסר כי אע"פ שאברהם מוחל לה על כבודו ,ואמר
לה "עשי לה הטוב בעיניך" היה ראוי לה למשוך את ידה לכבודו ולא לענותה; ולא מדת חסידות ונפש טובה כי אין ראויה
לאדם לעשות כל יכלתו במה שתחת ידו ,ואמר החכם מה נאוה המחילה בעת היכולת ,ומה שעשתה שרי לא היה טוב בעיני
האל ,כמו שאמר המלאך אל הגר "כי שמע ה' אל עניך" והשיב לה ברכה תחת עניה .ואברם לא מנע שרי מלענותה ,אע"פ
שהיה רע בעיניו ,משום שלום בית .וכן זה הספור נכתוב בתורה לקנות אדם ממנו המדות טובות ולהרחיק הרעות":
 .01רש"י בראשית טז ה
ש ַה ַמ ְלאְָׂך אֹומֵר ְל ָׂהגָׂר ִׁהנְָׂך ה ָָׂׂרהְ ,והֲֹלא ְכבָׂר ה ְָׂרתָׂ ה ,וְהּוא מְ בַשֵ ר
ִׁבּורּה שֶׁל ָׂהגָׂר ְו ִׁהפִׁילָׂה עּוב ָָׂׂרּה; הּוא ֶׁ
" שֶׁ ִׁה ְכנִׁיסָׂה ַעי ִׁן ה ָָׂׂרע ְבע ָׂ
ש ִׁהפִׁילָׂה ה ֵָׂריֹון ה ִָׁׂראשֹון":
לָּׂה שֶׁתַ הַר? ֶׁאלָׂא ְמ ַלמֵדֶׁ ,
 .22רש"י בראשית טז יג
ְבּורה ָׂהי ִׁי ִׁתי ,שֶַׁאף הֲלֹום ַבמִׁדְ בָׂרֹות ָׂר ִׁאיתִׁ י שְלּוחֹו שֶׁל מָׂקֹום ַאח ֲֵרי רֹו ִׁאי אֹותָׂ ם ְבבֵיתֹו שֶׁל ַאב ְָׂרהָׂם! שֶׁשָׂ ם
 ...לְשֹון תֵ ימָׂה; ְוכִׁי ס ָׂ
שה ֲֵרי מָׂנֹו ַח ָׂרָאה אֶׁת ַה ַמ ְלאְָׂך ַפעַם ַאחַת ,וְָאמַר מֹות נָׂמּות (שופ’
ש ָׂהי ְתָׂ ה ְרגִׁילָׂה ל ְִׁראֹותָׂ םֶׁ ,
ָׂהי ִׁיתִׁ י ְרגִׁילָׂה ל ְִׁראות ַמלְָאכִׁים וְתֵ דַ ע ֶׁ
י"ג) ,וְזֹו ָׂראֲתָׂ ה ד’ זֶׁה ַאחַר זֶׁה ,וְֹלא ח ָָׂׂרדָׂ ה:
 .01בראשית יז טו-טז
שמָׂ ָּֽה׃ ּוב ֵַרכ ִׁ ְַ֣תי א ֹּתָָׂ֔ ּה ְו ַַ֨גם נ ַ ַָׂ֧תתִׁ י ִׁממֶׁ ֶּ֛ נָׂה לְָךָ֖ ֵ ָ֑בן ּובֵ ַָֽרכ ְִׁת֙י ֙ ָׂה
ש ָׂ ָ֖רה ְ
ש ָׂ ָ֑רי ִׁכָ֥י ָׂ
ש ָׂ ָ֖מּה ָׂ
ש ַ ַ֣רי ִׁאשְתְ ָָ֔ך ֹלא־תִׁ ְק ָׂ ָ֥רא אֶׁת־ ְ
" וַיֹֹּּ֤א ֶׁמר אֱֹלהִׁים֙ אֶׁל־ַאב ְָׂר ָָׂ֔הם ָׂ
וְהָׂ ָֽי ָׂ ְַ֣תה לְגֹו ִָׁ֔ים מַ לְכֵ ָ֥י ע ִׁ ַָ֖מים ִׁממֶׁ ָ֥ נָׂה י ִׁ ְהי ָּֽו׃"

 .32זהר ח"א קיח ע"ב
" (הגר) הדריכה אותו (ישמעאל) בנימוסי ע"ז...שלא ילמד בני אורחותיו"
 .34בראשית כא ט-י
" ט וַתֵ ֶׁרא שָׂ ָׂרה אֶׁת-בֶׁןָׂ -הגָׂר ַה ִׁמצ ְִׁריתֲ ,אשֶׁר-יָׂלְדָׂ ה לְַאב ְָׂרהָׂםְ --מ ַצחֵק .וַת ֹּאמֶׁר ,לְַאב ְָׂרהָׂם ,ג ֵָׂרש הָָׂאמָׂה הַז ֹּאתְ ,ואֶׁתְ -בנָּׂה:
 .30רש"י בראשית כ"א ט
שנֶׁ ֱא ַמר ַוי ָׂקּומּו ְל ַצחֵק (שמות ל"ב) דָׂ "ַא לְשֹון גִׁלּוי ע ֲָׂריֹותְ ,כמָׂה דְ תֵ ימָׂא ְל ַצחֶׁק בִׁי (בראשית ל"ב) דָׂ "ַא
" מצחק לְשֹון ֲע"זָׂ ,כְמֹו ֶׁ
ש ָׂהי ָׂה מ ִֵׁריב עִׁם י ִׁ ְצחָׂק ַעל ַהי ְרּושָׂה וְאֹומֵר אֲ נִׁי בְכֹור
שחַקּו ְל ָׂפנֵינּו וְגֹו' (שמואל ב ב')ֶׁ ,
לְשֹון ְרצִׁיחָׂה ,כְמֹו י ָׂקּומּו נָׂא ַהנְע ִָׁׂרים ְוי ִׁ ַ
ְיֹורה בֹו ִׁחצִׁים ,
שתֹו ו ֶׁ
וְנֹוטֵל פִׁי שְ נַי ִׁם ,וְיֹו ְצ ִׁאים ַבשָׂדֶׁ ה וְנֹוטֵל ַק ְ
 .33אבן עזרא בראשית כ"א ט
" מצחק-כי כן מנהג כל נער ותקנא בו בעבור היותו גדול מבנה
 .31ספורנו בראשית כא ט
מצחק  -מלעיג על המשתה שנעשה בבית אברהם כאמרו שנתעברה מאבימלך והטעם שלא קרה זה בעת לידת יצחק כי
ישמעאל שמע כזאת אחר כך מליצני הדור ואם באולי בעת הלידה היה מצחק לא הרגישה בו שרה שהיתה אז טרודה:
 .32חזקוני
את בן הגר המצרית ,מצחק  -כמנהג שאר ילדים ויצחק היה קטן ולא היה יכול לעשות כך לפיכך נתקנאה בו שרה ונתקשה
הדבר בעיניה.
 .31רד"ק
מצחק ,כאילו מלעיג על יצחק שנולד מהזקנים:
 .31תוספתא סוטה פ"ו ה"ו (ליברמן)
"אמרה לו :רואה אני את ישמעאל שבונה במה ,וצד חגבים ומקטיר לעבודה זרה ,אם ילמד את בני יצחק לא נמצא שם שמים
מתחלל?! אמר לה...מאחר שעשינו אותה גבירה ,אם נוריד אותה מן הבית ,הבריות מה אומרות עלינו? אמרה לו :הואיל ואני
אומרת כך ואתה אומר כך ,יכריע המקום בינותינו'...כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה' "
 .38ספורנו בראשית כא י
" גרש את האמה הזאת ואת בנה  --כי בעצתה עשה הבן שהוציא דבה למען יירש בנה את הכל לפיכך גרש מפני שאינו דין
שיירש אפי' בקצת':
 .31בראשית כא יא
" ַוי ֵַרע הַדָׂ בָׂר מְא ֹּדְ ,בעֵינֵי ַאב ְָׂרהָׂם ,עַל ,אֹוד ֹּת בְנֹו" .
 .12אור החיים בראשית כא יא
על אודות בנו --פי' לבל יצא לתרבות רעה וישתקע באמונות רעות בצאתו מבית אביו וסוף כל סוף בנו הוא
 .14רמבן בראשית כא יא
ומפני שהיה אברהם מפחד עליו שלא יקראנו אסון בשלחו אותו ממנו
 .42רש"י בראשית כא טו
שיָׂצָׂא לְתַ ְרבּות ָׂרעָׂה":
ש ָׂהי ָׂה שֹונְאֹו עַל ֶׁ
" לחם וחמת מים וְֹלא ֶׁכסֶׁף ְוזָׂהָׂבְ ,לפִׁי ֶׁ
 .41רמבן בראשית כא טו
" ...מפני שצווה לעשות ככל אשר תאמר שרה והיא צותה להוציאו מיד ובמצותה לא נתן להם כסף וזהב ועבדים וגמלים
נושאים אותם"

 .44חזקוני בראשית כא טו
" מ"מ דעתו היה ליתן לו מתנות אחרי מות שרה "
 .45העמק דבר בראשית כא טו
" וחמת מים  --שיער א״א שיהא די כדי דרך שתגיע לישוב אחר".
 .46רד"ק בראשית כא טו
" ויקח לחם וחמת מים ,נתן להם מזון ליום או ליומים ,כי לא תוכל עוד שאת ,וגם מים נתן לה ,כי דרכה היה דרך מדבר לשוב
אל מצרים או קרוב לה אל בני משפחתה כי מצרית היתה ,וגם כסף וזהב נתן לה אע"פ שלא ספר הכתוב כי לא שלחה ואת
הנער ריקם .שם על שכמה ,הלחם והחמת שם על שכמה".
 .11פרקי דר' אליעזר (היגר) – "חורב" פרק כט
" בזכות אברהם לא חסרו המים מן החמת ,וכיוון שהגיעה לפתח המדבר ,התחילה תועה אחרי ע"ז של בית אביה ,ומיד חסרו
המים מן החמת"...
 .18רשי בראשית כא טז
שק ַָׂרב לָׂמּות הֹוסִׁיפָׂה ְלהִׁתְ ַרחֵק":
" ותשב מנגד  --כֵיוָׂן ֶׁ
 .11נצי"ב בראשית פ' לך לך
"לא בשבילה (התרחקה) אלא בשביל הילד ,שלא ישמע קול בכייתה" .
 .22תנחומא ורשא ויצא ה
" הטיחה דברים כלפי מעלה ואמרה לפניו :רבש"ע ,כביכול אתה דומה לבני אדם שהן אומרים ליתן דבר וחוזרים בהן ,לא כך
אמרת לי 'הרבה ארבה את זרעך' הרי הוא מת בצמא!!!"
 .24ר ישעיה מטראני
"...החזיקי בו ,כמנהג האם לבנה באהבתה אותו"...
 .20רד"ק בראשית כא כא
" ותקח לו אמו ,לקחה לו לאשה ממשפחתה כי ראתה כי נפרד ממשפחת אביו ,וכן ראוי לאדם להדבק במשפחתו ותהיה אהבתו
לאשתו יותר חזקה"
 .23רבינו בחיי בראשית לט א
". ..דרשו רז"ל בן אמה מוכר בן חורים ,ועבד קונה אותו .שהרי המדינים מכרו אותו שהיו בני האמה בני הגר"...,
 .15בראשית כה א
טּורה".
שמָּׂה ְק ָׂ
"וַיֹּסֶׁף ַאב ְָׂרהָׂם ַוי ִׁ ַקח ִׁאשָׂהּ ,ו ְ
 .22רשי בראשית כה א
שפ ְַרשָׂה מֵַאב ְָׂרהָׂם":
שי ָׂה ִׁכ ְקט ֶֹּׁרת ...שֶֶֶׁׁ ֹלא נִׁזְדַ ְּוגָׂה לְָאדָׂ ם ִׁמי ְֹום ֶׁ
שנָׂ ִׁאים ַמ ֲע ֶׁ
טּורה עַל ֶׁ
" קטורה זֹו ָׂהגָׂרְ ,ונִׁק ְַראת ְק ָׂ
 .21רבא"ע בראשית כה א
" קטורה איננה הגר"
 .21בראשית רבה [תיאודור-אלבק] פרשה ס
ְוי ִׁ ְצחָׂק בָׂא מִׁבֹוא ...ולאיכן הלך? לבאר לחי ראי ,הלך להביא את הגר ,אותה שישבה על הבאר ואמרה לחי העולמים :ראה בעלבוני.
 .28מדרש תנחומא ([ורשא] ,פרשת חיי שרה סימן ח
" אמר יצחק :אני לקחתי אשה ואבי עומד בלא אשה?! מה עשה? הלך והביא לו אשה ...ומה טעם של רבי שאומר הגר היא
שם-ה' הַדֹּבֵר ֵאלֶׁי ָׂה אַתָׂ ה אֵל ֳראִׁ י ( 'טז:יג)
קטורה? שכתוב ביצחק ' ְ :וי ִׁ ְצחָׂק בָׂא ִׁמבֹוא ְבאֵר ַלחַי רֹּאִׁי ',אותה שכתוב בהוַתִׁ ק ְָׂרא ֵ
מכאן אתה למד שהיא הגר ".

