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  כא פרק בראשית

ַֽיקֹו ָ֛ק( א) ד ו  ַ֥ ק  ה פ  ָ֖ ר  ר ֶאת־ש  ר כ ֲאֶשֶׁ֣ ָ֑ ש ָאמ  ע  ַּ֧ ק ו י  ה יְקֹו ָ֛ ָ֖ ר  ר ְלש  ַֽר כ ֲאֶשַ֥ ב   :דִּ

ר  ( ב) ה  ֶלד ו ת  ה ו ת ֵּ֨ ַּ֧ ר  ם ש  ָ֛ ה  ן ְלַאְבר  ָ֖ יו ב  ָ֑ זְֻקנ  ד לִּ ּמֹוע ֵ֕ ר ל  ֶבַ֥ ֹו ֲאֶשר־דִּ ַֽים אֹתָ֖  :ֱאֹלהִּ

א( ג) ם   ו יְִּקר ֵּ֨ ה  ֹו ַאְבר  ֹו ֶאַֽת־ֶשם־ְבנַּ֧ ד־לָ֛ נַֹֽול  ֹו ה  ה־לַ֥ ה ֲאֶשר־י ְלד  ָ֖ ר  ַֽק ש   :יְִּצח 

ל( ד) מ  ם  ַאבְ  ו י ָּ֤ ה  ק ר  ֶׁ֣ ת ְב֔נֹו ֶאת־יְִּצח  ָ֖ ים ֶבן־ְשמֹנ  ָ֑ ר י מִּ ַ֥ה כ ֲאֶשָ֛ ו  ֹו צִּ  :ֱאֹלקים אֹתָ֖

ם( ה) ָ֖ ה  ת וְַאְבר  ֶׁ֣ ָ֑ה ֶבן־ְמא  נ  ֶלד ש  ֶׁ֣ ו  ת ֔לֹו ְבהִּ ָ֖ ק א  ַ֥  :ְבנַֹֽו יְִּצח 

אֶמר( ו) ֶֹׁ֣ ה ו ת ֔ ר  ק ש  ֵֹ֕ ה ְצח ש  ַ֥ י ע  ָ֖ ע   ֱאֹלקים לִּ ָ֖ שֹמ  י כ ל־ה  ַֽ ק־לִּ ְַֽצח   :יִּ

ֹ  ( ז) י אֶמרו ת ָּ֤ ל  מִּ ל  ם מִּ ה ֔ ה ְלַאְבר  ַ֥יק  ינִּ ים ה  ָ֖ נִּ ה ב  ָ֑ ר  י ש  ְדתִּ ַ֥ ַֽי־י ל  ן כִּ ָ֖ ַֽיו ב  זְֻקנ   :לִּ

ל( ח) ַ֥ ֶלד ו יְִּגד  ֶיָ֖ ל ה  ָ֑ ש ו יִּג מ  ע  ם   ו י ָּ֤ ה  ה ַאְבר  ְשֶתֶׁ֣ ֹום ג ֔דֹול מִּ ל ְביָ֖ ַ֥ ג מ  ַֽק הִּ  :ֶאת־יְִּצח 

ֶרא( ט) ה ו ת ֵּ֨ ר   ר ש  ַּ֧ ג  צְ  ֶאַֽת־ֶבן־ה  ּמִּ יתה  ָ֛ ה רִּ ַ֥ ם ֲאֶשר־י ְלד  ָ֖ ה  ַֽק ְלַאְבר  ח   :ְמצ 

Sara sees Yishmael doing something, that was at least in her eyes, untoward to Yitzchak. 

אֶמר  ( י)  ֹ םלְ  ו ת ׁש ַאְבָרָהָ֔ ֵ֛ ה ָגר  את ָהָאָמָ֥ י וְֶאת־ְבָנָּ֑ה ַהז ֹּ֖ ֶׁ֣ א כִּ ש   ֹלָּ֤ ה יִּיר  ֶׁ֣ ָאמ  את ֶבן־ה  ֹ֔ ז ָ֖  ה  ם־ְבנִּ ם־ יעִּ ַֽק עִּ  :יְִּצח 

Avraham should do the deed. 

ע( יא) ר  ַּ֧ ר ו י  ָ֛ ב  ד  ד ה  ָֹ֖ ֶׁ֣יעבְ  ְמא ם ינ  ָ֑ ה  ל ַאְבר  ָ֖ ת ע  ַֹ֥  :ְבנַֹֽו אֹוד

אֶמר( יב) ֵֹּ֨ ם ֱאֹלקים ו י ה   ע ֶאל־ַאְבר  ָּ֤ יך   ַאל־י ר  ינֶ  ר ְבע  ֶׁ֣ע  נ  ל־ה  ך ע  ֶת֔ ל־ֲאמ  ר כֹל   וְע  ר ֲאֶשֵּ֨ ַ֥ יך תֹאמ  ֶלָ֛ ה א  ָ֖ ר  ע ש  ֶׁ֣ ּה ְשמ  ָ֑  ְבקֹל 

י ֶׁ֣ ק כִּ א ְביְִּצח ֔ ַ֥ ר  ע ְלךָ֖  יִּק  ַֽר   :ז 

Avraham is Ordered by HaShem to do Sara’s bidding in this matter. 

ם( יג) ַ֥ ה וְג  ָ֖ ָאמ  ֹוי ֶאת־ֶבן־ה  נו ְלגֶׁ֣ יֶמָ֑ י ֲאשִּ ַ֥ וא ז ְרֲעךָ֖  כִּ  :הַֽ

ם( יד) ֶׁ֣ ם ו י ְשכ  ֶקר ׀ַאְבָרָהָ֣ ֹֹּ֡ ב ח־לֶ  ב  ַֽ ַֽק  ת ֶחם  ו יִּ מ  יִּם וְח ֵּ֨ ן מ   ֶׁ֣ ג ר ו יִּת  ם ֶאל־ה ָ֠ ַּ֧ ּה ש  ָ֛ ְכמ  ל־שִּ ֶלד ע  ֶיָ֖ ה   וְֶאת־ה  ְלֶחָ֑ ַֽיְש  ֶלְך ו  ֶׁ֣  ו ת 

ע ת  ר ו ת ֔ ָ֖ ְדב  ר ְבמִּ ַ֥ ע ְבא  ב  ַֽ  :ש 

Although instigated by Sara, the Tora describes Avraham as sending Hagar and Yishmael away 

with little to sustain them in the Midbar.  

ו( טו) יִּם ו יְִּכלַ֥ ָ֖ ּמ  ֶמת ה  ָ֑ ח  ן־ה  ְך מִּ ֶׁ֣ ְשל  ֶלד ו ת  יֶ֔ ת ֶאת־ה  ח  ָ֖ ד ת  ַ֥ ַֽם ַאח  יחִּ שִּ  :ה 

ֶלְך  ( טז) ֶשב ו ת  ּה ו ת ֵּ֨ ֶגד ל   נֶ  ק   מִּ ְרח  י ה  ֲחו ֶׁ֣ ֶשת כְִּמט  י ֶק֔ ֶׁ֣ ה כִּ ְמר ֔ ַֽ ה א  ֹות ַאל־ֶאְרֶאָ֖ ֶלד ְבמֶׁ֣ ָ֑ י  ֶשב ה  ֶׁ֣ ֶגד ו ת  נֶ֔ א מִּ ַ֥ ש   ו תִּ

ּה ָ֖ ְַֽבךְ  ֶאת־קֹל   :ו ת 

ע( יז) ֶׁ֣ ֹול ים  קֱאֹל ו יְִּשמ  ר   ֶאת־קֶׁ֣ נ ע  א   ה  ְך ו יְִּקר  ְלא ֵּ֨ ג ר   ים׀קֱאֹל מ  יִּם ֶאל־ה  מ ֔ ש  ן־ה  אֶמר מִּ ַֹ֥ ּה ו י ָ֖ ְך ל  ֶׁ֣ ה־ל  ר מ  ָ֑ ג   ה 

י יְראִּ֔ ֶׁ֣ ע ַאל־תִּ ַּ֧ מ  ַֽי־ש  ֹול יםקֱאֹל כִּ ר ֶאל־קַ֥ ע  ָ֖ נ  ֲאֶשַ֥  ה  ם רב  ַֽ  :הוא־ש 

י( יח) י ֚קומִּ ֶׁ֣ ר ְשאִּ ע  נ ֔ י ֶאת־ה  יקִּ ַ֥ ֲחזִּ ְך וְה  ָ֖ ֹו ֶאת־י ד  ֹוי בָ֑ ַֽי־ְלגַ֥ ֹול כִּ נו ג דָ֖ יֶמַֽ  :ֲאשִּ

ח( יט) ָּ֤ יה   ים  קֱאֹל ו יְִּפק  ינֶ֔ ֶראו   ֶאת־ע  ָ֖ ר ת  ֶׁ֣ יִּם ְבא  ָ֑ ֶלְך מ  א ו ת   ָּ֤ ל  ֶמת   ו ְתמ  ח   יִּם ֶאת־ה  ְשקְ  מ ֔ ָ֖ ר ו ת  ַֽע  נ   :ֶאת־ה 

י( כ) ַּ֧ ר יםקֱאֹל ו יְהִּ ע  ָ֖ נ  ל ֶאת־ה  ָ֑ ֶשב   ו יְִּגד  ר ו י   ְדב ֔ ּמִּ י ב  ָ֖ ה ו יְהִּ ת רֶֹבַ֥ ַֽ ש   :ק 

ֶשב( כא) ר ו י ָ֖ ֶׁ֣ ְדב  ן ְבמִּ ָ֑ אר  ֹו פ  ח־לַ֥ ַֽ ַֽק  ֹו ו תִּ ּמָ֛ ה אִּ ָ֖ ש  ֶרץ אִּ ֶאַ֥ יִּם מ  ַֽ ְצר   פ: מִּ

י  ( כב) ַֽיְהִּ ת ו  ֶׁ֣ ע  וא ב  הִּ֔ אֶמר ה  ֶֹׁ֣ ֶלְך ו י יֶמ  ֹ  ֲאבִּ יכ ֔אֹו ל  ופִּ ר־ְצב  ם ש  ָ֖ ה  ר ֶאל־ַאְבר  ָֹ֑ אמ ְּמך֔  יםקֱאֹל ל  ל עִּ ַֹ֥ ה ְבכ ָ֖ ת  ה ֲאֶשר־א   :עֶֹשַֽ

ה( כג) ת   ה וְע  ְבע  ש ֵּ֨ י הִּ ָּ֤ ַֽאֹל לִּ נ ה ים  קב  ר ה ֔ ֶֹׁ֣ ְשק ם־תִּ י אִּ י לִּ֔ ָ֖ י וְלנִּינִּ ָ֑ ֶסד וְלנְֶכדִּ י כ ֶח  יתִּ ָּ֤ שִּ ְּמך   ֲאֶשר־ע  ה עִּ ֲעֶשֶׁ֣ י ת  דִּ֔ ּמ   עִּ

 ָ֖ א  ם־ה  ה ֶרץוְעִּ ְרת  ַ֥ ַּֽה ֲאֶשר־ג   :ב 

אֶמר  ( כד)  ֹ ם ו י ה ֔ י ַאְבר  ָ֖ ַֽע   ָאנֹכִּ ב  ש   :אִּ

ח  ( כה) ַ֥ ם וְהֹוכִּ ָ֖ ה  ֶלְך ַאְבר  יֶמָ֑ ל־אֹדֹות   ֶאת־ֲאבִּ ר ע  ֶׁ֣ יִּם ְבא  ּמ ֔ ר ה  ו ֲאֶשַ֥ י ג ְזלָ֖ ַ֥ ְבד  יֶמֶַֽלְך ע   :ֲאבִּ

אֶמר( כו) ֶֹׁ֣ ֶלְך ו י יֶמ֔ א ֲאבִּ י ֹלֶׁ֣ ְעתִּ י י ד ֔ ַ֥ ה מִּ ָ֖ ש  ר ע  ֶׁ֣ ב  ד  ה ֶאת־ה  ֶזָ֑ ה ה  ת ָּ֞ ְדת   וְג ם־א  ֶׁ֣ ג  י ֹלא־הִּ ם לִּ  ַּ֧ י וְג  ָ֛ א ָאנֹכִּ י ֹלַ֥ ְעתִּ ָ֖ מ  י ש  ַ֥ ְלתִּ  בִּ

יַֹֽום  :ה 

ח( כז) ָּ֤ ם   ו יִּק  ה  אן ַאְבר  ֶֹׁ֣ ר צ ק ֔ ן וב  ָ֖ ֶלְך ו יִּת  יֶמָ֑ ֲאבִּ ו ל  ם ו יְִּכְרתַ֥ ית ְשנ יֶהָ֖ ַֽ  :ְברִּ

ב( כח) ֶׁ֣ ם ו י צ  ה   ע ַאְבר  ב  תכִּ  ֶאת־ֶשָ֛ ַֹ֥ אן ְבש ָֹ֖ צ ְדֶהַֽן ה   :ְלב 
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אֶמר( כט) ַֹ֥ ֶלְך ו י יֶמָ֖ ם ֲאבִּ ָ֑ ה  ה ֶאל־ַאְבר  ֶׁ֣ נ ה מ  ע ה   ב  ֶלה ְכב שֹת   ֶשָּ֤ א ֔ ר ה  ְבת   ֲאֶשַ֥ ָ֖ צ  נ ה הִּ ַֽ ד   :ְלב 

אֶמר( ל) ֵֹ֕ י ו י ע כִּ֚ ב  ת ֶאת־ֶשֶׁ֣ ֹ֔ ש ח ְכב  ָ֖ ק  י תִּ ָ֑ י דִּ ֲעבור   מִּ י ב  ֶׁ֣ ְהיֶה־לִּ ַֽ ה תִּ ד ֔ י ְלע  ַ֥ י כִּ ְרתִּ ָ֖ פ  ר ח  ַ֥ ְבא  ַֹֽאת ֶאת־ה  ז  :ה 

ן( לא) ל־כ   א ע  ָ֛ ר  ֹום ק  קַ֥ ּמ  וא ל  הָ֖ ר ה  ֶׁ֣ ע ְבא  ב  ָ֑ י ש  ָ֛ ם כִּ ַ֥ ו ש   :ְשנ יֶהַֽם נְִּשְבעָ֖

ו( לב) ית ו יְִּכְרתַ֥ ָ֖ ר ְברִּ ֶׁ֣ ְבא  ב ע בִּ ָ֑ ם ש  ק  ֶׁ֣ ֶלְך ו י  יֶמ  יכֹל  ֲאבִּ ֔אֹו ופִּ ר־ְצב  בו ש  ֶרץ ו י ֻשָ֖ ַֽ  ֶאל־ֶאַ֥ ְשתִּ  :יםְפלִּ

ע( לג) ַ֥ ֶשל ו יִּט  ר ֶאָ֖ ֶׁ֣ ְבא  ע בִּ ב  ָ֑ ם ש  א־ש ֔ ְקר  ם ו יִֵּּ֨ ַ֥ ק ְבש  ַֽם לק יְקֹו ָ֖  :עֹול 

ג ר( לד) ַּ֧ ם ו י  ָ֛ ה  ֶרץ ַאְבר  ים ְבֶאַ֥ ָ֖ ְשתִּ ים ְפלִּ ַ֥ ַֽים י מִּ בִּ  פ: ר 

Alef.  

  טז פרק בראשית

א( ד) ַֹ֥ ר ו י ב ָ֖ ג  ר ֶאל־ה  ה  ָ֑ ֶרא   ו ת  י ו ת   ֶׁ֣ ה כִּ ת  ר ֔ ַ֥  ה  ק  ּה לו ת  ָ֖ ְרת  ַֽיה   ְגבִּ יֶנ  :ְבע 

Hagar acts improperly towards Sara.  

אֶמר( ה) ֵֹּ֨ י ו ת ֶׁ֣ ר  ם   ש  י ֶאל־ַאְבר  ָ֣ י ָעֶליך   ֲחָמס  י ָאנֹכִּ  תִּ ָּ֤ י   נ ת  תִּ ְפח  ך שִּ יֶק֔ ֶרא   ְבח  י ו ת   ֶׁ֣ ה כִּ ת  ר ֔ ל ה  ָ֖ ק  יה   ו א  יֶנָ֑  ְבע 

ט ַֹ֥ ק יְִּשפ ַ֥י יְקֹו ָ֖ ינִּ ַֽיך ב  יֶנ  :וב 

Sara consults with Avraham, putting the onus on him since he by impregnating her (she 

omits that this was all her idea originally), caused her poor attitude towards Sara. 

אֶמר( ו) ֵֹּ֨ ם ו י י ַאְבר   ר   ָּ֤ה ֶאל־ש  נ  ְך   הִּ ת  ְפח  ְך שִּ ּה ְבי ד ֔ י־ָלֹּ֖ יָנָ֑י ְך ֹובַהטָ֣  ֲעש  ֶנֶׁ֣ה   ְבע  י ו ְתע  ֔ ר  ח ש  ָ֖ ְבר  ַֽיה   ו תִּ ֶנ פ   :מִּ

Avraham “punts” and tells Sara to do as she pleases. She proceeds to afflict/torture 

Hagar to the point where H. leaves.  

ּה( ז) א ָּ֞ ַֽיְִּמצ  ְך ו  ַּ֧ ְלא  ין יְקֹו ָ֛ק מ  ַ֥ ל־ע  יִּם ע  ָ֖ ּמ  ָ֑  ה  ְדב  ּמִּ יִּן רב  ָ֖ ע  ל־ה  ֶרְך ע  ור ְבֶדַ֥  :שַֽ

ר( ח) ר ו יֹאמ   ג ָּ֞ ת ה  ַ֥ ְפח  י שִּ ָ֛ ר  ֶזַ֥ה ש  י־מִּ ַֽ את א  ָ֖ נ ה ב  ֶׁ֣ י וְא  כִּ ָ֑ ל  אֶמר ת  ֵֹ֕ ְפנ י   ו ת י מִּ ֶׁ֣ ר  י ש  ְרתִּ֔ י ְגבִּ ָ֖ ת ָאנֹכִּ ח  ַֽ  :בֹר 

אֶמר( ט) ָֹּ֤ ּה   ו י ְך ל  ֶׁ֣ ְלא  ק מ  י יְקֹו ֔ ובִּ ְך שָ֖ ָ֑ ְרת  י ֶאל־ְגבִּ ָ֖ נִּ ְתע  ת וְהִּ ח  ַ֥ יה   ת   :י ֶדַֽ

אֶמר( י) ָֹּ֤ ּה   ו י ְך ל  ֶׁ֣ ְלא  ק מ  ה יְקֹו ֔ ַ֥ ְרב  ה ה  ְך ַאְרֶבָ֖ ָ֑ א ֶאת־ז ְרע  ר וְֹלַ֥ ָ֖ פ  ב יִּס  ַֹֽ ר  :מ 

אֶמר( יא) ָֹּ֤ ּה   ו י ְך ל  ֶׁ֣ ְלא  ק מ  ְַ֥ך יְקֹו ֔ נ  ה הִּ ָ֖ ר  ְדתְ  ה  ֶׁ֣ ן וְיֹל  ָ֑ את ב  ָּ֤ ר  אל ְשמֹו   וְק  ע ֔ ע יְִּשמ  ַ֥ מ  ַֽי־ש  ק כִּ נְ  יְקֹו ָ֖ ְַֽךֶאל־ע   :י 

וא( יב) ֶרא יְִּהיֶה   וְהָּ֤ ם ֶפֶׁ֣ ֹו ָאד ֔ ל י דֶׁ֣ ֹ֔ כ ל וְי ַ֥ד ב  ָֹ֖ ֹו כ ַ֥י בָ֑ ל־ְפנ  יו וְע  ָ֖ ַֹֽן כ ל־ֶאח   :יְִּשכ

א( יג) ָּ֤ ְקר  ם־יְקֹו ק   ו תִּ ר ש  ֶׁ֣ דֹב  יה   ה  ֶל֔ ה א  ָ֖ ת  י לק א  ָ֑ י ֳראִּ ֶׁ֣ ה כִּ ְַֽמר   ם א  ַ֥ ם ֲהג  י ֲהֹלָ֛ יתִּ ָ֖ אִּ י ר  ַ֥ י ַאֲחר  ַֽ  :רֹאִּ

ל־כ ן  ( יד) א ע  ֶׁ֣ ר  ר ק  ְבא ֔ ר ל  ַ֥ י ְבא  ָ֖ ח  י ל  ָ֑ ַ֥ה רֹאִּ נ  ש הִּ ָ֖ ד  ין־ק  ין ב  ַ֥ ֶַֽרד וב   :ב 

Reasons why RaMBaN and RaDaK do not criticize Avraham and Sara for their 

treatment of Hagar in Ch. 21 although they do so in Ch. 16: 

a.  16:6 the usage of the term “Inui” (affliction) which does not appear in Ch. 21. 

The fact that Hagar was completely subject to anything that Sara wished to 

do to her should have served as a limiting factor in Sara’s deciding how to 

punish her servant; unfortunately that was not the case. (While the potential 

starvation of Hagar and Yishmael by virtue of their not being provided with 

sufficient provisions to survive for any length of time in the desert could be 

considered “passive” Inui, it still was not active affliction.) 

b.  In 21:12 HaShem Authorizes the banishment, whereas in Ch. 16, there is no 

mention of God’s Involvement.  

c.   In Ch. 16, Avraham essentially tells Sara that how to treat Hagar was 

exclusively up to her, implying, according to RaDaK, that he did not approve. 

While in Ch. 21 Sara’s request to banish H. and Y. was initially met with 

Avraham’s disapproval, at least internally, he is Told By HaShem to keep his 

feelings to himself and follow Sara’s lead. 
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d.  While in Ch. 21 Hagar and Yishmael are saved from death, no predictions are 

made regarding Yishmael’s numerous future offspring. In 16:10, such a 

Divine Promise which in effect was a blessing, is articulated, contrasting 

sharply with the ill-treatment that H. received at S.’s hands leading to her 

running away.  

e.  RaDaK also suggests that the reason why Avraham raised no objection in Ch. 

16 was because he feared that a conflict with his wife over this issue would 

disrupt family peace. This raises the question of whether considering these 

two competing issues: how a servant is treated vs. getting along with one’s 

spouse, the latter trumps the former. Once again, in Ch. 21, God effectively 

Counters even the possibility for Avraham responding negatively to S.’s 

demand of banishment.  

Beit.  

1.  It appears that the term “Yoresh” appears in contexts of obtaining something that 

ordinarily would not be coming to one, e.g., Eliezer will inherit from me not in 

accordance with my will, but by default; killing someone who himself obtained his 

possessions in an immoral manner by killing another; although Yaakov should have 

inherited everything, an inheritance was also set up for Eisav for ulterior motives.  

 On the other hand, the term “YeNachel” suggests inheritance that occurs via natural, 

legal means, e.g., the order of inheritance whereby the first-born is given a double 

portion; the distribution of parcels of land in Israel to the various tribes by means of a 

“Lottery” (there was a semblance of randomness and therefore fairness, but when 

one considers that the picks were predicted before they occurred, it would seem that 

the “Lottery” was Controlled by God and the results were precisely as He Wished 

them to be); God Determines which nation will obtain which parcel of land in the 

world that He Created.  

 Within the context of 21:10, according to ShaDaL, Sara feared that if Yishmael 

remained as part of the household, he would not only receive his own portion of the 

inheritance, but would seek to illegally obtain that of Yitzchak as well. Therefore her 

employing the term “YaRaSh” supports the idea that Yishmael may not be satisfied 

with receiving a portion of the inheritance as he was entitled to do so.  

2.  If “Im” simply means “along with” Yitzchak, why should Sara object to that? Yishmael 

was afterall a child of Avraham’s by her own bidding! Therefore he should be entitled 

to some portion of the inheritance from Avraham. But if “Im” means “in contention 

with”, and the fear is that not only will Yishmael take his own portion, but also that 

intended to be given to Yitzchak, we can understand Sara’s real concern. 

Gimel.  

1.  The concept “Lest sin cause (a change)” maintains that even if Divine Promises were 

forthcoming about certain things, the Promises were Predicated on the recipient of 

the Promises remaining on the same spiritual level going forward. However, 

backsliding on the part of the promise might render the Promise invalid. And since 
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inherent to human nature, constancy and immutability are simply not part of the 

expectations for an individual, a means for accounting for why certain positive Divine 

Promises do not come to fruition is that the promisee no longer deserves it to be 

carried out. (The converse is also true, i.e., if a Prediction for punishment is Given, 

were the individuals who had been targeted for such a corrective, anticipated the 

problem and truly repented, such a Decree would also not take place. This is 

powerfully illustrated at the end of the book of Yona.) 

2.  a. Avraham’s life: 

Despite the fact that HaShem Promises Avraham on two occasions that he will have 

numerous offspring (Beraishit 12:2; 13:16), when HaShem Tells Avraham following 

his rescue of Lot from the kings who captured him not to be afraid (Ibid. 15:1), he 

responds that he is disconsolate that he as yet has no child from whom his eternal 

progeny would be able to descend. Applying “Shema Yigrom HaChet”, one could 

say that Avraham was not criticizing God for not fulfilling His Promise, but rather 

blaming himself for having “let God down” and therefore HaShem was within “His 

Rights” for not carrying through on those original promises.  

Yaakov’s life: 

At the outset of Parashat VaYetze (Ibid. 28:15) God Promises to protect Yaakov. Yet he is subject 

to any number of travails, e.g., Lavan cheats him numerous times, Dina’s rape, 

Yosef’s disappearance, Shimon’s incarceration, Binyamin’s having to be brought to 

Egypt if the family was to obtain any more food from Egypt, etc. The “disconnect” 

could be explained as Yaakov having devolved spiritually since the time of the 

Promises, and therefore God was no longer “Required” to fulfill His Commitments. 

(An application of this principle is used by R. Yosef Albo in Sefer HaIkarim to explain 

the passage in the Yomim Noraim liturgy passage “U’Netaneh Tokef”, “By means of 

repentance, prayer and charity is the evil decree pushed away”. The medieval 

philosopher explains that if one does these Mitzvot sincerely and reflectively, he 

cannot help but change, and therefore, the decree that was Dadesignated for a 

particular individual, no longer pertains because that individual no longer exists! 

Perhaps this is also a reason why RaMBaM includes name change as well as place 

change when he lists aspects of the Teshuva process. By making such changes one 

once again at least symbolizes if not out-and-out experiences that he is a new 

person.) 

Daled.  

1.  The phrase Ba’Asher Hu Sham is superfluous. The verse could make sense without it, 

ending with the indication that HaShem had Heard the youth’s cries. Furthermore 

what does it mean that He Heard “n that the boy was there”? Can’t HaShem hear the 

cries of the downtrodden wherever they may happen to be?  

2.  It is unclear why if a person should simply cry out to HaShem, as is described in 

Shemot 22:22, HaShem would necessarily Hear him. However, if Tza’aka is 

understood as indicating that the individual is in pain/difficulty, by virtue of HaShem 
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being an Ozer Dalim by definition, it is understandable why He should Be particularly 

attuned to such cries.  

Heh.  

1.  RaShI appears to be attempting to not only interpret the phrase that is superfluous to 

the verse’s meaning, but also to account for why Yishmael should be saved in light of 

his ignominious future, as God Himself Indicated in Beraishit 16:12. 

2.  RaShBaM offers a more literal interpretation than that of his grandfather, RaShI: 

    ם"רשב

 לומר הוצרך מקום מאותו נתרחקה שהרי אותו רואה היתה שלא לפי - שם הוא באשר( יז)

 :המים את לו נתן שם הוא אשר במקום

If we use Shoftim 5:27 as a paradigm for this question,  

At her feet he sunk, he fell, he lay; at her feet he sunk, he fell; where 

he sunk, there he fell down dead.  

then perhaps it could be said that although Yishmael might have just been lying in 

not a particularly prayerful position, HaShem Heard his cries from wherever he 

happened to be and in whatever position he had assumed.  

3.   

 חכמיםשפתי 

 למלאכי שאל ה"שהקב ל"י, בנים על אבות יומתו לא( טז, כד דברים) כתיב והא ת"וא( צ)

 במים הוא צדיק לו השיבו, רשע או במים צדיק הוא אם כלומר במים עבירה עשה אם השרת

 ה"והקב, הבאר את לו מעלה ואתה בצמא בניך ימיתו שבניו ועוד, אחר ממקום הוא רשע אבל

 (:ל"מהרש. )הבאר לו אני מעלה זה בענין צדיק הוא שעתה כיון להם השיב

 מזרחי

 ושאר עקיבא דרבי עלייהו דפליג שמעון דרבי אליבא אתיא הזאת שהאגדה, לומר יש ושמא...

הי' צדיק אם ישמעאל  מחלוקת תנאים לגבי יש) :לגנאי" מצחק"ד קרא שדרשו הדורשין

 (עקבי כאשר הוא מצטט מדרשים. ויננאי "רשממקודם או לאו. 

 (ל מפראג"מהר) ארי'גור 

 גלוי רק" מצחק" שאין( ט פסוק י"רש) כדלעיל היה דרשע פי על אף'. וכו צדיק לו אמרו[ כא]

 המלאכים יכולים היו לא כי, קשיא זה ואין(, ם"הרא קושית) דמים ושפיכות זרה ועבודה עריות

 הבאר לו מעלה לכך כי משיב ה"הקב שהרי, חטאו בשביל הבאר להעלות שלא אותו לקטרג

 לבטל אין - יחיד שהיה - ישמעאל חטא ובשביל, הישמעאלים שלימה אומה להוציא בשביל

 עושים כך שיהיו - האומה כלל שהם - ישמעאלים על מקטרגים שהיו עכשיו אבל, האומה

 . בודאי קטרוג יש זה, בניו שהם, לישראל

 מעלה אתה וכך כך שעשה מי' אמרו ולא, שעשה מה על מקטרגים היו לא המלאכים הרי ועוד

 למי אף חסד עושה יתברך השם כי, בזה מקטרגים היו לא כך בשביל כרחך ועל', הבאר לו

 שייך לא ובהא, לישראל בסוף שיעשה מה רק מקטרגים היו לא ולכך, מדתו וכך, ראוי שאינו

 או צדיק - למלאכים השיב ולפיכך. חסד לו יעשה למה, לישראל וכך כך יעשה שהוא כיון חסד

 הוא צדיק והשיבו, הוא רשע או צדיק - עליו מקטרגים שאתם זה מדבר כלומר, עתה הוא רשע

 ':וכו קטרוג עליו שיש זה מדבר

4.   

 כא פרק דברים
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ה( יח) ַֽי־יְִּהֶיֶׁ֣ יש כִּ ן ְלאִּ  ר ב ֚ ֶׁ֣ ה סֹור  יֶנֶׁ֣נו ומֹוֶר֔ ע   א  ֹול שֹמ ֔ יו ְבקַ֥ ָ֖ ֹול ָאבִּ ֹו וְבקֶׁ֣ ּמָ֑ ו אִּ ְִּסרֶׁ֣ א אֹ֔תֹו וְי ע וְֹלַ֥ ָ֖  יְִּשמ 

יֶהַֽם  :ֲאל 

    י"רש

 שיגנוב עד, חייב אינו ומורה סורר בן. אותו ומלקין שלשה בפני בו מתרין - אותו ויסרו

 משלי) ונאמר, וסובא זולל( כ פסוק) שנאמר. יין לוג חצי וישתה בשר תרטימר ויאכל

, סופו שם על נהרג ומורה סורר ובן. למו בשר בזוללי יין בסובאי תהי אל( כ, כג

 ועומד, מוצא ואינו לימודו ומבקש אביו ממון שמכלה סוף, דעתו לסוף תורה הגיעה

 :חייב ימות ואל זכאי ימות תורה אמרה, הבריות את ומלסטם דרכים בפרשת

 חכמיםשפתי 

, כא דברים) תצא כי בפרשת, סופו שם על נידון שהוא ומורה סורר בן על מכאן שקשה מה( פ)

 :ד"בס אפרשנו( נ אות יח

 מאותן עליו וקטרגו שבידו עבירות מאותן עליו קטרגו לא למה לתמוה יש אבל ם"הרא כתב 

 ממעשים עליו לקטרג יכולין היו שלא נראה לכן ...בניו אלא הוא ולא לעשותם שעתיד עבירות

 שבע אם כי היה לא ולישמעאל ומעלה שנה עשרים מבן אלא מענישין דין בית אין כי שבידו

 עשה עכשיו שבידו דאמעשים ל"י העתיד שם על שבידו ממעשים קטרגו דלא והא, שנה עשרה

 יצחק אותו ויקברו גבי( ט, כה) שרה חיי בפרשת לקמן י"רש שפירש כמו, ימיו בסוף תשובה

 :ל"נ ק"ודו וישמעאל

  כה פרק בראשית 

ו( ט) ֹו ו יְִּקְברֵּ֨ ק אֹת  ָּ֤ אל  יְִּצח  ע  יו וְיְִּשמ  נ ֔ ת ב  ָ֖ ר  ה ֶאל־ְמע  ָ֑ ל  ְכפ  ּמ  ה ה  ן ֶאל־ְשד ָּ֞ ָֹּ֤ ר   ֶעְפר ח   ֹ  ֶבן־צ

י תִּ֔ ַֽחִּ ר ה  ַ֥י ֲאֶשָ֖ ל־ְפנ  א ע  ַֽ ְמר   :מ 

    י"רש

, לפניו יצחק את והוליך תשובה ישמעאל שעשה מכאן - וישמעאל יצחק( ט)

 :באברהם שנאמר טובה שיבה והיא

  טו פרק בראשית

ה( טו) ָ֛ ת  ֹוא וְא  בַ֥ יך ת  ֹום ֶאל־ֲאבֶֹתָ֖ לָ֑ ר ְבש  ָ֖ ב  ק  ה תִּ ַ֥ יב  ַֽה ְבש   :טֹוב 

 ארי'גור 

 את דנין התחתון דין בית כי, העליון דין בית מדין התחתון דין בית דין דשאני יראה אבל...

' חייב ימות ואל זכאי שימות מוטב' האדם את דנין ולפיכך, תורה של החכמה פי על האדם

, מתכפרים המומתים שכל, שלמעלה עונש מן לנקותם רק אינה מיתות' ד וכל.(, עב סנהדרין)

 כדי דנין התחתון דין בית אבל, מעשיו לפי אלא אותו דנין אין דוקא מעלה של דין בית ולפיכך

 :התחתון דין בית דין בעצמו וזה, צדיק שיהיה רשעתו מאתו לסלק

 התחתון דין בית דין וזהו, יתברך השם לנו שנתן התורה פי על דנין התחתון דין שבית ועוד

 של של בדין אותו דן אנו והרי, ומורה סורר בן חייב התורה פי ועל, תורה דברי שעבר שדנין

 ונידון תורה דברי על עבר שזה, שבת שחלל אחר דין ובין ומורה סורר דין בן חלוק ואין, עכשיו

 לדון התורה ציוה למה קשיא לא וזה. עכשיו עליו ונידון תורה דברי על עבר כן גם וזה ,עליו

 החכמה היא כי, סופו שם על דבר לכל תיקון שהתורה, קשיא זה אין דודאי, סופו שם על אותו

 להיישר כדי והתורה, תורה דברי על שעבר ונדון תורה דברי על עבר והוא, לנו שנתן והדעת

 שאין שייך ולא. עכשיו שם על נידון הרי, עבר והוא, ומורה סורר בן יהיה אשל ציותה ולתקן

 רק, שעה אותה של מעשיו לפי דן שהדין כיון, שעה אותה של מעשיו פי על רק האדם את דנין

 :הוא ופשוט, הסוף שם על אותו חייבה והתורה, התורה פי על הוא שהדין

5. 

  כא פרק ישעיהו

א( יג) ָ֖ ש  ב מ  ָ֑ ְער  ר ב  ע  י ָּ֤ ב   ב  ְער  ינו ב  לִּ֔ ֹות ת  ְרחָ֖ ַֹֽ ַֽים א נִּ  :ְדד 
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את( יד) ַ֥ ְקר  א לִּ ָ֖ יו צ מ  ֶׁ֣ ת  יִּם ה  ָ֑ י   מ  ֶרץ יְֹשב  א ֶאֶׁ֣ ימ ֔ ֹו ת  ְחמָ֖ ו ְבל  ְדמַ֥ ַֽד קִּ  :נֹד 

The burden upon Arabia. In the thickets in Arabia shall ye lodge, O ye caravans of 

Dedanites. Unto him that is thirsty bring ye water! The inhabitants of the land of 

Tema did meet the fugitive with his bread.  

    י"רש

לפי רוב המפרשים, כאן מפרש המדרש  "בני דדן"כנגד )  :דודכן בני - דדנים אורחות

 (.שאנשים הללו הם בני משפחה, דהיינו בני ישמעאל

Vav.  

  ג פרק בראשית

ְחנ ה  ( ז) ק   פ  ֶׁ֣י ו תִּ ינ  ם ע  ְד֔עו ְשנ יֶה֔ ֶׁ֣ י ו י  ַ֥ ם כִּ ָ֖ יֻרּמִּ ַֽ ם ע  ָ֑ ַֽיְִּתְפרו   ה  ה ו  ֶׁ֣ ה ֲעל  נ ֔ ו ְתא  ם ו י ֲעשַ֥ ֶהָ֖ ת ל  ַֹֽ  :ֲחגֹר

 
  :'מורה נבוכים א' ב ,רמב"ם

כי ערומים הם". לא וידעו ותיפקחנה עיני שניהם " ('בראשית ב' ז והתבונן אמרֹו )על אדם וחוה
כי אשר ראו קודם הוא אשר ראו אחר כך, לא היו שם סנוורים על  ,"ויראואמר "ותיפקחנה... 

  .אבל נתחדש בו )באדם( עניין אחר, שגינה בו מה שלא היה מגנהו קודם ,העין שהוסרו
, לא ראות חוש גלות ידיעהלא תיפול בשום פנים אלא על ענין  –פקח  –ודע, כי זאת המלה 

 ."עיניהויפקח אלוקים את " (בראשית כ"א י"ט) - יתחדש
It would appear that the two cases of Pekichat Einayim are different, precisely for the 

reason that RaMBaM notes, i.e., re Adam and Chava, a sensibility that they 

previously did not possess was suddenly part of their awareness, whereas in the case 

of Hagar, she literally did not see what had always been there, namely the Angel qua 

God’s Watchfulness and Protection. And this is reflected in the variance of verbs 

following the language of “eye opening”, i.e., Yedia in the instance of the Garden of 

Eden and Re’iya in the case of Sara’s servant. But then RaMBaM appears to double 

back and state that the following verb is irrelevant, with Pekicha always connoting an 

awareness of something of which the individual was unaware previously, as opposed 

to some sort of physiological blindness.  

It would seem to me that the RaMBaM’s first implication of difference makes more 

sense with respect to contrasting these two verses. Adam and Chava were 

introduced to a sensibility of shame and embarrassment that simply was not part of 

their makeup prior to eating from the Tree of Knowledge of Good and Evil. Hagar, on 

the other hand, did not do anything that would precipitate a change in her 

perceptive awareness; but rather she was allowed to see a spiritual dimension that 

was always there, but to which she simply had not been sufficiently sensitive 

previously. Perhaps an analogy would be to the high pitched whistle that some 

animals can hear, but is beyond the range of human hearing. It is not that the sound 

does not exist for humans but rather they simply cannot hear it. This would appear to 

be the case in the vision of the Angel that Bilaam’s donkey was able to see, but not 

Bilaam himself, until God Allowed him to see it (BaMidbar 22:23-31, particularly v. 

31). However, in the case of Adam and Chava, they were not perceiving something 

that was always there but beyond their ability to sense; it was an inner awareness of 

a particular human emotion that was first being introduced into their realities.  
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Zayin.  

1.  It would appear that the reading או פירושו is the correct version, since the two 

interpretations are different, i.e., the first maintains that Hagar drank herself before 

giving water to Yishmael, whereas the second suggests that all of her actions were on 

behalf of her son.  

2.  The difficulty in the verse would appear to be that if the whole point of this incident 

is to save Yishmael’s life, why insert the detail that she filled the vessel with water? 

Isn’t that obvious? Why not cut to the chase and simply say that she went and gave 

her son water to drink? 

3.   

  סד פרק ישעיהו

ְעת  ( ד) ָּ֤ ג  ש   פ  ה ֶאת־ש  ש  ֶֹׁ֣ ֶדק וְע יך ֶצ֔ ֶכָ֖ ְדר  וך בִּ ה יְִּזְכרָ֑ ָּ֤ ת  ן־א  ְפת    ה  צ   א ק  ַֽנֱֶחט ֔ ם ו  ֶהַ֥ ם ב  ָ֖ ע   עֹול  ַֽ  :וְנִּו ש 

Thou didst Take away him that joyfully worked righteousness, those that 

remembered Thee in Thy Ways--behold, Thou wast Wroth, and we sinned--upon 

them have we stayed of old, that we might be saved.  

These two actions were not simultaneous, but rather sequential, i.e., first You Got 

Angry,  but we nevertheless continued to sin. 

  יד פרק שמות

ט( כא) ה ו י ֵּ֨ י ם   ֶאת־י דֹו   מֶֹשֶׁ֣ ל־ה  ֹוֶלְך ע  ק׀ ו יֶׁ֣ י ם יְקֹו ֶׁ֣ וח   ֶאת־ה ָ֠ ים ְברֵּ֨ ָּ֤ דִּ ז ה   ק  ה ע  יְל  ל ֔ ֶַ֥שם כ ל־ה  ם ו י  י ָ֖  ֶאת־ה 

ה ָ֑ ב  ר  ו ֶלח  ְקעָ֖ יִּם ו יִּב  ַֽ ּמ   :ה 

And Moshe stretched out his hand over the sea; and the Lord Caused the sea to go 

back by a strong east wind all the night, and Made the sea dry land, and the waters 

were divided.  

First HaShem Made the bottom of the sea to become a surface that could be trodden 

upon, which entailed the waters splitting and receding to either side. (In this case it is 

easier to understand how the two actions were simultaneous, but that’s not RaDaK’s 

point.) 

 


