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  יז פרק בראשית

י( א) ִ֣ ם וַיְה  ָ֔ ים ַאְבר  ִ֥ ְשע  ן־ת  ָ֖ה בֶּ נ  ַשע ש  ִ֣ ִ֑ים וְת  נ  א ש  ק וַי ר ָ֨ ם יְקֹו ָ֜ ָ֗ ל־ַאְבר  ר אֶּ אמֶּ ֹֹּ֤ יו   וַי ל  י ֲאנ י־קל א  ְך ַשקָ֔ ִ֥ ְתַהל  י ה  ַנָ֖  ְלפ 

ים וְֶּהי ִ֥ה ִֽ מ   :ת 

ִ֥ה( ב) ְתנ  י וְאֶּ ָ֖ ית  ִ֣י ְבר  ינ  ִָ֑ך ב  ינֶּ ה ּוב  ִ֥ ד אֹוְתָךָ֖  וְַאְרבֶּ ִֹ֥ ְמא ד ב  ִֹֽ  :ְמא

ל( ג) ִֹ֥ ם וַי פ ָ֖ יו ַאְבר  ִ֑ נ  ר ַעל־פ  ִ֥ ֹו וַיְַדב  תּ֛ ר ֱאֹלקים א  ִֹֽ אמ  :ל 

ִ֥ה יֲאנ   ( ד) נ  י ה  ָ֖ ית  ְך ְבר  ִ֑ ת  ית   א  י   ב וְה  ֹון ְלַאָ֖ ִֽם ֲהמִ֥  :ּגֹוי 

א( ה) ִ֥ ר  ד וְֹלא־י ק  ְמָךָ֖  עֹוּ֛ ת־ש  ם אֶּ ִ֑ ה ַאְבר  י ֹּ֤ ְמָך   וְה  ם ש  ה ָ֔ י ַאְבר  ּ֛ ֹון כ  ם ַאב־ֲהמִ֥ ִֽיָך ּגֹוי ָ֖  :נְַתת 

י( ו) ֹּ֤ ת  ְפר  ְתָך   וְה  ִֹֽ ד א ִֹ֣ ְמא ד ב  ָֹ֔ יָך ְמא ָ֖ יםּוְמל   ְלגֹוי ִ֑ם ּונְַתת  ָ֖ ְמָךִ֥  כ  ִֽאּו מ   :י צ 

י( ז) מֹת ָ֨ י וֲַהק  ית ָ֜ ת־ְבר  ִ֣י אֶּ ינ  ָך ב  ינֶָּ֗ ין ּוב  יָך זְַרֲעָך   ּוב ָ֨ ּ֛ ם ַאֲחרֶּ ָ֖ ית ְלדֹרֹת  ִ֣ ְבר  ם ל  ִ֑ ֹות עֹול  ְהיֹּ֤ ִֽאֹלקים ְלָך   ל   ּוְִֽלַזְרֲעָךָ֖  ל 

יָך ִֽ  :ַאֲחרֶּ

י( ח) ִ֣ ָך וְנ ַתת  יָך ּוְלזְַרֲעָךָ֨  ְלְ֠ ָ֜ ת׀ ַאֲחרֶּ ִ֣ ץ א  רֶּ ִ֣ י אֶּ ָ֗ ת ָךְמֻגרֶּ ץ א ֵ֚ רֶּ ִ֣ ַען כ ל־אֶּ ת ְכנַָ֔ ם ַלֲאֻחַזָ֖ ִ֑ י עֹול  ית  ִ֥ י  ם וְה  ָ֖ הֶּ אֹלקים ל   :ל 

ר( ט) אמֶּ ֹֹּ֤ ם ֱאֹלקים   וַי ה ָ֔ ל־ַאְבר  ה אֶּ ָ֖ י וְַאת  ִ֣ ית  ת־ְבר  ר אֶּ ִֹ֑ ְשמ ה ת  ּ֛ יָך וְַזְרֲעָךִ֥  ַאת  ָ֖ ֲחרֶּ ִֽם ַאִֽ  :ְלדֹרֹת 

את( י) ִֹ֣ י ז ית ִ֞ ר ְבר  ִ֣ ּו ֲאשֶּ ְשְמרָ֗ ינ י   ת  ינ   ב  ִ֣ םּוב  ין יכֶָּ֔ ִ֥ יָך זְַרֲעָךָ֖  ּוב  ִ֑ ֹול ַאֲחרֶּ מִ֥ ם ה  ָ֖ כֶּ ִֽר ל   :כ ל־ז כ 

ם( יא) ת ּונְַמְלתֶּ  ָ֖ ר א  ם ְבַשִ֣ ִ֑ ְרַלְתכֶּ י ה   ע  ֹות וְה  ית ְלאִ֣ ָ֔ י ְבר  ָ֖ ינ  ִֽם ב  ינ יכֶּ  :ּוב 

ן־ְשמַֹנִ֣ת( יב) ים ּובֶּ ֹול י מ ָ֗ ם י מִ֥ ּ֛ כֶּ ר ל  ָ֖ ם כ ל־ז כ  ִ֑ יכֶּ יד ְלדֹרֹת  ִ֣ י ת יְל  ְקנַת־ ב ָ֔ ף  ּומ  סֶּ ל כֶּ  ִֹ֣ כ ר מ  ן־נ כ ָ֔ ר בֶּ ּ֛ א ֲאשֶּ ַזְרֲעָךָ֖  ֹלִ֥ ִֽ ּוא מ   :הִֽ

ֹול׀( יג) מ  ֹול ה  יד י מּ֛ ִ֥ ִֽיְתָךָ֖  יְל  ְקַנִ֣ת ב  ָך ּומ  ִ֑ ה ַכְספֶּ יְת   י וְה  ּ֛ ית  ם ְבר  ָ֖ ְבַשְרכֶּ ית ב  ִ֥ ְבר  ִֽם ל   :עֹול 

ל׀( יד) ִ֣ ר  ר וְע  ר ז כ ָ֗ ֹּ֤ א־י מֹול  ֲאשֶּ ר ֹלִֽ ת־ְבַשִ֣ ֹו אֶּ תָ֔ ְרל  הוְנ   ע  ּ֛ ש ְכְרת  ִ֥פֶּ וא ַהנֶּ ָ֖ יה   ַהה  ִ֑ ַעמֶּ י מ  ָ֖ ית  ת־ְבר  ַפִֽר אֶּ  ס: ה 

ר( טו) אמֶּ ֹֹּ֤ ם ֱאֹלקים   וַי ה ָ֔ ל־ַאְבר  י אֶּ ַרִ֣ ְשְתָךָ֔  ש  א א  ִ֥ ְקר  ּה ֹלא־ת  ָ֖ ת־ְשמ  י אֶּ ִ֑ ר  י ש  ִ֥ ה כ  ָ֖ ר  ִּֽה ש   :ְשמ 

י( טז) ִ֣ ַרְכת  ּה ּוב  ם אֹת ָ֔ י וְַגָ֨ ת  נ ה נ ַת  ּ֛ מֶּ ן ְלָךָ֖  מ  ִ֑ ִֽרַ  ב  יה   ּוב  ה ְכת   ִ֣ ִֽיְת  ם וְה  י ְלגֹוי ָ֔ ִ֥ ים ַמְלכ  ָ֖ נ ה ַעמ  ִ֥ מֶּ  :י ְהיִּֽו מ 

ל( יז)  ֹ ם וַי פ ּ֛ ה  יו ַאְבר  ָ֖ נ  ק ַעל־פ  ִ֑ ר וַי ְצח  אמֶּ ִֹ֣ ֹו וַי בָ֗ ן ְבל  ֹּ֤ נ ה   ַהְלבֶּ ִֽה־ש  א  ד מ  ה י ּו ל ָ֔ ָ֔ ר  ם־ש  ים וְא ָ֨ ִ֥ ְשע  ה ֲהַבת־ת  ָ֖ נ  ִֽד ש  ל   :ת 

ר( יח) אמֶּ ִֹ֥ םַאְבר   וַי ָ֖ ֱִֽאֹלקים ה  ל־ה  ּו אֶּ אל לִ֥ ָ֖ ע  ִֽיָך י ְחיִֶּ֥ה י ְשמ  נֶּ  :ְלפ 

ר( יט) אמֶּ ִֹ֣ ל  ֱאֹלקים וַי ה ֲאב  ִ֣ ר  ְשְתָךָ֗  ש  ת א  דֶּ ֹּ֤ ן ְלָך   יֹלֶּ את   ב ָ֔ ִ֥ ר  ֹו וְק  ת־ְשמָ֖ ק אֶּ ִ֑ י י ְצח  מֹת ָ֨ י וֲַהק  ִ֥ ית  ת־ְבר  ֹו אֶּ תּ֛ ית א  ִ֥ ְבר   ל 

ם ָ֖ ֹו עֹול  יו ְלַזְרעִ֥ ִֽ  :ַאֲחר 

ע  ( כ) יָך   אל  ּוְִֽלי ְשמ  ִ֣ה׀ ְשַמְעת  נ  י ה  ְכת  ַרִ֣ ֹו ב  י אֹתָ֗ ִ֥ ית  ְפר  ֹו וְה  י אֹתּ֛ ִ֥ ית  ְרב  ֹו וְה  ד אֹתָ֖ ִֹ֣ ְמא ד ב  ִֹ֑ ר ְמא ֹּ֤ ש  ם   ְשנ ים־ע  יא  יד נְש   יֹול ָ֔

יו ָ֖ ֹוי ּונְַתת  ֹול ְלגִ֥  :ּג דִֽ

י( כא) ָ֖ ית  ת־ְבר  ים וְאֶּ ִ֣ ק ָאק  ִ֑ ת־י ְצח  ר   אֶּ ד ֲאשֶּ ל ָ֨ ה   ְלָךֹּ֤  ת  ר  ד ש  ִ֣ ה ַלמֹוע  ה ַהזֶָּ֔ ָ֖ נ  ת ַבש  ִֽרֶּ ַאחֶּ  :ה 

ל( כב) ר וַיְַכָ֖ ִ֣ ֹו ְלַדב  תִ֑ ַעל א  ל ֱאֹלקים וַַיִ֣ ַעָ֖ ִֽם מ  ה   :ַאְבר 

ח( כג) ם וַי ַקָ֨ ה ָ֜ אל ַאְבר  ִ֣ ע  ת־י ְשמ  ֹו אֶּ ת ְבנָ֗ י וְא ָ֨ ֹּ֤ יד  יתֹו   כ ל־יְל  ת   ב  ְקַנִ֣ת וְא  ֹו כ ל־מ  ר ַכְספָ֔ י כ ל־ז כ   ָ֖ י ְבַאנְש  ִ֣ ם תב  ִ֑ ה   ַאְבר 

ל מ  ר וַי ָ֜ ת־ְבַשִ֣ ם אֶּ ת ָ֗ ְרל  צֶּם   ע  ֹום ְבעֶּ  ה ַהיִ֣ ר ַהזֶָּ֔ ּ֛ ר ַכֲאשֶּ ִ֥ בֶּ ֹו ד  תָ֖  :ֱאֹלקים א 

ם( כד) ה ָ֔ ְבר  ים וְַאָ֨ ִ֥ ְשע  ן־ת  ַשע בֶּ ָ֖ ִ֑ה ו ת  נ  ֹו ש  מֹלָ֖ ר ְבה  ֹו ְבַשִ֥ תִֽ ְרל   :ע 

אל( כה) ִ֣ ע  ֹו וְי ְשמ  ש ְבנָ֔ ן־ְשֹלִ֥ ה בֶּ ָ֖ ְשר  ִ֑  עֶּ נ  ֹו הש  מֹלָ֔ ת ְבה ָ֨ ָ֖ ר א  ֹו ְבַשִ֥ תִֽ ְרל   :ע 

צֶּם  ( כו) ֹום ְבעֶּ  ה ַהיִ֣ ֹול ַהזֶָּ֔ ם נ מָ֖ ִ֑ ה  אל ַאְבר  ָ֖ ע   :ְבנִֹֽו וְי ְשמ 

י( כז) ֹּ֤ יתֹו   וְכ ל־ַאנְש  יד ב  ִ֣ י ת יְל  ף ב ָ֔ סֶּ ָ֖ ְקנַת־כֶּ ת ּומ  ִ֣ א  ר מ  ִ֑ ן־נ כ  לּו בֶּ ָֹ֖ ֹו נ מ תִֽ  פ: א 

 

  יח פרק בראשית

ּו( ט) יו וַיֹאְמרִ֣ ל ָ֔ ה א  ה ַאי ָ֖ ִ֣ ר  ָך ש  ִ֑ ְשתֶּ ר א  אמֶּ ָֹ֖ ִ֥ה וַי נ  ל ה  הֶּ ִֹֽ א  :ב 

ר( י) אמֶּ ָֹ֗ ֹוב וַי ּוב שִ֣ שֹּ֤ לֶּ יָך   א  ת א  ִ֣ ה כ ע  ן ַחי ָ֔ ָ֖ נ ה־ב  ה וְה  ִ֣ ר  ָך ְלש  ִ֑ ְשתֶּ ה א  ִ֥ ר  ַעת וְש  ַתח שַֹמּ֛ ִ֥ ל פֶּ הֶּ ָֹ֖ א ּוא ה  יו וְהִ֥ ִֽ  :ַאֲחר 

ם( יא) ֹּ֤ ה  ה   וְַאְבר  ר  ים וְש  נ ָ֔ יםב   ְזק  ָ֖ ים א  ִ֑ ַדל   ַבי מ  ֹות ח  ְהיִ֣ ה ל  ר ָ֔ ַרח ְלש  ָֹ֖ ים א ִֽ  :ַכנ ש 

ק( יב) ְצַחִ֥ ה וַת  ָ֖ ר  ּה ש  ִ֣ ְרב  ר ְבק  ִֹ֑ י ל אמ ֹּ֤ י   ַאֲחר  י ְבֹלת  ִ֣ ה־ל  ִֽיְת  ה ה  ְדנ ָ֔ י עֶּ ָ֖ ִֽאדֹנ  ן ַו ִֽ  :ז ק 

ר( יג) אמֶּ ִֹ֥ ק וַי ם יְקֹו ָ֖ ִ֑ ה  ל־ַאְבר  ה אֶּ מ  ִ֣ ה זֶּה   ל  ה צ ֲחק ָ֨ ר ָ֜ ר ש  ָֹ֗ אמ ףהַ  ל  ּ֛ם ַאִ֥ ד ֻאְמנ  ָ֖ ל  ִ֥י א  י וֲַאנ  נְת   :ז ַקִֽ

א( יד) ִ֥ ל  ק ֲהי פ  יְקֹו ָ֖ ר מ  ִ֑ ב  ד ד  ּוב ַלמֹוע ִ֞ שִ֥ יָך א  ּ֛ לֶּ ת א  ִ֥ ה כ ע  ה ַחי ָ֖ ִ֥ ר  ִֽן ּוְלש   :ב 
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ש( טו) ה׀ וְַתַכח ָ֨ ר   ר ש  ֹּ֛ אמ א ל  י ֹלִ֥ ְקת  ַחָ֖ י׀ צ  ִ֣ ָאה כ  ִ֑ ר׀ י ר  אמֶּ ִֹ֥ א וַי י ֹלָ֖ ִ֥ ְִֽקתְ  כ  ח   :צ 

Alef.  

1. Akeidat Yitzchak sees no difference in the actions of first Avraham and then Sara. The 

interpretation of Onkelos, cited by RaShI appears to arbitrarily approve of Avraham’s 

response and criticizes that of Sara, which does not seem fair. 

2.  RaMBaN seems to feel that one way or the other, for an older married couple to 

conceive a child is a miracle and therefore Avraham’s comment has to be interpreted 

in light of such a fact as indicating considerable personal amazement.  

 RaShI claims that despite Avraham stating this in a questioning manner, since this 

occurs, he was not reflecting an attitude of utter amazement. 

 suggests that despite the fact that such phenomena are surprising תמיהות מתקיימות  .3

and engender amazement, nevertheless they are not so rare or remarkable that one 

thinks that they never occur. In fact there are such occurences, suggesting that this is 

not necessarily a great miracle. 

4.   

  ב פרק א שמואל

א( כז) ִֹ֥ יש־ֱאֹל וַי ב י יםקא  ִ֑ ל  ל־ע  ר אֶּ אמֶּ ִֹ֣ יו וַי ל ָ֗ ה א  ֵֹ֚ ר כ ק ָאַמִ֣ ה יְקֹו ָ֔ י   ֲהנ ְגֹלֹּ֤ ית נ ְגל  ית  ִ֣ ל־ב  יָך אֶּ ם ָאב ָ֔ ִ֥ ְִֽהיֹות   ב 

י ם ְצַרָ֖ ית ְבמ  ִ֥ ה ְלב  ִֹֽ  :ַפְרע

RaShI understands the verse as a rhetorical question, i.e., Did I Reveal 

Myself in the house of your father? (Of course I Did.) 

RaMBaN explains that the verse has to be connected to something that is 

stated subsequently, i.e., Did I Reveal Myself in the house of your father  

so that (v. 29) you could kick at My Sacrifices and Offerings? (Of course 

not.) 

5.  According to RaShI and RaMBaN, only Sara sinned by her laughing, but not Avraham.  

 Akeidat Yitzchak proposes that Avraham also sinned. However, on the day that he 

was informed of the impending birth, HaShem did not Wish to Include a rebuke in his 

notification. The rebuke to Sara that was given via Avraham instead of directly to 

Sara served as a rebuke for both of them. Even the name Yitzchak that HaShem Told 

Avraham would be the name given to the child also was a reminder of both his as 

well as Sara’s lack of faith in God’s Omnipotence to Make an elderly couple have a 

child. 

לו אז גערה במבין במה שהוכיחה על ידוודי   —It was sufficient (for God) to Rebuke him 

(Avraham) via the rebuke that He would Give to Sara. 

דברים מפני דרכי שלוםבפני בעלה יותר מגונה ממה שאמרו שנזהר בחילוף הגערה   —if 

maintaining the peace between husband and wife, as is implied when HaShem 

Leaves out that not only had Sara impugned herself in terms of old age, but Avraham 

as well, was such a value, wouldn’t this have been better served by rebuking Sara 

directly rather than doing so in the presence of her husband? Apparently, since the 

rebuke applied not only to Sara but also to Avraham, this consideration was not in 

play.  
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6.  In BaMidbar 11, when the people complain that they want to eat meat, Moshe 

articulates his incredulity that HaShem can Meet the people’s demands: 

  יא פרק במדבר

אן( כב)  ֹ ר ֲהצ ּ֛ ק  ט ּוב  ִ֥ ח  ם י ש  ָ֖ הֶּ א ל  ִ֣ צ  ם ּומ  ִ֑ הֶּ ם ל  ִ֣ י א  ִ֥ ִֽת־כ ל־ְדג  ּ֛ם אֶּ ף ַהי  ִ֥ ם י ָאס  ָ֖ הֶּ א ל  ִ֥ צ  ִֽם ּומ  הֶּ  :ל 

In the very next verse, HaShem Rejects this implication, but does not criticize Moshe 

personally for having raised it:  

ר( כג) אמֶּ ֹֹּ֤ ה יְקֹו ק   וַי ל־מֹשֶָּ֔ ק ֲהַיִ֥ד אֶּ ר יְקֹו ָ֖ ִ֑ ְקצ  ה ת  ִ֥ ה ַעת  ּ֛ ְראֶּ י ֲהי ְקְרָךִ֥  ת  ָ֖ ר  א ְדב  ם־ֹלִֽ  :א 

In a similar vein, Akeidat Yitzchak claims that HaShem did not Wish to Criticize 

Avraham as directly as perhaps he deserved to be.  

7.  The incident associated with the Giving of the Tora that involved delayed rebuke is 

described in Shemot 24: 

  כד פרק שמות

ַעל( ט) ה וַַיִ֥ ָ֖ ן מֹשֶּ ִֹ֑ ב   וְַאֲהר ּוא נ ד  יהָ֔ ים וֲַאב  ָ֖ ְבע  ִ֥י וְש  ְקנ  ז  ִֽל מ  א   :י ְשר 

ּו( י) ת וַי ְרא  ָ֖ ל יקֱאֹל א  ִ֑ א  ַחת י ְשר  יו וְַתִ֣ ה   ַרְגל ָ֗ ְבַנִ֣ת ְכַמֲעש  יר ל  צֶּם ַהַספ ָ֔ ִ֥ י ם ּוְכעֶּ ַמָ֖ ַהר ַהש  ִֹֽ ט  :ל 

י  ( יא) יל  ל־ֲאצ  ִ֣י וְאֶּ ל ְבנ  א ָ֔ א י ְשר  ח ֹלִ֥ ַלָ֖ ֹו ש  ִֽיֱֶּחזּו   י דִ֑ ֱאֹל ַו ִ֣ ת־ה  ּו יםקאֶּ ּו וַיֹאְכלָ֖  ס: וַי ְשתִֽ

 

    י"רש

 :יד בהם להשתלח ראוים שהיו מכלל - ידו שלח לא

 

  ג פסוק י פרק ויקרא חכמה משך

 העם וכל, עמו עלו והם לבדו נגש משה היה להר שעלו שבשעה, ואביהוא נדב כן לא...

 ובתרגום". וישתו ויאכלו לקים - הא את ויחזו( "יא, כד שמות) כתוב, להר סביב היו

, ולהשפיע בעצמה לאכול שרצונה המינקת כמו הוא. ושתן אכלן כאילו חדן והוו: אונקלוס

(: י, כ פרשה) אחרי פרשת רבה בויקרא אמר ולכן. משפיעה שהיא במה נהנית והיא

", ידו שלח לא ישראל בני אצילי ואל( "שם שם שמות) שנאמר, סיני מהר שלהם נטלו

 עצמם את שראו, בתו שמחת לערבב רצה שלא רק. להכאה יד בהם לשלוח ראויים שהיו

 המשפיעה שהיא בזה נהנית אבל, להניק שאוכלת כהמינקת ונהנו מישראל גדולים שהיו

 כיון, הכלל מן נפרדים שהיו באופן ידם על שמים שם נתקדש לכן. עצמה טובת ומרגשת

  ...הכלל מן נפרדים שהם עצמם שראו

 

  א פסוק טז פרק מות אחרי פרשת ויקרא בחיי רבינו

 האחת, בידם שהיו עברות שתי מבאר הזה הכתוב כי לי יראה הפשט ד"וע...

 חטא. בה שמתו במעשה והשנית, מיתה עליהם נגזרה עליה אשר במחשבה

, מיתה נתחייבו וממנה בהם משה שהתרה אחר סיני בהר' ה לפני קרבתם המחשבה

", ידו שלח לא ישראל בני אצילי ואל( "יא, כד שמות( )ו תנחומא: )ל"רז שדרשו הוא

 שמחת לערבב שלא כדי שעה לפי שנצולו אלא יד לשליחות ראויין שהיו מכאן

 ...התורה

8.  Rather than the name serving as a permanent reminder of God’s rebuke to Avraham 

and Sara, others would claim that it would commemorate the joy experienced by at 

least Avraham when he was initially informed of the impending conception and birth. 

Beit.  
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1.  Ibn Kaspi feels that 17:22 appears superfluous, and shouldn’t the Tora only be 

recording information that is intrinsically necessary to the biblical account? 

  יז פרק בראשית

ל( כב) ר וַיְַכָ֖ ִ֣ ֹו ְלַדב  תִ֑ ַעל א  ים וַַיִ֣ ל ֱאֹלה ָ֔ ַעָ֖ ִֽם מ  ה   :ַאְבר 

2. The basic difference between the two answers is whereas the first is essentially 

literary, i.e., sometimes the text mentions certain things and at other times it leaves 

those same things out, the second answer is more substantive, i.e., the reason why it 

was important to mention this fact at this point is to distinguish between that which 

was part of a prophetic vision, but had no basis in empirical reality, and that which 

actually occurred. Because circumcision was sure to meet resistance, it could have 

easily been relegated to a vision rather than something that was Commanded, and 

therefore 17:22 serves as a means by which to allay such a contention. 

3.  There is a view that in some future period, e.g., the Messianic period or the period 

that is to follow the resurrection of the dead, Mitzvot will be done away with: 

  ב עמוד סא דף נדה מסכת בבלי תלמוד 

 .לבא לעתיד בטלות מצות - אומרת זאת: יוסף רב אמר

4.  Paralleling the RaMBaM’s view in the Moreh, Ibn Kaspi is suggesting that events that 

can be subsumed under prophetic visions might not have historically taken place. The 

story of the three visitors who announce the impending birth of Yitzchak is a 

continuation of a Divine Revelation:  

  יח פרק בראשית

א( א) ֹּ֤ יו   וַי ר  ל  ק א  י יְקֹו ָ֔ ָ֖ ֹלנ  א ְבא  ִ֑ ּוא ַמְמר  ב וְהּ֛ ִ֥ ל יֹש  הֶּ ָֹ֖ א ִַֽתח־ה  ם פֶּ ִֹ֥  :ַהיִֹֽום ְכח

Since the text never explicitly states where the Revelation ended, perhaps it 

continued, and included Avraham’s organizing the meal for his guests. 

5.   

  יב פרק שמות

ּור( מח) ִֽי־י גָ֨ ְתָךָ֜  וְכ  ר א  ה ּג ָ֗ ש  ִ֣ ַסח   וְע  ֹול ַליקֹו ק   פֶּ מ  ֹו ה  ר לִ֣ ב וְָאז   כ ל־ז כ ָ֗ ֹו י ְקַרִ֣ ה ַלֲעשֹתָ֔ י ָ֖ ח וְה  זְַרִ֣ ץ ְכאֶּ רֶּ ִ֑ א   ה 

ל ָ֖ ר  אַכל וְכ ל־ע  ִֹ֥ א־י ֹו ֹלִֽ  :בִֽ

  מד פרק יחזקאל

ר לקיםא 'ה כֹה־ָאַמר  ( ט) ן־נ כ ָ֗ ל כ ל־בֶּ רֶּ ֹּ֤ ב   עֶּ ל ל  רֶּ ִ֣ ר וְעֶּ ש ָ֔ א ב  ֹוא ֹלִ֥ ל־ י בָ֖ יאֶּ ִ֑ ש  ְקד  ר מ  ן־נ כ ָ֔ ר ְלכ ל־בֶּ  ֲאשֶּ 

ֹוְך ִ֥י ְבתָ֖ ִֽל ְבנ  א   :י ְשר 

The verse from Yechezkel is more generally encompassing. This is not some 

prerequisite that might specifically apply to Korban Pesach, but a restriction that 

defines who is able to enter “My Temple”.  

Gimel. 

 .the independent clause that follows the condition תשובת התנאי .א1

התנאייום ס         the conclusion of the condition. 

   .ב  

ְך יְַחיִּֽו׃ יב ִ֥ י וְאֹת  ָ֖ ּו אֹת  ְִֽרגִ֥ את וְה  ִֹ֑ ֹו ז ְשתִ֣ ּו א  ְִֽמרָ֖ ים וְא  ָ֔ ְצר  ְך  ַהמ  ּו אֹת  ִֽי־י ְראֹּ֤ ה כ  י ָ֗  וְה 
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The Etnachta which marks the middle of the verse is on the word זאת, suggesting the 

words VeAmru Ishto Zot are attached to the first part of the verse, i.e., the condition 

itself.  

  .א2

ִ֥ה  יב,יט נ  ה ה  ה וְַעת   ִ֑ ש  י ְלא  ָ֖ ּה ל  ּ֛ ח אֹת  ַקִ֥ ִֽאֶּ וא ו  י ה ָ֔ ת  ִֹ֣ ְרת   ֲאח ה ָאַמָ֨ ֹּ֤ מ  ל 

ְִֽך׃ ח ו ל  ְשְתָךָ֖ ַקִ֥  א 
By accenting the second syllable rather than the first in the word למה, Pharoah is 

not asking generally why Avraham said what he did, but rather specifically why did 

he misrepresent the relationship with Sara in this particular manner. 

 the rest of the verse is to be read as one ,לאשה Since the Etnachta is on the word  .ב

unit since it is a unified sequence of Ta’amim: Zakef Gadol, Mercha, Tipcha,  

Mercha,  Sof-Pasuk. 

 :The sequence of Ta’amim that would support the second interpretation would be  .ג

Telisha Ketana, Kadma VeAzla, Mercha Sof-Pasuk. 

3.   

י ל  טו,ט ת וְַאִ֣ שֶּ ָ֖ ז ְמֻשלֶּ ִ֥ ת וְע  שֶּ ה ְמֻשלֶָּ֔ ִ֣ ְגל  י  עֶּ ה ל  ִ֥ יו ְקח  ל ָ֗ ר א  אמֶּ ִֹ֣ וַי

ִֽל׃ ר וְגֹוז  ָֹ֖ ש וְת ִ֑  ְמֻשל 
The Ta’amim would appear to suggest that the calf, goat and ram are in one 

category (the Etnachta is on the word משולש), while the  turtle-dove and pigeon are 

in a separate category. 

  .See above  .א

 demonstrates that this is the end of the introductory section of אליו The Revia on  .ב

the verse.  

 Since it is the end of the introductory section, it requires a Ta’am that will not be  .ג

attached to the subsequent word(s).  

  


