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Lech Lecha 5730 “The Announcement of Yitzchak’s Impending Birth” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=14&Guidance=1 (The Alon HaDeracha does not appear in its complete form. I 

will once again attach the text to the end of these answers. In addition, this time the end of the last 

question, i.e., Daled, is also cut off. Here are the questions that appear at the end of the section:  

 !ת את שמו יצחק" לזיכרון שצחקת עליו להיות דבר נפלא בעיניך, וזוהי תחילת תוכחהוקרא"...

 ?מה ההבדל בין אבן כספי לר' יצחק עראמה, בעל העקידה, בהערכת צחוקו של אברהם .1 

 ?על סמך מה מפרש אבן כספי את הצחוק בפרקנו שלא כצחוק בפרק י"ח .2 

מביאים כמקבילה לצחוקו של אברהם את דברי משה בבמדבר י"א, אבל מסיקים גם אבן כספי וגם בעל העקדה  .3 

 ?מסקנות שונות. מה ההסקות

 ."במה מסכים אבן כספי עם פירוש רש"י? הסבר את המושג "תמיהות קיימות .4 

 

 .הסבר את המקומות בדברי אבן כספי המסומנים בקו .5

 

 ."אבן כספי: "וכאלה רבים אין מספרקרוב לסוף דבריו המובאים לעיל אומר  .6

 ?"למה התכוון באומרו: "כאלה

 

 ?מדוע אין בעל העקידה מקבל את פירושו של רש"י .7

 

 ?"לאיזה עניין מתכוון בעל העקידה באומרו "כעניין הזה ביום מתן תורה .8

 ?להוכחה זומה רצה בעל העקידה להוכיח בהזכירו את קריאת השם "יצחק"? מה יש לומר  .9 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 : רש"יכוונתו לדברי  *

 (שמואל ב' ט"ו כ"ז) ,"...הנגֹלה נגליתי אל בית אביך" (שמואל א', ג' כ"ז )ד"ה הלבן: יש תמיהות שהן קיימות, כמו

 .אף זו היא קיימת –הרואה אתה" "
 

 בראשית פרק יז
י־ י֙ו ֲאנִּ לָׁ ר אֵּ אמֶּ ֹֹּ֤ ם ַוי ָ֗ ל־ַאְברָׁ ק אֶּ א ְיֹקוָָׁ֜ ָ֨ רָׁ ים ַויֵּ ִ֑ נִּ ַשע שָׁ ִ֣ ָ֖ה ְותֵּ נָׁ ים שָׁ ִ֥ ְשעִּ ן־תִּ ם בֶּ ָ֔ י ַאְברָׁ ִ֣ ים:קל שַ ק)א( ַוְיהִּ ִֽ מִּ ִ֥ה תָׁ ַנָ֖י וְֶּהיֵּ ְך ְלפָׁ ִ֥ ְתַהלֵּ  י הִּ

ה אֹוְתָךָ֖ בִּ  ִ֥ ִֶָ֑֑ך ְוַאְרבֶּ ינֶּ י ּובֵּ ִ֣ ינִּ י בֵּ ָ֖ יתִּ ִ֥ה ְברִּ ְתנָׁ ד:)ב( ְואֶּ ד ְמֹאִֽ  ְמֹאִ֥
ֹו ֱאֹל תּ֛ ר אִּ ִ֥ ִ֑יו ַוְיַדבֵּ נָׁ ם ַעל־פָׁ ָ֖ ל ַאְברָׁ ֹפִ֥ ר:ק)ג( ַויִּ אֹמִֽ  ים לֵּ

ם: ִֽ ֹון ּגֹויִּ ב ֲהמִ֥ יתָׁ ְלַאָ֖ יִִּ֕ ְך ְוהָׁ ִ֑ תָׁ י אִּ ָ֖ יתִּ ִ֥ה ְברִּ נֵּ י הִּ  )ד( ֲאנִִּ֕
ֹו י ַאב־ֲהמִ֥ ּ֛ ם כִּ הָָׁ֔ ְמָ֙ך ַאְברָׁ ֹּ֤ה שִּ יָׁ ם ְוהָׁ ִ֑ ְמָךָ֖ ַאְברָׁ ת־שִּ ד אֶּ א עֹוּ֛ ִ֥ רֵּ קָׁ יָך:)ה( ְולֹא־יִּ ִֽ ָ֖ם ְנַתתִּ  ן ּגֹויִּ

אּו: ִֽ ְמָךִ֥ יֵּצֵּ ים מִּ ָ֖ כִּ ִ֑ם ּוְמלָׁ יָך ְלגֹויִּ ָ֖ ד ּוְנַתתִּ ד ְמֹאָ֔ ְמֹאִ֣ ְתָ֙ך בִּ י ֹאִֽ ֹּ֤ תִּ ְפרֵּ  )ו( ְוהִּ
ֹות ְלָך֙  ְהיֹּ֤ ם לִּ ִ֑ ית עֹולָׁ ִ֣ ְברִּ ם לִּ ָ֖ יָך ְלֹדֹרתָׁ ּ֛ ין ַזְרֲעָךָ֧ ַאֲחרֶּ ָך ּובֵָּ֨ ינֶָּ֗ י ּובֵּ ִ֣ ינִּ י בֵּ יתִָּ֜ ת־ְברִּ י אֶּ ֹמתִָּ֨ אֹלהִָּ֔  )ז( ַוֲהקִּ ִֽ יָך:לֵּ ִֽ ְלַזְרֲעָךָ֖ ַאֲחרֶּ  ים ּוִֽ

 ִ֥ יִּ ם ְוהָׁ ִ֑ ת עֹולָׁ ַען ַלֲאֻחַזָ֖ ץ ְכַנָ֔ רֶּ ִ֣ ל־אֶּ ת כָׁ יָך אֵֵּ֚ ָ֗ ץ ְמֻגרֶּ רֶּ ִ֣ ת׀ אֶּ ִ֣ יָך אֵּ ָ֜ ָך ּוְלַזְרֲעָךָ֨ ַאֲחרֶּ י ְלְ֠ ִ֣ ים:)ח( ְונַָׁתתִּ ִֽ אֹלהִּ ם לֵּ ָ֖ הֶּ י לָׁ  יתִּ
ר ֱאֹל אמֶּ ֹֹּ֤ ר אַ ק)ט( ַוי ְשֹמִ֑ י תִּ ִ֣ יתִּ ת־ְברִּ ה אֶּ ָ֖ ם ְוַאתָׁ הָָׁ֔ ל־ַאְברָׁ ם:י֙ם אֶּ ִֽ יָך ְלֹדֹרתָׁ ָ֖ ֲחרֶּ ה ְוַזְרֲעָךִ֥ ַאִֽ ּ֛  תָׁ

ר: ִֽ כָׁ ל־זָׁ ָ֖ם כָׁ כֶּ ֹול לָׁ מִ֥ יָך הִּ ִ֑ ין ַזְרֲעָךָ֖ ַאֲחרֶּ ִ֥ ם ּובֵּ ינֵּיכֶָּ֔ ִ֣ ֙י ּובֵּ ינִּ ּו בֵּ ְשְמרָ֗ ר תִּ ִ֣ י ֲאשֶּ יתִִּ֞ את ְברִּ ִֹ֣  )י( ז
 ִֽ יכֶּ ינֵּ י ּובֵּ ָ֖ ינִּ ית בֵּ ָ֔ ֹות ְברִּ יָׁ֙ה ְלאִ֣ ִ֑ם ְוהָׁ ְרַלְתכֶּ ר עָׁ ת ְבַשִ֣ ָ֖ ם אֵּ  ם:)יא( ּוְנַמְלתִֶּ֕

ר ן־נֵּכָָׁ֔ ל בֶּ ֹכִ֣ ֙ף מִּ סֶּ ְקַנת־כֶּ֙ ת ּומִּ יִּ יד בָָׁ֔ ִ֣ ִ֑ם ְילִּ יכֶּ ָ֖ר ְלֹדֹרתֵּ כָׁ ל־זָׁ ּ֛ם כָׁ כֶּ ֹול לָׁ מִ֥ ים יִּ ן־ְשֹמַנִ֣ת יָׁמִָּ֗ ּוא: )יב( ּובֶּ ַזְרֲעָךָ֖ הִֽ ִֽ א מִּ ִֹ֥ ר ל ּ֛  ֲאשֶּ
בְ  י בִּ ּ֛ יתִּ ה ְברִּ ָ֧ ְיתָׁ ָך ְוהָׁ ִ֑ ְקַנִ֣ת ַכְספֶּ יְתָךָ֖ ּומִּ ִֽ יד בֵּ ִ֥ ֹול ְילִּ מּ֛ ֹול׀ יִּ מָ֧ ם:)יג( הִּ ִֽ ית עֹולָׁ ִ֥ ְברִּ ָ֖ם לִּ  ַשְרכֶּ

 ָ֖ יתִּ ת־ְברִּ יהָׁ אֶּ ִ֑ ַעמֶּ וא מֵּ ָ֖ ש ַההִּ ִ֥פֶּ ה ַהנֶּ ּ֛ ְכְרתָׁ ֹו ְונִּ תָ֔ ְרלָׁ ר עָׁ ת־ְבַשִ֣ מֹו֙ל אֶּ א־יִּ ִֹֽ ר ל ֹּ֤ ר ֲאשֶּ כָָׁ֗ ל׀ זָׁ ִ֣ רֵּ ר: ס)יד( ְועָׁ ַפִֽ  י הֵּ
ר ֱאֹל אמֶּ ֹֹּ֤ ּה שָׁ ק)טו( ַוי ָ֖ ת־ְשמָׁ א אֶּ ִ֥ ְקרָׁ ְשְתָךָ֔ לֹא־תִּ י אִּ ַרִ֣ ם שָׁ הָָׁ֔ ל־ַאְברָׁ ּה:י֙ם אֶּ ִֽ ה ְשמָׁ ָ֖ רָׁ י שָׁ ִ֥ י כִּ ִ֑  רָׁ

ים  ָ֖ י ַעמִּ ִ֥ ם ַמְלכֵּ ה ְלגֹויִָּ֔ ִ֣ ְיתָׁ ִֽ יהָׁ֙ ְוהָׁ ֙ ַרְכתִּ ִֽ ן ּובֵּ ִ֑ נָׁה ְלָךָ֖ בֵּ ּ֛ מֶּ י מִּ תִּ ַתָ֧ ם נָׁ ּה ְוַגָ֨ י ֹאתָָׁ֔ ִ֣ ַרְכתִּ ּו:)טז( ּובֵּ ְהיִֽ נָׁה יִּ ִ֥ מֶּ  מִּ
 ֹּ֤ ֹו ַהְלבֶּ בָ֗ ר ְבלִּ אמֶּ ִֹ֣ ק ַוי ִ֑ ְצחָׁ ָ֖יו ַויִּ נָׁ ם ַעל־פָׁ ּ֛ הָׁ ל ַאְברָׁ ֹפָ֧ ד:)יז( ַויִּ ִֽ לֵּ ָ֖ה תֵּ נָׁ ים שָׁ ִ֥ ְשעִּ ה ֲהַבת־תִּ ָ֔ רָׁ ם־שָׁ ד ְואִָּ֨ לֵָּ֔ ּוָׁ נָׁ֙ה יִּ ה־שָׁ ִֽ אָׁ  ן מֵּ

Alef.  
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 מלבי"ם

 בראשית פרק יב
ר  אמֶּ ֹֹּ֤ : ְיֹקוָׁק֙ )א( ַוי ךָׁ ִֽ ר ַאְראֶּ ִ֥ ץ ֲאשֶּ רֶּ ָ֖ אָׁ ל־הָׁ יָך אֶּ ִ֑ בִּ ית אָׁ ִ֣ בֵּ ֹוַלְדְתָךָ֖ ּומִּ מִֽ ַאְרְצָךִ֥ ּומִּ ְך־ְלָךּ֛ מֵּ ם לֶּ ָ֔ ל־ַאְברָׁ  אֶּ

א יְ  ֹּ֤ רָׁ יו: ֹקוָׁק֙ )ז( ַויֵּ ִֽ לָׁ ה אֵּ ִ֥ ְראֶּ ָ֖ק ַהנִּ ַח ַליֹקוָׁ ְזבֵָּ֔ ֙ם מִּ ן שָׁ בֶּ ֹּ֤ את ַויִּ ִֹ֑ ץ ַהז רֶּ ִ֣ אָׁ ת־הָׁ ן אֶּ ָ֖ תֵּ ְרֲעָךָ֔ אֶּ ר ְלַזָ֨ אמֶּ ִֹ֕ ם ַוי ָ֔ ל־ַאְברָׁ  אֶּ

 בראשית פרק יג
ק)יד(  יֹקוִָׁ֞ ם צָׁ  ַוִֽ ִ֑ ה שָׁ ִ֣ ר־ַאתָׁ ֹום ֲאשֶּ קָ֖ ן־ַהמָׁ ה מִּ יָ֙ך ּוְראֵָּ֔ ינֶּ֙ ֹּ֤א עֵּ א נָׁ ִ֣ ֹו שָׁ מָ֔ עִּ ִֽ ֹוט מֵּ ד־לִ֣ רֶּ ִֽ פָׁ ֙י הִּ ם ַאֲחרֵּ ָ֗ ל־ַאְברָׁ ר אֶּ ַמִ֣ ה אָׁ ְֶָ֖֑גבָׁ נָׁה וָׁנֶּ ֹפִ֥

ה: ִֽמָׁ ה וָׁיָׁ ְדמָׁ ִ֥  וָׁקֵּ

 בראשית פרק טו
ֹּ֤ה ְדַבר־ יָׁ ה הָׁ לֶּ אֵָּ֗ ים הָׁ ִ֣ רִּ ר׀ ַהְדבָׁ מַ  ְיֹקוָׁק֙ )א( ַאַחִ֣ ם ַבִֽ ָ֔ ל־ַאְברָׁ ד:אֶּ ה ְמֹאִֽ ִ֥ ְרָךָ֖ ַהְרבֵּ ְך ְשכָׁ ֶ֑ן לָָׁ֔ ִ֣ גֵּ ֙י מָׁ ֹנכִּ ם אָׁ ָ֗ א ַאְברָׁ ִ֣ ירָׁ ר ַאל־תִּ אֹמִ֑ ָ֖ה לֵּ  ֲחזֶּ

ה ְדַבר־ נֵָּ֨ ֹּ֤ק)ד( ְוהִּ ָך: ְיֹקוָׁ ִֽ שֶּ ירָׁ ִֽ ּוא יִּ יָך הָ֖ עֶָּ֔ מֵּ א מִּ ִ֣ ר יֵּצֵּ ִ֣ ֙ם ֲאשֶּ י־אִּ ִ֑ה כִּ ְשָךָ֖ זֶּ ירָׁ ִֽ א יִּ ִֹ֥ ר ל אֹמָ֔ י֙ו לֵּ לָׁ  אֵּ

י  ִ֣ יו ֲאנִּ ִ֑ לָׁ ר אֵּ אמֶּ ָֹ֖ ק)ז( ַוי ּה:אֲ  ְיֹקוָָׁ֗ ִֽ ְשתָׁ את ְלרִּ ָֹ֖ ץ ַהז רֶּ ִ֥ אָׁ ת־הָׁ ת ְלָךּ֛ אֶּ תֶּ ָ֧ ים לָׁ ָ֔ ּור ַכְשדִּ אִ֣ יָ֙ך מֵּ ֙ אתִּ ר הֹוצֵּ ֹּ֤  שֶּ

 בראשית פרק יז
א  ָ֨ רָׁ ים ַויֵּ ִ֑ נִּ ַשע שָׁ ִ֣ ָ֖ה ְותֵּ נָׁ ים שָׁ ִ֥ ְשעִּ ן־תִּ ם בֶּ ָ֔ י ַאְברָׁ ִ֣ ק)א( ַוְיהִּ י־ ְיֹקוָָׁ֜ י֙ו ֲאנִּ לָׁ ר אֵּ אמֶּ ֹֹּ֤ ם ַוי ָ֗ ל־ַאְברָׁ ַנָ֖ קל שַ קאֶּ ְך ְלפָׁ ִ֥ ְתַהלֵּ ים:י הִּ ִֽ מִּ ִ֥ה תָׁ  י וְֶּהיֵּ

 

ֹו  תּ֛ ר אִּ ִ֥ ִ֑יו ַוְיַדבֵּ נָׁ ם ַעל־פָׁ ָ֖ ל ַאְברָׁ ֹפִ֥ ר: יםקֱאֹל)ג( ַויִּ אֹמִֽ  לֵּ
ם: ִֽ ֹון ּגֹויִּ ב ֲהמִ֥ יתָׁ ְלַאָ֖ יִִּ֕ ְך ְוהָׁ ִ֑ תָׁ י אִּ ָ֖ יתִּ ִ֥ה ְברִּ נֵּ י הִּ  )ד( ֲאנִִּ֕

י אַ  ּ֛ ם כִּ הָָׁ֔ ְמָ֙ך ַאְברָׁ ֹּ֤ה שִּ יָׁ ם ְוהָׁ ִ֑ ְמָךָ֖ ַאְברָׁ ת־שִּ ד אֶּ א עֹוּ֛ ִ֥ רֵּ קָׁ יָך:)ה( ְולֹא־יִּ ִֽ ָ֖ם ְנַתתִּ ֹון ּגֹויִּ  ב־ֲהמִ֥
אּו: ִֽ ְמָךִ֥ יֵּצֵּ ים מִּ ָ֖ כִּ ִ֑ם ּוְמלָׁ יָך ְלגֹויִּ ָ֖ ד ּוְנַתתִּ ד ְמֹאָ֔ ְמֹאִ֣ ְתָ֙ך בִּ י ֹאִֽ ֹּ֤ תִּ ְפרֵּ  )ו( ְוהִּ

ֹות ְלָך֙  ְהיֹּ֤ ם לִּ ִ֑ ית עֹולָׁ ִ֣ ְברִּ ם לִּ ָ֖ יָך ְלֹדֹרתָׁ ּ֛ ין ַזְרֲעָךָ֧ ַאֲחרֶּ ָך ּובֵָּ֨ ינֶָּ֗ י ּובֵּ ִ֣ ינִּ י בֵּ יתִָּ֜ ת־ְברִּ י אֶּ ֹמתִָּ֨ ִֽ  )ז( ַוֲהקִּ יָך: יםקאֹללֵּ ִֽ ְלַזְרֲעָךָ֖ ַאֲחרֶּ  ּוִֽ
 ִ֥ יִּ ם ְוהָׁ ִ֑ ת עֹולָׁ ַען ַלֲאֻחַזָ֖ ץ ְכַנָ֔ רֶּ ִ֣ ל־אֶּ ת כָׁ יָך אֵֵּ֚ ָ֗ ץ ְמֻגרֶּ רֶּ ִ֣ ת׀ אֶּ ִ֣ יָך אֵּ ָ֜ ָך ּוְלַזְרֲעָךָ֨ ַאֲחרֶּ י ְלְ֠ ִ֣ ם)ח( ְונַָׁתתִּ ָ֖ הֶּ י לָׁ  :יםקאֹללֵּ  יתִּ

ר  אמֶּ ֹֹּ֤ י  ים֙ קֱאֹל)ט( ַוי ִ֣ יתִּ ת־ְברִּ ה אֶּ ָ֖ ם ְוַאתָׁ הָָׁ֔ ל־ַאְברָׁ ם:אֶּ ִֽ יָך ְלֹדֹרתָׁ ָ֖ ֲחרֶּ ה ְוַזְרֲעָךִ֥ ַאִֽ ּ֛ ר ַאתָׁ ְשֹמִ֑  תִּ
ר:)י(  ִֽ כָׁ ָ֖ם כָׁל־זָׁ כֶּ ֹול לָׁ מִ֥ יָך הִּ ִ֑ ין ַזְרֲעָךָ֖ ַאֲחרֶּ ִ֥ ם ּובֵּ יכֶָּ֔ ינֵּ ִ֣ ֙י ּובֵּ ינִּ ּו בֵּ ְשְמרָ֗ ר תִּ ִ֣ י ֲאשֶּ יתִִּ֞ את ְברִּ ִֹ֣  ז

ָ֖ )יא ינִּ ית בֵּ ָ֔ ֹות ְברִּ יָׁ֙ה ְלאִ֣ ִ֑ם ְוהָׁ ְרַלְתכֶּ ר עָׁ ת ְבַשִ֣ ָ֖ ם אֵּ ם:( ּוְנַמְלתִֶּ֕ ִֽ יכֶּ ינֵּ  י ּובֵּ
ּ֛ )יב(  ר ֲאשֶּ כָָׁ֔ ן־נֵּ ל בֶּ ֹכִ֣ ֙ף מִּ סֶּ ְקַנת־כֶּ֙ ת ּומִּ יִּ יד בָָׁ֔ ִ֣ ִ֑ם ְילִּ יכֶּ ָ֖ר ְלֹדֹרתֵּ כָׁ ּ֛ם כָׁל־זָׁ כֶּ ֹול לָׁ מִ֥ ים יִּ ן־ְשֹמַנִ֣ת יָׁמִָּ֗ ּוא:ּובֶּ ַזְרֲעָךָ֖ הִֽ ִֽ א מִּ ִֹ֥  ר ל
ה ְברִּ )יג(  ָ֧ ְיתָׁ ָך ְוהָׁ ִ֑ ְקַנִ֣ת ַכְספֶּ יְתָךָ֖ ּומִּ ִֽ יד בֵּ ִ֥ ֹול ְילִּ מּ֛ ֹול׀ יִּ מָ֧ ם:הִּ ִֽ ית עֹולָׁ ִ֥ ְברִּ ָ֖ם לִּ ְבַשְרכֶּ י בִּ ּ֛  יתִּ
ַפִֽ )יד(  י הֵּ ָ֖ יתִּ ת־ְברִּ יהָׁ אֶּ ִ֑ ַעמֶּ וא מֵּ ָ֖ ש ַההִּ ִ֥פֶּ ה ַהנֶּ ּ֛ ְכְרתָׁ ֹו ְונִּ תָ֔ ְרלָׁ ר עָׁ ת־ְבַשִ֣ מֹו֙ל אֶּ א־יִּ ִֹֽ ר ל ֹּ֤ ר ֲאשֶּ כָָׁ֗ ל׀ זָׁ ִ֣ רֵּ  ר: סְועָׁ

ר  אמֶּ ֹֹּ֤ ת־ְש  ים֙ קֱאֹל)טו( ַוי א אֶּ ִ֥ ְקרָׁ ְשְתָךָ֔ לֹא־תִּ י אִּ ַרִ֣ ם שָׁ הָָׁ֔ ל־ַאְברָׁ ּה:אֶּ ִֽ ה ְשמָׁ ָ֖ רָׁ י שָׁ ִ֥ י כִּ ִ֑ רָׁ ּה שָׁ ָ֖  מָׁ
ִ֥ )טז(  מֶּ ים מִּ ָ֖ י ַעמִּ ִ֥ ם ַמְלכֵּ ה ְלגֹויִָּ֔ ִ֣ ְיתָׁ ִֽ יהָׁ֙ ְוהָׁ ֙ ַרְכתִּ ִֽ ן ּובֵּ ִ֑ נָׁה ְלָךָ֖ בֵּ ּ֛ מֶּ י מִּ תִּ ם נַָׁתָ֧ ּה ְוַגָ֨ י ֹאתָָׁ֔ ִ֣ ַרְכתִּ ּו:ּובֵּ ְהיִֽ  נָׁה יִּ
ר )יז(  אמֶּ ִֹ֣ ק וַי ִ֑ ְצחָׁ ָ֖יו ַויִּ נָׁ ם ַעל־פָׁ ּ֛ הָׁ ל ַאְברָׁ ֹפָ֧ ד:וַיִּ ִֽ לֵּ ָ֖ה תֵּ נָׁ ים שָׁ ִ֥ ְשעִּ ה ֲהַבת־תִּ ָ֔ רָׁ ם־שָׁ ד ְואִָּ֨ לֵָּ֔ ּוָׁ נָׁ֙ה יִּ ה־שָׁ ִֽ אָׁ ן מֵּ ֹּ֤ ֹו ַהְלבֶּ בָ֗  ְבלִּ

 ִֽ ל־הָׁ ם אֶּ ָ֖ הָׁ ר ַאְברָׁ אמֶּ ִֹ֥ יָך: יםקֱאֹל)יח( ַוי ִֽ נֶּ ִ֥ה ְלפָׁ ְחיֶּ אל יִּ ָ֖ עֵּ ְשמָׁ ּו יִּ  לִ֥
ר  אמֶּ ִֹ֣ ן  יםקֱאֹל)יט( ַוי ת ְלָ֙ך בֵָּ֔ דֶּ ֹּ֤ ְשְתָךָ֗ ֹילֶּ ה אִּ ִ֣ רָׁ ֙ל שָׁ יו:ֲאבָׁ ִֽ ֹו ַאֲחרָׁ ם ְלַזְרעִ֥ ָ֖ ית עֹולָׁ ִ֥ ְברִּ ֹו לִּ תּ֛ י אִּ ִ֥ יתִּ ת־ְברִּ י אֶּ ֹמתִָּ֨ ק ַוֲהקִּ ִ֑ ְצחָׁ ֹו יִּ ת־ְשמָ֖ אתָׁ אֶּ ִ֥ רָׁ  ְוקָׁ

ד ְש )כ(  ד ְמֹאִ֑ ְמֹאִ֣ ֹו בִּ י ֹאתָ֖ ִ֥ יתִּ ְרבֵּ ֹו ְוהִּ י ֹאתּ֛ ִ֥ יתִּ ְפרֵּ ֹו ְוהִּ י ֹאתָ֗ ְכתִּ ַרִ֣ ִ֣ה׀ בֵּ נֵּ יָךָ֒ הִּ א֘ל ְשַמְעתִּ עֵּ ְשמָׁ ְליִּ יּוִֽ ר ְנשִּ ֹּ֤ שָׁ ֹול:נֵּים־עָׁ דִֽ ֹוי ּגָׁ יו ְלגִ֥ ָ֖ יד ּוְנַתתִּ ֙ם יֹולִָּ֔  אִּ

ת:)כא(  רֶּ ִֽ ַאחֶּ ָ֖ה הָׁ נָׁ ה ַבשָׁ ד ַהזֶָּ֔ ִ֣ ֙ה ַלמֹועֵּ רָׁ ד ְלָךֹּ֤ שָׁ לֵָּ֨ ֩ר תֵּ ק ֲאשֶּ ִ֑ ְצחָׁ ת־יִּ ים אֶּ ִ֣ קִּ י אָׁ ָ֖ יתִּ ת־ְברִּ  ְואֶּ

ֹו)כב(  תִ֑ ר אִּ ִ֣ ם:ים קַוַיִַ֣על ֱאֹל ַוְיַכָ֖ל ְלַדבֵּ ִֽ הָׁ ל ַאְברָׁ ַעָ֖  מֵּ

Alef.  

Until Yitzchak is actually born, Avraham cannot be said to have begun a people. Therefore it 

is still pertinent for Elokim rather than HaShem to be used with respect to him. It is only 

once he fathers an heir, is there any kind of assurance that his line will continue  in 

accordance with HaShem’s Promises to him at the beginning of Parashat Lech Lecha.  

Beit.  

 בראשית רבה )וילנא( פרשת לך לך פרשה מו
בר קפרא אמר כל מי שהוא קורא לאברהם אברם  .ח ולא יקרא עוד שמך אברם והיה שמך אברהם

עוד שמך אברם בל"ת, והיה שמך אברהם עובר בלא תעשה, ר' לוי אמר בעשה ולא תעשה, ולא יקרא 

 בעשה, 

ים אשר בחרת קוהרי אנשי כנסת הגדולה קראו אותו אברם שנאמר )נחמיה ט( אתה הוא ה' האל

 באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם, 

 , דלמא שנייה היא שעד שהוא אברם בחרת בו
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 דכוותה הקורא לשרה שרי עובר בעשה אלא שנצטוה עליה, 

תה הקורא לישראל יעקב עובר בעשה, תני לא שיעקר שם יעקב ממקומו אלא כי אם ישראל יהיה דכוו

שמך ישראל עיקר ויעקב טפילה, ר' זבדא בשם ר' אחא מכל מקום שמך יעקב כי אם ישראל, יעקב 

 עיקר וישראל מוסיף עליו.

Gimel.  

 רש"י בראשית פרק יז פסוק ח
 :קים, אבל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוקושם אהיה להם לאל -)ח( לאחוזת עולם 

Daled.  (See the nine questions that appear at the top of this answer page.) 

1.    Ibn Kaspi: Avraham’s laughter was not comparable to that of Sara. Whereas she was out-

and-out skeptical of the possibility of having a  child with Avraham, Avraham was more 

tentative, believing in HaShem, but wondering how this thing was going to take place 

given his and his wife’s advanced ages.                           

Yitzchak Arama:  Both Avraham and Sara were guilty of the same degree of incredulity when 

they heard the announcement of Sara’s impending conception. For this reason, Sara is 

rebuked in Avraham’s presence so that Avraham too can be rebuked (nevertheless, his 

critique is only indirect while Sara’s is very confrontational. A double-standard?) By 

telling Avraham that his child is to be named “Yitzchak” (Beraishit 17:19) after 

Avraham’s laughing at the news, HaShem was again indirectly rebuking Avraham for 

harboring even the slightest doubts. (Why HaShem is not more perturbed at both of 

these individuals according to both Ibn Kaspi and Yitzchak Arama, is probably because 

there is Divine Recognition that maintaining faith, particularly when it comes to 

phenomena that defy the laws of nature, as in the casse of elderly people being able to 

give birth, and Moshe being able to produce sufficient meat and fish for the people, will 

beg credulity even for the greatest spiritual individuals. According to Yitzchak Arama, 

HaShem Reserves His Severest Criticism specifically for Sara, despite the two men also 

deserving to be roundly rebuked. Perhaps as the Bochein Levavot, HaShem Discerned 

other issues that cumulatively resulted in the Decision to call Sara to accounts, rather 

than Avraham and Moshe. The distinction between the treatment of the men as opposed 

to the woman is more easily understood  according to Ibn Kaspi since he posits that 

Sara’s disbelief went further than that of her husband or of Moshe.) 

2.   Ibn Kaspi contends that by virtue of HaShem not directly rebuking Avraham for his 

speculation, whereas Sara is confronted rather aggressively, is suggests that Avraham’s 

laughter was not as derisive as that of Sara. (The commentator to come extent tries to have 

it “both ways,” by maintaining that Avraham was criticized by the Divine, but just not as 

much as Sara. So the difference becomes a matter of “degree” rather than “kind.” 

3.    In BaMidbar 11:22, Moshe seems to be guilty of a lack of faith in God’s Capabilities:  

“If flocks and herds be slain for them, will they suffice them? or if all the fish of the sea 

be gathered together for them, will they suffice them?”  

Ibn Kaspi interprets Moshe’s questioning as only a slight doubt as to how HaShem was going 

to Pull this off, rather than a complete skepticism regarding whether this will happen 

altogether.  

Yitzchak Arama posits that Moshe was as guilty as Avraham who in turn was as culpable was 

Sara in terms of a lack of faith on all of their parts.  

4.      

 רש"י בראשית פרק יז פסוק יז
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זה תירגם אנקלוס וחדי, לשון שמחה, ושל שרה לשון מחוך. למדת  -)יז( ויפל אברהם על פניו ויצחק 

שאברהם האמין ושמח, ושרה לא האמינה ולגלגה. וזהו שהקפיד הקדוש ברוך הוא על שרה ולא 

 הקפיד על אברהם:

Both RaShI and Ibn Kaspi agree that whereas Sara laughed derisively, Yitzchak was either not 

culpable at all (RaShI) or far less culpable (Ibn Kaspi.) 

Although Ibn Kaspi does not directly employ the expression “Temihot Kayamot” in the 

section appearing in the Gilayon, it probably connotes those areas where hearing of 

something that appears to fly in the face of reason and known experience, causing wonder 

and amazement, although that does not mean that at the same time there is skepticism and 

a lack of faith and trust in the One Issuing the Promise.  

הדבר המושגיותר, כפי חילוף יקרת ווהנה זה הספק שזכרנו ראוי שיהי' מתחלף בפחות     .5 —Behold 

the doubt (regarding a promised phenomenon) that we mentioned, it is appropriate that it 

varies, i.e., sometimes it will be less and other times more, corresponding to the importance 

of the matter being discussed. (In this case, how much wonder would be elicited by the 

promise that a man and a woman, 100 and 90 years old respectively, will conceive a child?) 

על פי שלא נזכר זהואף   —Even though this is not mentioned in the biblical text. (Ibn Kaspi 

wishes to claim that Avraham’s laughter reflected a mixture of joy and fear, in contrast to 

Sara’s laughter which was mocking. However, the commentator admits that there is no 

internal evidence in the text for the emotions that were informing Avraham’s laughter. He 

merely speculates that this was the case from the fact that Sara is challenged while Avraham 

is not.) 

המעט, כי האפשרי אשר על המעט בתכלית יונחהאפשרי   —The only slight possibility (that 

something will actually take place), because those things for which there is only a slight 

possibility have been mentioned with a particular purpose in mind.  

לא ישפטו זר רק הרעיונותוהמאמרים   —those seeking to understand (the phenomena whose 

possibilities are only slight) are not judging the Ones Making the Commitments, only the 

ideas that those Commitments are conveying. (Therefore, Avraham, who was trying to come 

to grips with the prospects of having a child with Sara, was not doubting God, but rather the 

mechanism by which the Divine Promise would come about.) 

6.    Ibn Kaspi appears to be alluding to situations where two people are responding differently, 

even though from outward appearances the response is the same. Perhaps a case in point 

are the reactions of Yaakov and Eisav to Yaakov’s demand that in exchange for a bowl of 

lentils, Eisav “sell” him his birthright:  

 בראשית פרק כה
י: ִֽ ְתָךָ֖ לִּ רָׁ ת־ְבֹכִֽ ֹום אֶּ ה ַכיּ֛ ִ֥ ְכרָׁ ב מִּ ר ַיֲעֹקִ֑ אמֶּ ָֹ֖  )לא( ַוי

ה: ִֽ י ְבֹכרָׁ ָ֖ ה לִּ ִ֥ ה־זֶּ מָׁ ּות ְולָׁ מִ֑ ְך לָׁ ָ֖ י הֹולֵּ ִ֥ ֹנכִּ ּ֛ה אָׁ נֵּ ו הִּ שָָׁ֔ ר עֵּ אמֶּ ִֹ֣  )לב( ַוי
ֹו תָ֖ ת־ְבֹכרָׁ ר אֶּ ְמֹכִ֥ ֹו ַויִּ ע לִ֑ ַבָ֖ שָׁ ֹום ַויִּ ֙י ַכיָ֔ ה לִּ ְבעָׁ ֹּ֤ שָׁ ב הִּ ר ַיֲעֹקָ֗ אמֶּ ִֹ֣ ב:)לג( ַוי   ְלַיֲעֹקִֽ

ו אֶּ  ָ֖ שָׁ ז עֵּ בֶּ ִ֥ ְך ַויִּ ַלִ֑ ם ַויֵּ ֶָ֖֑קָׁ ְשְת ַויָׁ אַכל ַויֵָּ֔ ִֹ֣ ים ַוי שִָּ֔ יד ֲעדָׁ ִ֣ ם ּוְנזִּ חֶּ ו לֵֶּ֚ שָָׁ֗ ן ְלעֵּ ַתִ֣ ב נָׁ ה:)לד( ְוַיֲעֹקִ֞ ִֽ  ת־ַהְבֹכרָׁ
It would appear that everyone is satisfied with the “even-up” exchange, but we learn in the 

last phrase of v. 34 that Eisav despised the birthright. While this could be a case of “sour 

grapes,” it could also demonstrate that he wasn’t fine with the demand that Yaakov had 

made, even though he seemed to agree to the conditions that his brother had set.  

7.    R. Yitzchak Arama insists that were one to follow the simple meaning of the text, since the 

same word is used, i.e., Tzechok, for the reactions of both Avraham and Sara, one must 

conclude that both reacted with the same degree of skepticism. (Since he then has to 
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account for why Sara appears to be more criticized than Avraham, the commentator 

contends that Avraham was also criticized in terms of being told that the child will be named 

Yitzchak, therefore serving as an everlasting reminder of his lack of faith, and that he was 

present when Sara was attacked, thereby implicitly being made subject to the same critique. 

It still seems to me that whereas Sara is publicly humiliated, Avraham is made to suffer more 

privately, which in effect supports Ibn Kaspi, against Yitzchak Arama’s conclusion.) 

8.   I would propose that R. Yitzchak Arama is referring to an incident that is recorded in Shemot 

24: 

 שמות פרק כד
ל ִֽ אֵּ ְשרָׁ ִ֥י יִּ ְקנֵּ זִּ ים מִּ ָ֖ ְבעִּ ּוא ְושִּ יהָ֔ ֙ב ַוֲאבִּ ן נָׁדָׁ ה ְוַאֲהֹרִ֑ ָ֖  :)ט( ַוַיִַ֥על ֹמשֶּ

ת ֱאֹל ָ֖ ּו אֵּ ְראִ֕ ַהר:ק)י( ַויִּ ֹטִֽ ם לָׁ יִּ ַמָ֖ ם ַהשָׁ צֶּ ִ֥ יר ּוְכעֶּ ְבַנִ֣ת ַהַספִָּ֔ ֙ה לִּ יו ְכַמֲעשֵּ ַחת ַרְגלָָׁ֗ ל ְוַתִ֣ ִ֑ אֵּ ְשרָׁ  י יִּ
ֱאֹל ִ֣ ת־הָׁ ֱחזּ֙ו אֶּ ֶ֑יֶּ ֹו ַוִֽ ח יָׁדִ֑ ַלָ֖ א שָׁ ִֹ֥ ל ל אֵָּ֔ ְשרָׁ ִ֣י יִּ ֙י ְבנֵּ ילֵּ ל־ֲאצִּ ּו:ק)יא( ְואֶּ ְשתִֽ ּו ַויִּ  ים ַויֹאְכלָ֖

Since Moshe neither eats or drinks during each of his forty-day sojourns on the mountain 

(Devarim 9:9), it was completely inappropriate for these individuals to have climbed the 

mountain, “seen God,” and indulge in their physical pleasures. Yet punishments were not 

immediately forthcoming so as not to create a negative association with the Giving of the 

Tora. See RaShI on Shemot 24:10 s.v. VaYiru. According to RaShI, Nadav and Avihu later met 

their ends when they brought inappropriate Ketoret during the dedication of the Mishkan 

(VaYikra 10), and the sinful Zekeinim were among those who were killed at the beginning of 

BaMidbar 11.  

9.    Yitzchak Arama suggests that by God Insisting that the child’s name be “Yitzchak,” this 

constituted an ongoing rebuke both to Avraham and Sara for their having initially laughed 

when they heard about his upcoming conception. As I have mentioned above, it would seem 

that the rebuke to Avraham is far more subtle and indirect than the humiliation of Sara for 

the same lack of faith. 

 

 

 

 

 פרשת לך לך
 שנת תש"ל

 הבשורה על הולדת יצחק
 יז -בראשית פרק יז, פסוקים ג 

הפעם לא עסקנו בענינים שהם עיקרי הפרק, לא בשינוי השם,  .תשכ"ט ,תשכ"ז ,תשי"בלך -בפרק זה עסקו גיליונות לך

 .לא בייעוד לעתיד ולא בברית ובאות הברית

רבים מחוקרי המקרא והביאם לבנות בניינים גדולים התלויים על  עוסקת בענין הגדול אשר הביך השאלה הראשונה

 .בלימה, הוא ענין שנויי השמות האלוקיים בתורה

בספרו "תורת התעודות" מקדיש כמה פרקים לענין זה בהשתדלו להסביר את השיטה לפיה נהגה התורה מדי  קאסוטו

 :ם זה או אחר )בעיקר בשם ה' או אלוקים(, והנה אחדים מכלליופעם בפעם בבחרה בש

על יסוד מה שאמרנו עד כאן, רשאים אנחנו לחשוב, שבכל מקרה ומקרה בחרה התורה באחד משני השמות לפי  ...

 :ודווקא כדלקמן ,התוכן ולפי הכוונה

והמתבטא במדותיו המוסכמות כשמשתקף בדבריה המושג הישראלי של האלהות, המתגשם בתמונת ה' ' ה בחרה בשם
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 ;והמקובלות בישראל, ובייחוד באופיו המוסרי

לאומיים של בעלי -כשמשתקף בדבריה המושג המופשט של האלהות הרווח בחוגים הבין אלהיםובחרה בשם 

 ;וכמקור החיים ,ה"חכמה", מושג האל המורגש באופן כללי כיוצר העולם החומרי, כמנהיג הטבע

יטוי אותה התפיסה הישירה והאינטואיטיבית של האלהות שהיא אופיינית לאמונתו התמימה של כשבאה לידי ב' הבשם 

כשבאה לידי בטוי תפיסתם של הוגי הדעות המעיינים  אלהים ובשם ;המון העם או להתלהבותה של הרוח הנבואית

יותר ברורה וממשית  כשהענין קשור בידיעה' הבשם  ;והמתבוננים על הבעיות הנשגבות של הוית העולם והאנושות

כשאין הענין קשור אלא בידיעה יותר כללית, יותר  אלהיםובשם  ,כביכול, במדות ה', כאילו מתוך אספקלריה מאירה

כשרצונה לעורר בנשמתו של הקורא או של השומע ' הבשם  ;שטחית, יותר מעורפלת, מתוך אספקלריה שאינה מאירה

כשרצונה להזכיר באופן פשוט את הענין  אלהיםתפארתה, ובשם את רגש הוד רוממותה של השכינה בכל הדרה ו

 ;האלהי או כשהביטוי או הרעיון אינם כדאי להתקשר באופן בלתי אמצעי לשם המקודש ביותר, מפני הכבוד

 אלהיםאדם או אל הטבע, ובשם -כשהיא מציגה לפנינו את האלהות באופיה הפרסונלי וביחס ישיר אל בני' בשם ה

 ;כשהיא רומזת אל האלהות כאל ישות טרנסצנדנטאלית, העומדת בהחלט מעבר לעולם החומרי וממעל לו

כשמדובר על האלהות ביחס למי אלהים כשמדובר על אלהי ישראל ביחס לעמו או לאבותיו של עמו; ובשם ' הבשם 

 ;שאינו שייך לעם הנבחר

 .לאומית-כשהתוכן שייך אל המסורת הבין אלהיםבשם ה' כשהתוכן שייך אל המסורת הישראלית, ובשם 

אחת בכיוון הפוך ויתנגדו זה לזה; ואז, כפי -כמובן, יקרה המקרה ששניים מהכללים הללו יבואו בחשבון בבת ,לפעמים

  .שההגיון נותן, יכריע אותו הכלל שיהיה חשוב ביותר ביחס לכוונתו העיקרית של הכתוב הנידון

ם הכתובים לכללים הללו שיצאו לנו מתוך מחקרנו. אם יתאימו, תשמש התאמה זו נעיין עכשיו אם ועד כמה מתאימי

 .לידי בירור הטעמים של חילוף השמות –וזה חשוב ביותר  –הוכחה ואישור לנכונות מסקנותינו, ותרשה לנו להגיע 

לא את כל ספר מובן הדבר, שבמשך הרצאה זו לא יהיה אפשר לנו לבדוק את כל הפרשיות הסיפוריות שבתורה, ואף 

בראשית מתחילתו ועד סופו, ולפיכך נצטרך להסתפק בדוגמות. ואולם, בכדי שנוכל להגיע לידי הוכחה מכרעת, לא 

ונמשיכנה כפי סדר  ,נבחר את דוגמותינו ממקומות שונים פה ושם, אלא נתחיל את בדיקתנו מתחילת ספר בראשית

 .ממה שיספיק להסיק ממנו מסקנות בטוחות הכתובים בלי שום דילוג, עד שייראה לנו שכבר יש בה

לדברים ל"ב מ"ח ד"ה וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה: "בשלושה  רש"יאפשר להשוות את דברי  2לשאלה ג' 

ותמהו המפרשים שלא הזכיר רש"י שם כמקום רביעי גם את מקומנו. ועיין לכל זה "... ת נאמר בעצם היום הזהמקומו

הפעם עסקנו בשאלת העברת רש"י מדרשים ממקום שאמרוהו חז"ל למקום אחר. וזהו ' .האזינו תשכ"ו שאלה בגיליון 

 .*נין הראוי למחשבה, שאין אצל רש"י שנויים וסטיות ממקורותיו אלא בכוונה ברורה ומתוך שיטה קבועהע

ושם הובאו פירושים רבים  .לך תשכ"ז-לךהעוסקת במשמעותו של "הצחוק" שבפרקנו היא המשך של גיליון ' שאלה ד

אלה איננה אם מותר לפרש אותו שרש בשני מקומות בפירושים שונים, דבר זה מובן מאליו, הרי כל מלה ושונים. הש

מקבלת את הוראתה מהקשרה, ולכן עשויה לשמש בהקשרים שונים שמושים שונים מאד זה מזה. אך שאלתנו כאן היא: 

שוים. הן המסיבות שבהם  טכמעהאם מותר לפרש אותה מלה בפירושים שונים גם כשהיא באה פעמים בהקשרים 

מתעורר צחוקו של אברהם וצחוקה של שרה דומים ביותר, בשניהם מתעורר הצחוק לשמע בשורת הולדת הבן, והמלים 

המתלוות אל הצחוק אף הן דומות מאד. ומהיכן לפרשן הרשות לפרש את האחד לשבח ואת השני לגנאי? יש הרוצים 

 .ת הפסוקלהצדיק את הבדלי פירושיהם בשוני שבתחיל

 :בכור שור

ד"ה ויפל אברהם על פניו ויצחק: נפילתו והשתחוותו מוכיחים שהאמין, כי דרך הודאה הוא שמח וצחק והודה 

 .כמה נס גדול, וכמה טובה בכללה, שמשנה סדרו של עולם עלי לטובה :והשתחוה. ואמר

במדבר כ"ב בדברו על הפסוק המתמיה  כספי-אבןוק הן מעידות על כוונתו. וכן אומר כלומר: התנועות המלוות את הצח

 .קום לך אתם" )שאחריו נאמר "ויחר אף ה' כי הולך הוא"(' "כ

 :163עמוד  ,טירת כסף

שהדבור במלותיו אפשר שישתנה ענינו אל ההפך לפי הוראתו ולפי המדבר, כמו שיש רבים מזה המין בספרי המקרא 

 ..."גם כן, על דרך משל כאמרו )שמואל א' י"א( "שאול ימלוך עלינו

בשאלה זו, היש הבדל בין צחוק לצחוק, כי אם בשאלת הערכת  אינו רק בעל העקידהכספי לבין -אלא שההבדל בין אבן

 ?לחובה –במסיבות מסוימות  –היש לדרשו לזכות או  –הספק וברצון לחקור ולשאול 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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בפירושו לתורה. )ההסתדרות הציונית, המח' לחנוך ולתרבות תורניים ועיין מאמרי: דרכו של רש"י בהבאת מדרשים  *

 .בגולה, ירושלים תשכ"ט(
  


