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(Con’t. of Section א Question 2: 

 

)כגון כאן באברהם: התהלך לפני(, ולא נאמר כן בכל ישראל למה נאמר בצדיקים "התהלך" את או לפני ה',  .2

 ?"כי תשמור מצוות ה' אלוקיך והלכת בדרכיו'" (דברים כ"ח ט )אלא נאמר שם

Con’t. of Alon HaDeracha:  

התקשו להבין דברי רש"י אלה. )אגב לא הלך רש"י כאן בדרכו של תרגום אונקלוס, אשר  רש"י, כל מפרשי 3לשאלה ג

בהוצאת רש"י "זכר לאברהם" סבר שהייתה לפני רש"י גרסה אחרת  ר' אברהם ברלינר "– תרגם "יתקיים קדמך

 .("ים בדחלתךבתרגום: "יתקי

 :העיר לדבריו ,ר' אליהו מזרחי

והרי כאן שתי בקשות: האחת שיחיה, והשנית שיחיה ביראתו והשם לא השיב לו רק על הבקשה הראשונה, להיותה 

עאל, שיחיה מתייחסת לבשורת הבנים משרה, ואמר, שמה שהבטחתיך משרה אקיימנו וגם מה שבקשת על ישמ

 .שמעתיך; אבל הבקשה השנית שאינה מתייחסת עם בשורת לידת שרה לא הוצרך להשיב לו

ולכן מה שטען הרמב"ן ז"ל על דברי הרב  .או שמא מפני שידע שעתיד לצאת לתרבות רעה, לא רצה לבשרו על הרעה

 .ואמר "ואיננו נכון..." איננה טענה

 :הרמב"ןלדברי  ,גור אריה

ואין זו קושייה, כי רש"י מפרש שלא היה מבקש שיחיה ביראת ה', שזה דבר תלוי ברשות האדם להטות לבבו. אלא כן 

ה כדי שיחיה וכאילו אמר: אני מבקש שיחי ,כדי שיהיה עובד לך ,לו ישמעאל יחיה לפניך" בקשתי שיחיה" :פירשו הרב

 .ביראתך, אבל בקשתו לא הייתה רק החיות, ולפיכך השיב לו ה' על החיות בלבד

וכן ' לפרק כ"ה פסוק טואולם רוב מפרשי רש"י מיישבים את דברי ה' והבטחתו "שמעתיך" על פי מה שכתב רש"י 

 .לפרק כ"ה פסוק י"זדבריו 

  :כותב בהערה לטיוטת התרגום ,רוזנצוויג

 .": "כנגד התורה כולהועתה הוא מוסיף בכתב עברי –פסוק זה )"לו ישמעאל יחיה לפניך"( הוא בשבילי 

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

 .18י. י. גרוסמן: הפילוסופיה של היהדות, ירושלים תשי"א פרק ראשון גופי הרעיונות של זה המקרא. עמוד  *

 .36שם, עמוד  **

 .1כרך א', עמוד  ***

 K. Kohler: Jewish Theology p. 48: The first convent of God was made after :בספרולדוגמא  ****

the flood with Noah as the representative of mankind. 

ספר אלה דברי הברית, מתבארות בו כל הבריתות בישראל הנזכרות בתנ"ך ותנאיהן, כחן הדתי, המוסרי,  *****

 (  ."ה-חלק א' פרק א' "ברית אלוההלכותי". ירושלים תרפ"ו. 
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 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

י  √ ִ֣ ינִּ י בֵּ ָ֖ יתִּ ִ֥ה ְברִּ ְתנָׁ ד:)ב( ְואֶּ ד ְמֹאִֽ ְמֹאִ֥ ה אֹוְתָךָ֖ בִּ ִ֥ ִֶָ֑֑ך ְוַאְרבֶּ ינֶּ  ּובֵּ

ֹ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

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

ם  √ ָ֖ יָך ְלֹדֹרתָׁ ּ֛ ין ַזְרֲעָךָ֧ ַאֲחרֶּ ָך ּובֵָּ֨ ינֶָּ֗ י ּובֵּ ִ֣ ינִּ י בֵּ יתִָּ֜ ת־ְברִּ י אֶּ ֹמתִָּ֨ אֹל)ז( ַוֲהקִּ ִֽ ֹות ְלָ֙ך לֵּ ְהיֹּ֤ ִ֑ם לִּ ית עֹולָׁ ִ֣ ְברִּ יָך:קלִּ ִֽ ְ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 ִ֣ אֹל)ח( ְונַָׁתתִּ ם לֵּ ָ֖ הֶּ י לָׁ  ים:קיתִּ
ר ֱאֹל √ אמֶּ ֹֹּ֤ הָָׁ֔ ק)ט( ַוי ל־ַאְברָׁ ם:י֙ם אֶּ ִֽ יָך ְלֹדֹרתָׁ ָ֖ ֲחרֶּ ה ְוַזְרֲעָךִ֥ ַאִֽ ּ֛ ר ַאתָׁ ְשֹמִ֑ י תִּ ִ֣ יתִּ ת־ְברִּ ה אֶּ ָ֖  ם ְוַאתָׁ

ר: √ ִֽ כָׁ ל־זָׁ ָ֖ם כָׁ 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 ִֹ֣  )י( ז

ִ֑ם ְוהָׁ  ְרַלְתכֶּ ר עָׁ ת ְבַשִ֣ ָ֖ ם אֵּ ם:)יא( ּוְנַמְלתִֶּ֕ ִֽ יכֶּ ינֵּ י ּובֵּ ָ֖ ינִּ ית בֵּ ָ֔ ֹות ְברִּ  יָׁ֙ה ְלאִ֣
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

ְקַנִ֣  יְתָךָ֖ ּומִּ ִֽ יד בֵּ ִ֥ ֹול ְילִּ מּ֛ ֹול׀ יִּ מָ֧ ם:)יג( הִּ ִֽ ית עֹולָׁ ִ֥ ְברִּ ָ֖ם לִּ ְבַשְרכֶּ י בִּ ּ֛ יתִּ ה ְברִּ ָ֧ ְיתָׁ ָך ְוהָׁ ִ֑  ת ַכְספֶּ
 ָ֖ 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 ֹֹּ֤ י ק)טו( ַוי ַרִ֣ ם שָׁ הָָׁ֔ ל־ַאְברָׁ ּה:י֙ם אֶּ ִֽ ה ְשמָׁ ָ֖ רָׁ י שָׁ ִ֥ י כִּ ִ֑ רָׁ ּה שָׁ ָ֖ ת־ְשמָׁ א אֶּ ִ֥ ְקרָׁ ְשְתָךָ֔ לֹא־תִּ  אִּ
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

ָ֖יו  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 ֹּ֤ ֹו ַהְלבֶּ בָ֗ ר ְבלִּ אמֶּ ִֹ֣ ק ַוי ִ֑ ְצחָׁ  ַויִּ
ֱאֹל √ ִֽ ל־הָׁ ם אֶּ ָ֖ הָׁ ר ַאְברָׁ אמֶּ ִֹ֥ יָך:ק)יח( ַוי ִֽ נֶּ ִ֥ה ְלפָׁ ְחיֶּ אל יִּ ָ֖ עֵּ ְשמָׁ ּו יִּ  ים לִ֥

ר ֱאֹל אמֶּ ִֹ֣ ֹּ֤ ק)יט( ַוי ְשְתָךָ֗ ֹילֶּ ה אִּ ִ֣ רָׁ ֙ל שָׁ ֹו ים ֲאבָׁ ָ֖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 ן ְוקָׁ ת ְלָ֙ך בֵָּ֔ דֶּ

יו: ִֽ  ַאֲחרָׁ
ד 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 יו ְשנֵּ  )כ( ּוִֽ ָ֖ יד ּוְנַתתִּ ֙ם יֹולִָּ֔ יאִּ ר ְנשִּ ֹּ֤ שָׁ ים־ עָׁ

ֹול: דִֽ ֹוי ּגָׁ  ְלגִ֥
ת: 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  )כא( ְואֶּ

ֹו ַוַיִַ֣על ֱאֹל תִ֑ ר אִּ ִ֣ ם:ק)כב( ַוְיַכָ֖ל ְלַדבֵּ ִֽ הָׁ ל ַאְברָׁ ַעָ֖  ים מֵּ
ר ְבַאנְ )כג( וַ  כִָׁ֕ ל־זָׁ ֹו כָׁ ְקַנִ֣ת ַכְספָ֔ ל־מִּ ֙ת כָׁ יתֹ֙ו ְואֵּ י בֵּ ֹּ֤ ידֵּ ת כָׁל־ְילִּ ֹו ְואֵָּ֨ אל ְבנָ֗ ִ֣ עֵּ ְשמָׁ ת־יִּ ם אֶּ הָָׁ֜ ח ַאְברָׁ ַקָ֨ ת־יִּ ל אֶּ מָׁ ם ַויָָׁ֜ ִ֑ הָׁ ית ַאְברָׁ ִ֣ י בֵּ ָ֖ שֵּ

ים: ִֽ ֹו ֱאֹלהִּ תָ֖ ר אִּ ִ֥ בֶּ ר דִּ ּ֛ ה ַכֲאשֶּ ֹום ַהזֶָּ֔ ֙ם ַהיִ֣ צֶּ ם ְבעֶּ֙ תָָׁ֗ ְרלָׁ ר עָׁ  ְבַשִ֣
ֹו:)כד(  תִֽ ְרלָׁ ר עָׁ ֹו ְבַשִ֥ ֹמלָ֖ ִ֑ה ְבהִּ נָׁ ַשע שָׁ ָ֖ ים וָׁתֵּ ִ֥ ְשעִּ ן־תִּ ם בֶּ הָָׁ֔ ְברָׁ  ְוַאָ֨

ֹו: תִֽ ְרלָׁ ר עָׁ ת ְבַשִ֥ ָ֖ ֹו אֵּ ֹמלָ֔ ִ֑ה ְבהִָּ֨ נָׁ ה שָׁ ָ֖ ְשרֵּ ש עֶּ ן־ְשֹלִ֥ ֹו בֶּ אל ְבנָ֔ ִ֣ עֵּ ְשמָׁ  )כה( ְויִּ
אל ְבנִֽ  ָ֖ עֵּ ְשמָׁ ם ְויִּ ִ֑ הָׁ ֹול ַאְברָׁ מָ֖ ה נִּ ֹום ַהזֶָּ֔ ֙ם ַהיִ֣ צֶּ  ֹו:)כו( ְבעֶּ֙

ֹו: פ תִֽ לּו אִּ ֹמָ֖ ִ֑ר נִּ ן־נֵּכָׁ ת בֶּ ִ֣ אֵּ ף מֵּ ָ֖סֶּ ְקַנת־כֶּ ת ּומִּ יִּ יד בָָׁ֔ ִ֣ יתֹ֙ו ְילִּ י בֵּ ֹּ֤ ל־ַאְנשֵּ  )כז( ְוכָׁ
Alef.  

1.  It would appear that the definition of “Hithalech” offered by Wiesel and Reggio would not be 

appropriate for Shemot 21:19. In the latter case, we wish to see if the victim of the blow(s) 

administered by the perpetrator can walk unaided as a sign of his recovery. The definitions 

that are offered by W. and R. deal with a person walking without a goal in mind or even 

simply thinking about something, i.e., the purpose or process of “walking” rather than the 

physical ability to actually walk.  

2.  The reflexive form of the verb is more appropriate for someone who is on a high spiritual 

level because it indicates that he appreciates and reflects upon what he is doing, as opposed 

to an typical person who complies with the Commandments—while he may accurately carry 

them out, he also is likely not to think about or necessarily understand what he is doing.  

Beit.  

1.  RaShI: v. 2 Two-way Covenant. 

 Reggio: v. 2 references v. 7 and 8 which describe a Two-way Covenant, something that has  
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expanded from the Covenant made with all of mankind during the Creation in Beraishit 2 

and affirmed to Avraham during the Covenant between the Pieces in Ibid. 15.     

 ShaDaL: v. 2 One-way Covenant with God alone Making a Commitment to Avraham and his 

 descendants. 

  v. 4, 7, 9 Two-way Covenant. 

 MaLBIM: v. 2 Two-way Covenant, in contrast to Ibid. 15. 

 2.  ShaDaL contends that the term “Brit” would refer to a generic, One-way Covenant. Since in  

v. 7, God uses the term “Briti” (My Covenant), this is indicative of a unique Covenant  

that includes a Two-sided dimension, which includes God Expecting something in return 

from Avraham and his offspring.. 

 ”If v. 7 was referring to an earlier One-way Covenant, then the term “Brit” rather than “Briti .א3

would have been more appropriate.  

 (.It appears to me that this is the same question asked in Beit 2 above. See my answer there) .ב  

Gimel.  

1.   

 שפתי חכמים בראשית פרק יז פסוק י
 ונמלתם:)פסוק י"א( ו אף על פי שהוא לשון ציווי אי אפשר שהוא ציווי שהרי כתיב אחריו 

  .א2

 בראשית פרק נ
ּו  אְמרָ֔ ִֹ֣ ם ַוי יהֶָּ֔ ת ֲאבִּ ִ֣ י־מֵּ ֙ף כִּ י־יֹוסֵּ ִֽ ּו ֲאחֵּ ְראֹּ֤ ּו)טו( ַויִּ ְלנּו לִ֥ ַמָ֖ ר ּגָׁ ִ֥ ה ֲאשֶּ עָָׁ֔ רָׁ ִ֣ ל־הָׁ ת כָׁ נּו אֵֵּ֚ י֙ב לָָׁ֔ ב יָׁשִּ ֹּ֤ שֵּ ף ְוהָׁ ִ֑ נּו יֹוסֵּ ָ֖ ְשְטמֵּ  יִּ

ֹו:  ֹאתִֽ
 רש"י בראשית פרק נ פסוק טו

 ישטמנו.  שמא -לו ישטמנו 

לו מתחלק לענינים הרבה, יש לו משמש בלשון בקשה ולשון הלואי, כגון )לעיל ל לד( לו יהי 

 כדבריך, )שם כג יג( לו שמעני, )יהושע ז ז( ולו הואלנו, )במדבר יד ב( לו מתנו. 

רים לב כט( לו חכמו, )ישעיה מח יח( לו הקשבת למצותי, , כגון )דבאם ואוליויש לו משמש בלשון 

 )שמואל ב' יח יב( ולו אנכי שוקל על כפי. 

 ויש לו משמש בלשון שמא לו ישטמנו, 

ואין לו עוד דומה במקרא, והוא לשון אולי, כמו )לעיל כד לט( אולי לא תלך האשה אחרי לשון 

ב( אולי יראה ה' בעניי, )יהושע יד יב( אולי שמא הוא, ויש אולי לשון בקשה כגון )שמואל ב' טז י

 ישיב ה' אותי, הרי הוא כמו, )לעיל ל לד( לו יהי כדבריך, 

 ויש אולי לשון אם, )לעיל יח כד( אולי יש חמשים צדיקים:
 

 תהלים פרק פא
ּוד(  כּו:ַע   לָ֗ ִֽ י ְיַהלֵּ ַכִ֥ ְדרָׁ ל בִּ אֵָּ֗ ְשרָׁ י יִִּ֝ ִ֑ ַעִֽ לִּ ִ֣ י ֹשמֵּ  מִּ

 ידרש"י תהלים פרק פא פסוק 
 לשוב לי ולשמוע אלי: אם היו רוציןעדיין  -)יד( לו עמי שומע לי 

 

 ישעיהו פרק מח
ּוא)יח(  ם: לִ֥ ִֽ י ַהיָׁ ִ֥ ְתָךָ֖ ְכַגלֵּ ְדקָׁ ָך ְוצִּ ֙ר ְשלֹומֶָּ֔ י ַכנָׁהָׁ ֹּ֤ י ַוְיהִּ ִ֑ ְצֹותָׁ ְבתָׁ ְלמִּ ְקַשָ֖  הִּ
 (של בר אילן, אין רש"י על הפסוק הזה! CDלפי ה)

According to RaShI, the word “Lu” in Beraishit 17:18 is different from these other examples. 

The former is a language of wishing that this was the case, whereas the latter examples are 

simply conditional speculation. 
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 In order for Avraham to be consistent with the humility that he evidences during his .ב

negotiation for the populations of Sodom and Amora (Ibid. 18:27), he does not allow himself 

to think that he deserves this favor on the part of HaShem, that it would be a function of 

Divine Rachamim. Similarly, Moshe uses the word “VaEtchanan” (Devarim 3:23), indicating 

that he was not making the claim that he ought to be allowed to enter Israel as some sort of 

quid pro quo, but rather a “Matnat Chinam” (a gift that is fully underserved by the recipient) 

in order to demonstrate the humility stated in BaMidbar 12:3.  

 RaShI is bothered by the implication that he wishes Yishmael to simply stay alive, regardless .א3

of his moral and spiritual level. Therefore, RaShI defines “living” as implying a particular type 

of honorable conduct. (The Talmud states that there are evildoers that are figuratively 

“dead” even as they remain “alive.”) 

 RaMBaN’s objection is based upon the observation that while HaShem Promised not to do .ב

away with Yishmael, we do not see his actions or those of his offspring as particularly in line 

with fear of God and morality. Therefore, if HaShem Said He was Adhering to Avraham’s 

request, it was only in terms of Yishmael staying alive.  

 Imrei Shefer suggests that by preventing Yishmael from being led astray by false prophets .ג

and “seers,” he was fulfilling not only the quantitative aspect of the promise, but also the 

qualitative dimension that RaShI posits.  

 


