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VaYera 5725 “The Fifty Righteous Individuals in the Midst of the City” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=151  

 בראשית פרק יח
ה  ֶּ֤ ְמַכס  ר ַהַֽ יֹקָוָ֖ק ָאָמָ֑ ה:)יז( ַוַֽ ַֽ י ֹעש  ר ֲאִנִ֥ ָ֖ ם ֲאש  ַאְבָרָהָ֔ ַֽ  ֲאִנ֙י מ 

ץ: ר  ִ֥י ָהָאַֽ ל גֹוי  ֹו ֹכָ֖ ְבְרכּו־בָ֔ ּום ְוִנַ֨ ֹול ְוָעצָ֑ ֹוי ָגדָ֖ ֶ֛ה ְלגִ֥ ְהי  ם ָה֧יֹו ִיַֽ ְבָרָהָ֔  )יח( ְוַאַ֨
ְמרּו֙    √ יו ְוָשַֽ יתֹ֙ו ַאֲחָרָ֔ ת־ב  יו ְוא  ת־ָבָנֶּ֤ ה א  ר ְיַצּו ֶּ֜ יו ְלַמַע֩ן ֲאש ַ֨ י ְיַדְעִתִּ֗ יא ְיֹקָו֙ק  )יט( ִכִּ֣ ַען ָהִבֶּ֤ ט ְלַמִּ֗ ה ּוִמְשָפָ֑ ֹות ְצָדָקָ֖ ק ַלֲעשִ֥ ְך ְיֹקָוָ֔ ר  ִּ֣ ד 

יו: ר ָעָלַֽ ָ֖ ר־ִדב  ת ֲאש  ִ֥ ם א   ַעל־ַאְבָרָהָ֔
ד: ה ְמֹאַֽ י ָכְבָדָ֖ ם ִכִ֥ ָטאָתָ֔ ָבה ְוַחַ֨ ה ִכי־ָרָ֑ ם ַוֲעֹמָרָ֖ ת ְסֹדִ֥ ק ַזֲעַקֶ֛ ר ְיֹקָוָ֔ אמ  ִֹּ֣  )כ( ַוי

ְרא ָ֔    √ ֲרָדה־ָנִּ֣א ְוא  ַֽ ָעה:)כא( א  ָדַֽ א א  ָֹ֖ ה ְוִאם־ל ּו׀ ָכָלָ֑ י ָעשִּ֣ ַלָ֖ ָאה א  ּה ַהָבִ֥  ה ַהְכַצֲעָקָתֶ֛

ִ֥י ְיֹקָוַֽק: ד ִלְפנ  ָ֖ נּו ֹעמ  ִ֥ ם עֹוד  ְבָרָהָ֔ ָמה ְוַאַ֨ ּו ְסֹדָ֑ ְלכָ֖ ים ַוי  ֲאָנִשָ֔ ּו ִמָש֙ם ָהַֽ  )כב( ַוִיְפנֶּ֤
יק   √ ה ַצִדָ֖ ף ִתְספ ָ֔ ר ַהַאִּ֣ ם ַויֹאַמָ֑ ע: )כג( ַוִיַגִ֥ש ַאְבָרָהָ֖  ִעם־ָרָשַֽ

ים    √ ַען ֲחִמִשִ֥ ֹום ְלַמֶ֛ א ַלָמקָ֔ ֙ה ְולֹא־ִתָשִּ֣ ף ִתְספ  יר ַהַאֶּ֤ ֹוְך ָהִעָ֑ ם ְבתִּ֣ ים ַצִדיִקָ֖ ֶ֛ש ֲחִמִשִ֥ י י  ּה:)כד( אּוַלִ֥ ר ְבִקְרָבַֽ ִ֥ ם ֲאש   ַהַצִדיִקָ֖

ית ַצִדי֙ק עִ    √ ה ְלָהִמֶּ֤ ר ַהז ִּ֗ ת׀ ַכָדָבִּ֣ ֲעשִֹּ֣ ָלה ְלךֶּ֜ מ  ה )כה( ָחִלַ֨ ָ֖ א ַיֲעש  ִֹ֥ ץ ל ר  ֙ט ָכל־ָהָאָ֔ ְך ֲהֹשפ  ָלה ָלָ֔ ע ָחִלִּ֣ יק ָכָרָשָ֑ ע ְוָהָיִ֥ה ַכַצִדָ֖ ם־ָרָשָ֔

ט:  ִמְשָפַֽ
ם ַבֲעבּו אִתי ְלָכל־ַהָמקֹוָ֖ יר ְוָנָשִ֥ ֹוְך ָהִעָ֑ ם ְבתִּ֣ ים ַצִדיִקָ֖ ם ֲחִמִשִ֥ א ִבְסֹדֶ֛ ְמָצִ֥ ק ִאם־א  ר ְיֹקָוָ֔ אמ  ִֹּ֣ ם:)כו( ַוי  ָרַֽ

ל־)כז( ַוַיִַ֥ען  ר א  ִּ֣ ְלִת֙י ְלַדב  ר ִהנ ה־ָנֶּ֤א הֹוַא֙ ם ַויֹאַמָ֑ ר: ה'ַאְבָרָהָ֖ פ  ַֽ ר ָוא  י ָעָפִ֥  ְוָאֹנִכָ֖
א אַ  ִֹּ֣ ֙ר ל אמ  ֹ֙ יר ַוי ת־ָכל־ָהִעָ֑ ה א  ית ַבֲחִמָשָ֖ ה ֲהַתְשִחִ֥ ים ַהַצִדיִק֙ם ֲחִמָשָ֔ ם )כח( ֠אּוַלי ַיְחְס֞רּון ֲחִמִשֶּ֤ א ָשָ֔ ְמָצִּ֣ ית ִאם־א  ְשִחָ֔

ה:ַאְרָבִעָ֖   ים ַוֲחִמָשַֽ
ה ַבֲעבָ֖  ֱעש ָ֔ ַֽ א א  ִֹּ֣ ֙ר ל אמ  ֹ֙ ים ַוי ם ַאְרָבִעָ֑ ּון ָשָ֖ י ִיָמְצאִ֥ ר אּוַלֶ֛ ָלי֙ו ַויֹאַמָ֔ ר א  ֶּ֤ ֹוד ְלַדב  ף עֶּ֜ ס  ים:)כט( ַוֹיַ֨  ּור ָהַאְרָבִעַֽ

ַחר ַלַֽ  א ִיֶּ֤ ר ַאל־ָנ֞ יֹאמ  ֹ֙ ה' )ל( ַו֠ ים ַוי ם ְשֹלִשָ֑ ּון ָשָ֖ י ִיָמְצאִ֥ ָרה אּוַלֶ֛ ים:ַוֲאַדב ָ֔ ם ְשֹלִשַֽ א ָשָ֖ ְמָצִ֥ ה ִאם־א  ֱעש ָ֔ ַֽ א א  ִֹּ֣ ֙ר ל  אמ 
ל־   √ ר א  ִּ֣ ְלִת֙י ְלַדב  ה־ָנֶּ֤א הֹוַא֙ ַֽ ר ִהנ  אמ  ִֹּ֗ ים: ה')לא( ַוי ְשִרַֽ ע  ּור ָהַֽ ית ַבֲעבָ֖ א ַאְשִחָ֔ ִֹּ֣ ֙ר ל אמ  ֹ֙ ים ַוי ְשִרָ֑ ם ע  ּון ָשָ֖ י ִיָמְצאִ֥  אּוַלֶ֛

ַחר ַלַֽ  א ִיֶּ֤ ר ַאל־ָנ֞ יֹאמ  ה: ה')לב( ַו֠ ּור ָהֲעָשָרַֽ ית ַבֲעבָ֖ א ַאְשִחָ֔ ִֹּ֣ ֙ר ל אמ  ֹ֙ ה ַוי ם ֲעָשָרָ֑ ּון ָשָ֖ י ִיָמְצאִ֥ ַעם אּוַלֶ֛ ה ַאְך־ַהַפָ֔  ַוֲאַדְבָרִּ֣
ֹו: ב ִלְמֹקמַֽ ם ָשִ֥ ם ְוַאְבָרָהָ֖ ל־ַאְבָרָהָ֑ ר א  ָ֖ ה ְלַדב  ר ִכָלָ֔ ִּ֣ ק ַכֲאש  ְך ְיֹקָוָ֔ ִּ֣ל   )לג( ַוי 

Alef.  

The fact that Avraham is described by HaShem as one concerned about “Tzedaka” makes it 

easier to understand why he would have particular sympathy for other Tzaddikim that may 

be found among the residents of Sodom and Amora. He understands what it takes to be a 

Tzaddik and particularly sympathizes with those who strive to maintain such a level of 

righteousness in their lives.  

Beit.  

1.  The commentators are trying to account for the vertical line dividing the words “Asu” and 

“Kalla.” ּו׀ ָכָלָ֑ה  ָעשִּ֣

2.  RaShI: 

ה ְרא ָ֔ ֲרָדה־ָנִּ֣א ְוא  ַֽ ּו׀   א  י ָעשִּ֣ ַלָ֖ ָאה א  ּה ַהָבִ֥ ה  ַהְכַצֲעָקָתֶ֛ א  ; ָכָלָ֑ ָֹ֖ ָעה:  ,ְוִאם־ל ָדַֽ  א 
                    Sephorno:  

ה  ְרא ָ֔ ֲרָדה־ָנִּ֣א ְוא  ַֽ ה  א  ּו׀ ָכָלָ֑ י ָעשִּ֣ ַלָ֖ ָאה א  ּה ַהָבִ֥ ָעה:   ַהְכַצֲעָקָתֶ֛ ָדַֽ א א  ָֹ֖  ְוִאם־ל

3.  Had RaShI not added the addendum, it would be possible to think that this is a “zero-sum 

game,” i.e., either the residents of Sodom will be destroyed, or nothing will happen to them. 

By his clarification, RaShI indicates that some form of Divine Punishment will be forthcoming; 

however, it has yet to be determined just how comprehensive that Punishment will be.  

4.  By adding the phrase “VeChein Omdim BeMerdan,” RaShI is adding the additional caveat that 

there is a difference between a “one-time” infraction, as reprehensible as it might have been, 

and an ongoing series of events, reflecting the commitment by the sinners to a certain type 

of concerted and ongoing transgression. In the former case, repentance is more likely than in 
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the latter since the sin has not become part of the nature of the individuals concerned. Only 

in the former scenario is the destruction for the entire society called for.  

5.  RaShI understands the “Heh” at the beginning of the word “HaKeTza’akata” as a “Heh 

HaSheila” connoting the conditional nature of the situation and the need for HaShem to 

Clarify what the sin of the inhabitants of Sodom might be.  

 ShaDaL does not agree with this assessment, since such a degree of uncertainty should not 

be associated with God. Rather, it is to demonstrate and model that before a judgment is 

rendered, particularly in a capital case, those rendering judgment have to see for themselves 

that the conclusion that they are drawing is factually-based. This parallels the statement in 

Devarim concerning an Ihr HaNidachat:  

 דברים פרק יג
ב)טו(  ָ֑ יט  ך: ְוָדַרְשָת֧ ְוָחַקְרָת֧ ְוָשַאְלָתָ֖ ה  ַֽ את ְבִקְרב  ָֹ֖ ה ַהז ָבִ֥ ה ַהתֹוע  ְשָתֶ֛ ר נ ע  ֹון ַהָדָבָ֔ ֙ת ָנכִּ֣ ֶּ֤ה ֱאמ   ְוִהנ 

6.  Sephorno understands the word “Kala” in a quantitative manner, i.e., were all of the 

inhabitants guilty of this transgression?  

 ShaDaL understands the word in a qualitative, objective manner, i.e., did what is reputed to 

have happened, actually take place?  

7.  Sephorno does not appear to take into consideration the vertical line separating the words 

“Asu” and “Kalla”, which ShaDaL explains is intended to divide the verb from the adverb. 

Sephorno’s interpretation appears to ignore the line’s existence.  

Gimel.  

1.  RaLBaG: Avraham prays on behalf of the evil-doers of Sodom and Amora whose continued 

existence should be protected by the existence of the Tzadikim. 

 Akeidat Yitzchak: Avraham prays on behalf of the Tzadikim themselves, who will not be able 

to continue to exist if everyone else is destroyed. 

 R. Volf Heidenheim: Avraham prays on behalf of the cities whose continued existence would 

be justified as long as there is a cadre of Tzadikim within them.  

 ShaDaL: Avraham prays on behalf of the evil-doers because a significant group of Tzadikim 

might be able to positively influence them.  

 
 שנת תשכ"ב  פרשת וירא

 תפילת אברהם על סדום

 לג -בראשית פרק יח, פסוקים כג 

 

 

 פסוק כ"ד

ּה" ר ְבִקְרבָּׂ קֹום ְלַמַען ֲחִמִשים ַהַצִדיִקם ֲאשֶׁ א ַלמָּׂ  "ְולֹא ִתשָּׂ

 :רמב"ן

 עונש קולקטיבי   .ד
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אמר כי הגון וטוב שישא לכל המקום למען חמשים הצדיקים, ... :...ד"ה ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע

שוא עבוד  ('מלאכי ג) גם במידת הדין להמית צדיק עם רשע שאם כן יהיה כצדיק כרשע ויאמרו –אבל לא יתכן 

אלוקים, וכל שכן במידת הרחמים שהוא שופט כל הארץ... וזהו ענין הכפל "חלילה לך" והקב"ה הודה שישא לכל 

 .בעבורם, כי במידת רחמים יתנהג עמהםהמקום 

 :רד"ק

ד"ה ולא תשא למקום: לא אמר "לאנשי המקום", כי הרשעים דין הוא שילקו איש איש לפי עוונו, אבל להשחית המקום 

כמו שאמר )כ"א( "כלה", דין הוא שאם יש חמשים צדיקים בתוך העיר, שישא למקום ולא ישחיתנו מכל וכל... ויכלו  –

  .וב יתקיים באותם הצדיקים אחרי כלות רשעיםהרשעים והיש

עם הארץ עשקו עושק וגזלו גזל, ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו בלא משפט  ('ל-יחזקאל כ"ב, כ"ט) ומה שאמר

ואבקש מהם איש גודר גדר ועומד בפרץ לפני בעד הארץ ובלתי שחתה..." אותה השחתה אינה השחתה גמורה לעשותה 

ביה ממנה והישוב ישאר, ועוד: שהיה אותו איש צדיק גמור שיהיה בו כח להציל האחרים מרוב כלה אלא להשחית יוש

ובלבד שלא יהיה החמס גובר באותו מקום, כי עם רוב החמס לא יעמוד הישוב,  ,צדקתו ומחזירם למוטב כאשר יוכל

וברעב או להגלותם מן ל להשחית המקום אלא לשפוט הרשעים בחרב -אבל אם שאר העוונות גוברים אינו דין הא

 והכרתי ממך צדיק ורשע", ואומר" (יחזקאל כ"א)הארץ ובזה ילקו מעט הצדיקים בכלל רוב הרשעים, כמו שאמר 

  ."נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים, בשר חסידיך לחיתו ארץ "(תהלים ע"ט)

היו בהם צדיקים  –ה משפט ואסלח לה" שוטטו בחוצות ירושלם... אם תמצאו איש אם יש עוש" ('ירמיהו ה) ומה שאמר

בעצמם, אבל שילכו בחוצות וברחובות להשיב אחרים מעוון לא היו בהם, כי היו יראים לנפשותם פן יהרגו, ולא היו 

 ,אם כן אין כח בצדקתם לסלוח לעיר בעבורם, אלא מהם ילכו עם הרשעים –מוסרים נפשם כדי להשיב הפושעים 

והיו שלשה האנשים האלה בתוכה נח דניאל ואיוב " (יחזקאל י"ד)צדקתם, כמו שאמר ומהם ינצלו לעצמם, הכל לפי

 ."ואומר )י"ד כ'( "חי אני נאום ה' אם בן אם בת יצילו, המה בצדקתם יצילו נפשם "...המה בצדקתם ינצלו נפשם
  

 למבנה ולסגנון תפילת אברהם   .ה

 

 פסוק כ"ד

קֹום ְלַמַען " א ַלמָּׂ  "ֲחִמִשים ַהַצִדיִקםְולֹא ִתשָּׂ

 :אברבנאל

ולפי שהקב"ה אמר לאברהם שיעשה כלה בהם, מלאו לבו לדבר בזה ראשונה ולומר: אין ספק שיש בסדום צדיק או ...

צדיקים, ואיך אם כן תעשה כלה בהם?... ואחרי שעשה הטענה הזאת, עשה עוד טענה שנית באופן אחר באמרו: אולי 

: ועוד אני אומר שלא די שאינו ראוי שתספה צדיק עם רשע, אבל בהיפך, שכשימצאו שם יש חמשים צדיקים... כלומר

חמשים צדיקים לא תספה לא לצדיק ולא לרשע, כי הצדיקים ראוי שיגנו על כל העיר, והוא אמרו "ולא תשא למקום 

ה בעבור מיעוטה, למען חמשים הצדיקים?" שהוא בתמיהה, שאין ראוי שתדון את העיר אחר רובה, אלא שתזכה אות

וזה לפי שהצדיקים ההם הנה במות קרוביהם ושכניהם בהכרח יקבלו נזק רב, או תגרם להם מיתה על ידי כך, וסוף סוף 

ידונו אחר כך כרשעים, כי בהיות האדם יושב במדינה, מסתפק בצרכיו ביושבי העיר וחי בהם, אין ספק שאם ימותו 

  .כולם וישאר הוא לבדו ימות גם הוא

ר עשה הוא יתברך הטענה הזאת ליונה באמרו: "ואני לא אחוס על ננוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים וכב

עשרה רבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה". כי שם נשאו )=נסלח ל...( האבות החטאים בעבור 

  ?הקטנים, ואיך לא יעשה כך לצדיקים

חזר לדבר על שתיהן, נגד הראשונה אמר "חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית...", ובעבור שהניח אברהם שתי טענות, 

וכנגד הטענה השנית שעשה מהחמשים צדיקים, אמר עוד: "חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט", כי בהיות 

כספיהם וכל ו ,שלא תכלה אותם, אינו משפט שיפלו בניהם ובנותיהם וכל קרוביהם אף על פי ,חמשים צדיקים בתוכה

 .אשר להם
RaMBaN: Avraham prays on behalf of the cities. 

RaDaK: Avraham prays on behalf of the cities. 

Abrabanel: Avraham prays on behalf of the cities. 

2.  It seems to me that R. Heidenheim agrees with RaMBaN. 
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3.  RaLBaG: The Tzadikim should protect the Reshaim from being destroyed merely by their 

presence/existence.  

 ShaDaL: The reason why the Tzadikim should justify sparing the cities is because their 

influence could cause the evil-doers to repent and for the unjust laws of the area to be 

changed. 

 Since HaShem should not Wish anything bad—ואם כן מזה יחוייב שלפעמים תישא עוון הרשעים  .4

to happen to the righteous, and if all of the evil-doers were to be destroyed, that would 

result in both psychological pain as well as physical difficulties for the Tzadikim, this should 

per force cause the evil-doers to be forgiven. 

 Even if the Tzadik were to be able to survive for  a short time—הנה לא יעלה לו שבתו או חדשו 

apafter the destruction of the evil-doers, a week or a month in the end would only be a 

short-term reprieve.  

5.  The phrase in R. Heidenheim’s commentary “VeLahem Yeishut BaIhr” refers to their 

constituting a critical mass where they are a group or community as opposed to scattered, 

isolated individuals. This explains how HaShem Insisted that a minimum of ten such Tzadikim 

would be required in order to justify sparing the city.  

 He could base himself upon:  

ם       ים ַצִדיִקָ֖ ֶ֛ש ֲחִמִשִ֥ י י  יר)כד( אּוַלִ֥ ֹוְך ָהִעָ֑ ר  ְבתִּ֣ ִ֥ ם ֲאש  ים ַהַצִדיִקָ֖ ַען ֲחִמִשִ֥ ֹום ְלַמֶ֛ א ַלָמקָ֔ ֙ה ְולֹא־ִתָשִּ֣ ף ִתְספ  ַהַאֶּ֤

ּה:  ְבִקְרָבַֽ
ם  ים ַצִדיִקָ֖ ם ֲחִמִשִ֥ א ִבְסֹדֶ֛ ְמָצִ֥ ק ִאם־א  ר ְיֹקָוָ֔ אמ  ִֹּ֣ יר)כו( ַוי ֹוְך ָהִעָ֑ ם: ְבתִּ֣ ם ַבֲעבּוָרַֽ אִתי ְלָכל־ַהָמקֹוָ֖  ְוָנָשִ֥

Perhaps the phrase “BeToch HaIhr” suggests that they are a recognized group within the city 

limits.  

6.  “LeMa’an” suggests “for the sake of”, i.e., not because of how the Tzadikim would necessarily 

be affected by the destruction of the evil-doers, but that the former’s existence simply 

justifies forgiving the others. 

 “BaAvuram” implies that it is “for the benefit” of the Tzadikim, to be in a functioning locale, 

however corrupt it might happen to be, and sparing them the pain of having to witness the 

destruction of people with whom they were familiar.   

Daled.  

 Unfortunately, just because one serves in the role of Shofet (judge) does not mean that all of .א1

his judgments will be just. HaShem, however, as Avraham points out, by definition must Be 

Just, and therefore He Is not your typical “Shofet.” 

 Continuing the theme in the answer just above, there are all sorts of legal systems that a .ב  

judge can operate under, and some of them are not based upon objective truth, but rather 

some sort of subjective prejudice. The justice system that HaShem must be Associated with 

also has a higher standard, i.e., “true justice.” 

2.    

ר ִהנ ה־ָנֶּ֤א  ם ַויֹאַמָ֑ ְלִתי֙ )כז( ַוַיִַ֥ען ַאְבָרָהָ֖ ל־ הֹוַא֙ ר א  ִּ֣ ר: ה'ְלַדב  פ  ַֽ ר ָוא  י ָעָפִ֥  ְוָאֹנִכָ֖
ה־ָנֶּ֤א  ַֽ ר ִהנ  אמ  ִֹּ֗ ְלִתי֙ )לא( ַוי ִּ֣  הֹוַא֙ ל־ְלַדב  ים: ה'ר א  ְשִרַֽ ע  ּור ָהַֽ ית ַבֲעבָ֖ א ַאְשִחָ֔ ִֹּ֣ ֙ר ל אמ  ֹ֙ ים ַוי ְשִרָ֑ ם ע  ּון ָשָ֖ י ִיָמְצאִ֥  אּוַלֶ֛

 

 גור אריה בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק לא
 -)לא( הואלתי רציתי. על "הואלתי" הראשון )פסוק כז( לא פירש 'רציתי', מפני שיש לפרש "הואלתי" 

צריך לפרשו מלשון  -ה באר" )דברים א, ה(, אבל עתה שכבר התחיל לדבר 'התחלתי', כמו "הואיל מש

'רציתי'. ובאלה הדברים )שם( משמע מפירוש רש"י ד"הואלתי" הוא לשון התחלה, שכתב שהוא לשון 

התחלה כמו "הואלתי לדבר", זהו על "הואלתי" הראשון, דהוא לשון התחלה. דאין לפרש שניהם לשון 
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ברהם לא היה מדבר בקשה אחת ב' פעמים, דבפעם הראשון אמר "הנה נא 'רציתי', דמצינו כי א

הואלתי וגו'", ואחר כך אמר "אל נא יחר לאדני" )פסוק לא(, ואחר כך אמר "הנה נא הואלתי", ואחר כך 

 אמר "אל נא יחר ואדברה אך הפעם" )ר' פסוק לב(, הנה כל אחד ואחד הוי בקשה בפני עצמו:
 Heh.  

1.   

ה טויח:בראשית  ש ָשָר֧ י ַוְתַכח ַ֨ ְקִתי ִכִּ֣ א ָצַחָ֖ ִֹ֥ ר ל אֹמֶ֛ ר ׀ ל  אמ  ִֹ֥ ָאה ַוי ָ֑ ְקְת׃ ׀ ָיר  י ָצָחַֽ א ִכִ֥ ָֹ֖  ׀ ל

The three vertical lines indicating brief stoppages indicate Sara’s realization that she was not 

telling the truth when she said she hadn’t laughed, when the text previously stated that she 

did. The verse then describes her internal state of mind, i.e., fear, which precipitated her 

bald-faced denial. The end of the verse is the refutation of her claim by an angel, stating 

summarily that she in fact had laughed, despite her effort to deny it.  

2.  

ְך דשם כ: ל  ֲאִבימ ֶ֕ יָה  ַוַֽ ָ֑ ל  ב א  א ָקַרָ֖ ִֹ֥ רל י--ֲאדֹ  ַויֹאַמֶ֕ ג׃ ָנֶ֕ ֲהֹרַֽ יק ַתַֽ ֹוי ַגם־ַצִדָ֖  ֲהגִ֥

The three Zakef Gadol’s indicate that Avimelech is being less than frank when he refers to 

himself and his people as righteous. Avimelech is not that. His statement to that effect is 

specious. And his addressing HaShem is not truly a confession of sin but rather posturing to 

save himself and his people from Divine Judgment. 

   .א3

ְך ְלאַ  טשם  ל  א ֲאִבימ ֶּ֜ ם ַוִיְקָרַ֨ ֹו ְבָרָהִּ֗ ר לֶּ֜ אמ  ַֹ֨ נּו֙ ( 1  ַוי יָת ָלַ֨ ה־ָעִשֶּ֤ ַֽ אִתי ( 2  מ  ה־ָחָטִּ֣ ַֽ ּומ 

ְך י׃ ָלָ֔ יָת ִעָמִדַֽ ּו ָעִשָ֖ ַָֽעשָ֔ ר לֹא־י  ִּ֣ ֲעִשי֙ם ֲאש  ה ְגֹדָלָ֑ה ַמַֽ י ֲחָטָאִּ֣ י ְוַעל־ַמְמַלְכִתָ֖ אָת ָעַלֶ֛ ֧ ב  י־ה   ִכַֽ

The “closing off” of the words “VaYomer Lo” is accomplished by an Azla-Geresh combination.  

 The Ta’amim would then resemble those of Beraishit 31:36, which are basically identical to .ב

those appearing in Ibid. 20:9: 

ן  לושם לא: ר ְלָלָבָ֔ אמ  ִֹּ֣ ֲעֹק֙ב ַוי ַען ַיַֽ ן ַוַיֶּ֤ ב ְבָלָבָ֑ ב ַוָיִָּּ֣֣ר  ֲעֹקָ֖ ַחר ְלַיַֽ יַוִיִ֥ ה ַחָטאִתָ֔ ְקָת  ַמה־ִפְשִע֙י ַמִּ֣ י ָדַלָ֖ ִכִ֥

י׃ ֲחָרַֽ  ַאַֽ


