מה רש"'י מפרש על "אחר הדברים האלא"?

יש מרבותינו אומרים :אחר דבריו של השטן שהיה מקטרג ואמר
מכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניך פר אחד או איל
אחדץ-אחרי שהשטן אמר לה' שאברהם עשה הרבה סעודות ,אבל
לא זבח הרבה קרבנות לה' .אמר לו :כלום עשה אלא בשביל בנו,
אלא הייתי אומר לו "זבח אותו לפני" לא היה מעכב -.ה' ענה
לשטן שאברהם עשה הכל בשביל בנו ,אבל הוא היה מוכן לשחות
את בנו אם ה' צווה לו .המבחן בשביל שטן הקטגור.
יוש אומרים :אחרי דבריו של ישמעאל שהיה מתפאר על יצחק
שמל במ יג' שנה ולא מיחה -אחרי שישמעל היה  bragליצחק
שהוה קבל ברית מילה בגיל  13ולא היה לו בעיה .אמר לו יצחק
באבר אחת אתה מיראני אלו אמר לי הקב''ה "זבח את עצמך
לפני" לא הייתי מעכב -.יצחק ענה לו "אתה מנסה to impress me
עם פגוי אחד ,אבל אם ה' היה מצוה אותי לשחות אותי לפני ,אני
הייתי עושה את זה .המבחן בשביל יצחק.

מה רמב"ן מפרש על "והאלקים נסא את אברהם"? ענין הנסיון הוא ,לדעתי ,בעבור היות :מעשה האגם רשות
מוחלטת בידו .אם ירצה ,יעשה ,ואם לא ירצה ,לא יעשה-.
לאדם יש  complete controlלחליט מה לעשות .יקרא נסיון מצד
המנושה ,אבל המנסה ,ית ברך ,יצוה בו להוציא הדבר מהכח
אל הפועך ,להיות לו שכר מעשה טוב ולא שכר לב טוב בלבד.
אז זה ניסיון רק מצד של המנוסה ,שצריך להחליט מה לעשות.המנסה ,ה' ,מנסה אותו כדי להוציא את היכולת )להשלים את
הצויו( שלו ,וכך הוא יכול להרבות את שכרו ,שהוא יכול לקבל את
השכר של מעשה ,ולא של יכולת.
הנסיון בשביל אברהם.
מה הקושי במילים "והאלוקים נסא את אברהם?“ הרי ה' יודע הכל ,אז למה הוא מנסה?
מעכב

Delay

מיחה

Protest

מתאפר

Brag

שמל

Was circumcised

מקטריג

Accuse

המנוסה

The tested

המנסה

The tester

רשות מוחלטת

Complete control

באבר

With a cut

מראני

Impress me

מה זאת "ה' הידיעה"?

ה' ,שמשמעותו הוא " “theכמו "הכלב" או "הבית".

מה זאת "ה' השאלה"?

ה' ,עם חטף פטח ,ששימן לשאלה ,כמו "הלא".

מה זאת "ו' החיבור"?

ו' ,שמשמעותו הוא ".“and

מה זאת "ו' ההפוך"?

ו' ,שלפני מילה בעתיד ,וכך הופך המילה לעבר ,כמו
ו'+יעלה=ויעלה=הוא עלה

מה זאת "ו' הנגוד"?

ו ,שמשמועתו הוא .but

מה זאת "מ' המקום"?

מ' ,שמשמעותו הוא  ,fromכמו "המוצאי לכם מן הארץ.

מה זאת "מ' ההשוואה"?

מ' ,שמשמועותו הוא "יותר מן “..כמו "מנשא".

מושא ישיר
מה זאת ?transitive sentence
פועל יוצא

”?Direct object, answers the question “who or what
A sentence with a direct object in it.
Transitive verb

Intransitive verb

פועל חוזר
(prepositions)  ”את" הוא אחת ממילת היחס.1
. ”את" הוא הקדמה למושא ישיר.2

?מה עושה המילה "את" בלשון עברית

Context, syntax, semantics

?מהם שלש האלמינים של פשט

Tense, Person, Gender, Number- the 4 things needed to translate
verbs from the Tanach.
First, the  שרשis extracted.
The elements of ToP GuN can be determined first using the letters
“"איתן, which determine person, and from that, the rest.

“ToP GuN" להסביר

