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Father and Son  

Based on an article by R. Ari Kahn 

Source 1: Shemot 20:15 

 ַוַיַעְמדּו ַוָינֻעּו ָהָעם ַוַיְרא ָעֵשן ְוֶאת־ָהָהר ַהשָֹפר קֹול ְוֵאת ְוֶאת־ַהַלִפיִדם ֶאת־ַהּקֹוֹלת רִֹאים ְוָכל־ָהָעם

 :ֵמָרֹחק

And all the people saw the thunder ...  

 

Source 2: Bereishit Ch. 22 

 :ִהנִֵני ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֵאָליו ַויֹאֶמר ֶאת־ַאְבָרָהם ִנָסה ְוָהֱאֹלִהים ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי( א 
 ָשם ְוַהֲעֵלהּו ַהֹמִרָיה ֶאל־ֶאֶרץ ְוֶלְך־ְלָך ֶאת־ִיְצָחק ֲאֶשר־ָאַהְבָת  ֶאת־ְיִחיְדָך ֶאת־ִבְנָך ַקח־נָא ַויֹאֶמר( ב 

 :ֵאֶליָך ֹאַמר ֲאֶשר ֶהָהִרים ַאַחד ַעל ְלעָֹלה

And it came to pass after these things, that God tested Abraham, and said to him, "Abraham." And he 

said, "Behold, here I am." And He said, "Take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and go 

to the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will 

tell you."    

Source 3: Da’at Zekeinim (Tosafot) Bereishit Ch. 22 

 בנו ליצחק אמר עליו קשור וענן מרחוק המקום את אברהם כשראה מדרש. פה לכם שבו( ה
 רואים אתם מה להם ואמר נעריו אצל חזר עליו קשור וענן נאה הר לו אמר רואה אתה מה

 כ"א כמוהו רואים שאינכם שוים והחמור אתם להם אמר דבר שום רואים אנו אין לו אמרו
 לו אין עבד ולפיכך לחמור הדומה עם ל"רז דאמרו הך דהיינו ל"ונ. החמור עם פה לכם שבו

 :חמור כמו חיים
 

Source 4: Bereishit Rabba Ch. 56 

On the third day ... and saw the place afar off. What did he see? He saw a cloud enveloping the 

mountain, and said: "It appears that that is the place where the Holy One, blessed be He, told me t o 

sacrifice my son." He [Abraham] then said to him [Isaac]: "Isaac, my son, do you see what I see?" 

"Yes," he replied. Said he to his two servants: "Do you see what I see?" "No," they answered. Since 

you do not see it, [he told them] "Abide here..."  
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Source 5: Midrash Tanhuma 

 ראה(. ד ג יהושע[ )אמה כאלפים ובינו ביניכם] יהיה רחוק אך שנאמר, מיל רחוק יצחק' ר אמר

, כלום אתה רואה ליצחק אמר(, לאו לו אמרו. כלום אתם רואים לנעריו ואמר) אברהם אותו
 אנו לו אמרו, )כלום אתם רואים לנעריו אמר, עליו קשור וענן ומשובח נאה הר אני רואה ל"א

 שם[ )החמור עם פה לכם שבו] להן אמר[ לאו לו אמרו(, ]ואילנות עצים בו ויש גבוה הר רואים
 נלכה והנער ואני. לחמור הדומה עם אתם כך יודע ואינו רואה החמור מה(, ה/ ב"כ בראשית/

 .כה עד

Source 6: Shemot Ch. 19 

 ַוֶיֱחַרד ְמֹאד ָחָזק שָֹפר ְוֹקל ַעל־ָהָהר ָכֵבד ְוָענָן ּוְבָרִקים ֹקֹלת ַוְיִהי ַהבֶֹקר ִבְהיֹת ַהְשִליִשי ַביֹום ַוְיִהי
ַבַמֲחנֶה ֲאֶשר ָכל־ָהָעם   

 

And it came to pass on the third day in the morning, that there was thunder and lightning, and a thick 

cloud upon the mount, and the sound of a shofar exceedingly loud; so that all the people who were in 

the camp trembled.  

 

Source 7: Bereishit Ch. 22 

 ִהֵנִני ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֵאָליו ַויֹאֶמר ֶאת־ַאְבָרָהם ִנָסה ְוָהֱאֹלִהים ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי

... Abraham tested God that things, these after pass to came it And 

 

Source 8: Shemot Ch. 20 

 ַוָינֻעּו ָהָעם ַוַיְרא ָעֵשן ָהָהרְוֶאת־ ַהשָֹפר קֹול ְוֵאת ְוֶאת־ַהַלִפיִדם ֶאת־ַהּקֹוֹלת רִֹאים ְוָכל־ָהָעם( טו 
 :ֶפן־נָמּות ֱאֹלִהים ִעָמנּו ְוַאל־ְיַדֵבר ְוִנְשָמָעה ִעָמנּו ַדֵבר־ַאָתה ֶאל־ֹמֶשה ַויֹאְמרּו( טז :ֵמָרֹחק ַוַיַעְמדּו

 ִיְרָאתוֹ  ִתְהֶיה ּוַבֲעבּור ָהֱאֹלִהים ָבא ֶאְתֶכם נַסֹות ְלַבֲעבּור ִכי ַאל־ִתיָראּו ֶאל־ָהָעם ֹמֶשה ַויֹאֶמר( יז 
 :ֶתֱחָטאּו ְלִבְלִתי ַעל־ְפנֵיֶכם

And all the people saw the thunder, and the lightning, and the sound of the shofar, and the mountain smoking; 

and when the people saw it, they were shaken, and stood far away. And they said to Moses, "Speak with us, 

and we will hear; but let not God speak with us, lest we die." And Moses said to the people, "Fear not; for God 

has come to test you, and that his fear may be before your faces, that you sin not."  

 

Source 9: Bereishit Ch. 22 

 :ִהנִֵני ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַויֹאֶמר ־ַהָשַמִים ןִמ  ְיֹקָוק ַמְלַאְך ֵאָליו ַוִיְקָרא( יא
 ְוֹלא ַאָתה ֱאֹלִהים ִכי־ְיֵרא ָיַדְעִתי ַעָתה ִכי ְמאּוָמה לוֹ  ְוַאל־ַתַעׂש ֶאל־ַהנַַער ָיְדָך ַאל־ִתְשַלח ַויֹאֶמר( יב

 :ִמֶמִני ֶאת־ְיִחיְדָך ֶאת־ִבְנָך ָחַׂשְכָת 
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And the angel of the Lord called to him from heaven, and said, "Abraham, Abraham"; and he said, 

"Here am I". And he said, "Lay not your hand upon the lad, nor do anything to him; for now I know 

that you fear God, seeing that you did not withhold your son, your only son from me.  

Source 10: Shemot Ch. 20:17 

ַעל־ ִיְרָאתוֹ  ֶיהִתְה  ּוַבֲעבּור ָהֱאֹלִהים ָבא ֶאְתֶכם נַסֹות ְלַבֲעבּור ִכי ַאל־ִתיָראּו ֶאל־ָהָעם ֹמֶשה ַויֹאֶמר
 :ֶתֱחָטאּו ְלִבְלִתי ְפנֵיֶכם

...for God has come to test you, and that his fear may be before your faces, that you sin not.  

Source 11: Shemot Ch. 19 

 ְמֹאד ָחָזק שָֹפר ְוֹקל ַעל־ָהָהר ָכֵבד ְוָענָן ּוְבָרִקים ֹקֹלת ַוְיִהי ַהבֶֹקר ִבְהיֹת ַהְשִליִשי ַביֹום ַוְיִהי( טז
 ַוִיְתַיְצבּו ִמן־ַהַמֲחנֶה ָהֱאֹלִהים ִלְקַראת ֶאת־ָהָעם ֹמֶשה ַויֹוֵצא( יז :ַבַמֲחנֶה ֲאֶשר ָכל־ָהָעם ַוֶיֱחַרד

 ַהִכְבָשן ְכֶעֶשן ֲעָשנוֹ  ַוַיַעל ָבֵאש ְיֹקָוק ָעָליו ָיַרד ֲאֶשר ִמְפנֵי ֻכלוֹ  ָעַשן ִסינַי ְוַהר( יח :ָהָהר ְבַתְחִתית
 :ְבקֹול ַיֲענֶנּו ְוָהֱאֹלִהים ְיַדֵבר ֹמֶשה ְמֹאד ְוָחֵזק הֹוֵלְך רַהשֹפָ  קֹול ַוְיִהי( יט :ְמֹאד ָהָהר ָכל־ ַוֶיֱחַרד

  And it came to pass on the third day in the morning, that there was thunder and lightning, and a thick cloud 

upon the mount, and the sound of a shofar exceedingly loud; so that all the people who were in the camp 

trembled. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God; and they stood at the lower part 

of the mount. And Mount Sinai was altogether in smoke, because the Lord descended upon it in fire; and its 

smoke ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount trembled greatly. And when the voice of the 

shofar sounded long, and became louder and louder, Moses spoke, and God answered him by a voice  

 

Source 12: Talmud Rosh Hashana 16a 

 של בשופר לפני תקעו: הוא ברוך הקדוש אמר -? איל של בשופר תוקעין למה: אבהו רבי אמר
 . לפני עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה, אברהם בן יצחק עקידת לכם שאזכור כדי, איל

Rabbi Abbahu said: "Why do we blow on a ram's horn? The Holy One, blessed be He, 

said: 'Sound before Me a ram's horn so that I may remember on your behalf the binding of 

Isaac the son of Abraham, and account it to you as if you had bound yourselves before Me.'"  

 

Source 13: Midrash Rabbah - Bamidbar I:8 

 הר, גבנונים הר, בשן הר, אלהים הר, לו נקראו שמות' ו סיני במדבר משה אל' ה וידבר א"ד ח

  סיני הר, חורב הר, מוריה

Another exposition of the text: And the Lord spoke unto Moshe in the wilderness of Sinai. This 

wilderness (Sinai) was called by six names: Mount of God, Mount Bashan, Mount Gavnunim, Mount 

Moriah, Mount Horev, Mount Sinai. 
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Source 14: Talmud Ta’anit 16a 

 הוראה ממנו שיצא הר: אמר חד. חנינא ורבי חמא בר לוי רבי בה פליגי? המוריה הר מאי

  .העולם לאומות מורא ממנו שיצא הר: אמר וחד, לישראל
 

What is [the meaning of] "Mount Moriah"? With regard to this there is a difference of opinion 

between Rabbi Levi ben Hama and Rabbi Hanina. [One says]:  "Because from this mountain 

instruction went forth unto Israel." And the other says: "Because it is the mountain whence fear 

came upon the heathen." 

 

Source 15: Tosafot 

 

' ה הר שקראוהו אברהם שם על שנקרא ירושלם דזה מ"י - לישראל הוראה ממנו שיצאה הר

 ונקרא שלם מלך צדק ומלכי( יד שם) כדכתיב שלם כבר נקרא היה והעיר( כב בראשית) יראה
 שם על ם"למ ד"למ בין בירושלם ד"יו נותנין אנו אין לכך שלם שם ועל יראה שם על ירושלם

( לג דברים) וכתיב תורה תצא מציון כי( ב ישעיה) כדכתיב תורה שם על מוריה נקרא וההר שלם
 מורא יצא שממנו שם על מוריה ונקרא סיני זה המוריה הגזית לשכת והוא ליעקב משפטיך יורו

 דירושלם לומר רצה נמי אי ושקטה יראה ארץ( עו תהלים) כדכתיב תורה במתן כוכבים לעובדי
 .ומתפחדים גדולתה על כוכבים לעובדי מורא שיש שם על מוריה נקרא

1. Jerusalem, the place from which the law was taught, as the Prophet said, "From Zion shall 

Torah spring forth" (Yeshayahu Chapter 2). 

2. The original source of instruction: Sinai. 

Source 16: Midrash Tehilim 68 

, אבינו יצחק שנעקד ממקום, מעיסה כחלה, נתלש המוריה מהר יוסי' ר אמר, בא מהיכן וסיני
, התורה את עליו לקבל לבניו נאה עליו נעקד אביהם ויצחק הואיל הוא ברוך הקדוש אמר

 אלו(, ב ב ישעיה) ההרים בראש' ה בית הר יהיה נכון שנאמר, למקומו לחזור שעתיד ומניין
תורה חומשי חמשה כמנין כלומר, הרים' ה. ההרים, וציון וסיני וכרמל תבור . 

And where did Sinai come from? Rav Yossi said, "From Mount Moriah it was separated (ripped?) 

like challah, which was separated from the dough. From the place where Isaac our Forefather was 

bound. God said, since Isaac their Forefather was bound there, it is an appropriate place for his 

children to receive the Torah."  

 

Source 17: Talmud Shabbat 88b 

, ישראל של נשמתן יצתה הוא ברוך הקדוש מפי שיצא ודיבור דיבור כל: לוי בן יהושע רבי ואמר
 -? קיבלו היאך שני דיבור, נשמתן יצתה ראשון שמדיבור ומאחר. בדברו יצאה נפשי שנאמר

 אותם והחיה, מתים בו להחיות שעתיד טל הוריד
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Rabbi Joshua ben Levi also said: "At every word which went forth from the mouth of the Holy One, 

blessed be He, the souls of Israel departed, for it is said, My soul went forth when he spoke. But since 

their souls departed at the first word, how could they receive the second word? He brought down 

the dew with which He will resurrect the dead and revived them."  

 

Source 18: Pirkei D'Rebi Eliezer Chapter 30 

 אל לו' ואמ הכרובים מבין קולו שהשמיע וכיון, יצחק של נפשו ויצאה פרחה צוארו על החרב שהגיע כיון' אומ יהודה' ר

' ה אתה ברוך' ואמ ופתח להחיות עתידים המתים שכך יצחק וידע רגליו על יצחק ועמד וקם לגופו חזרה נפשו ידך תשלח

 ,המתים מחיה

Rav Yehuda said, "When the sword got to his neck Isaac's soul departed. When he heard the sound 

from between the cherubs, saying 'Do not lift your hand...,' his soul returned. He stood on his feet 

and ... said 'Blessed be thou God who revives the dead.'” 

 

Source 19: The Haftara; Sefer Melachim II Ch. 4 

And when Elisha came into the house, behold, the child was dead, and laid upon his bed. He went in 

therefore, and closed the door upon the two of them, and prayed to the Lord. And he went up, and lay 

upon the child, and put his mouth upon his mouth and his eyes upon his eyes, and his hands upon his 

hands; and he stretched himself upon the child; and the flesh of the child became warm. Then he 

returned, and walked in the house to and fro; and went up, and stretched himself upon him; and the 

child sneezed seven times, and the child opened his eyes.  

Source 20: Bereishit Ch. 22 

 ַוֵיְלכּו ְוֶאת־ַהַמֲאֶכֶלת ֶאת־ָהֵאש ְבָידוֹ  ַוִיַּקח ְבנוֹ  ַעל־ִיְצָחק ַוָיֶׂשם ָהעָֹלה ֶאת־ֲעֵצי ַאְבָרָהם ַוִיַּקח( ו 

 ָהֵאש ִהנֵה ַויֹאֶמר ְבִני ִהנִֶני ַויֹאֶמר ָאִבי ַויֹאֶמר ָאִביו ֶאל־ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַויֹאֶמר( ז :ַיְחָדו ְשנֵיֶהם
 :ַיְחָדו ְשנֵיֶהם ַוֵיְלכּו ְבִני הְלעֹלָ  ַהֶשה ִיְרֶאה־לוֹ  ֱאֹלִהים ַאְבָרָהם ַויֹאֶמר( ח :ְלעָֹלה ַהֶשה ְוַאֵיה ְוָהֵעִצים

And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son; and he took the fire in 

his hand, and a knife. And both of them walked together. And Isaac spoke to Abraham his father, and 

said, "My father;" and he said, "Here am I, my son." And he said, "Behold the fire and the wood; but 

where is the lamb for a burnt offering?" And Abraham said, "My son, God will provide himself a lamb 

for a burnt offering." And both of them walked together.  

 

 
 


