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  כב פרק בראשית
ה ַהְדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי( א) ת ִנָסה ְוָהֱאֹלִהים ָהֵאלֶּ ר ַאְבָרָהם אֶּ ֹּאמֶּ ֹּאֶמר ַאְבָרָהם ֵאָליו ַוי ִני ַוי  :ִהנֵּ
ר( ב) ֹּאמֶּ ת ָנא ַקח ַוי ת ִבְנָך אֶּ ר ִחיְדָךיְ  אֶּ ת ָאַהְבָת  ֲאשֶּ ְך ִיְצָחק אֶּ ל ְלָך ְולֶּ ץ אֶּ רֶּ  ַעל ְלעָֹּלה ָשם ְוַהֲעֵלהּו ַהמִֹּרָיה אֶּ

ָהִרים ַאַחד ר הֶּ יָך אַֹּמר ֲאשֶּ  :ֵאלֶּ
ר ַאְבָרָהם ַוַיְשֵכם( ג) ת ַוַיֲחבֹּש ַבבֹּקֶּ ת ַוִיַקח ֲחמֹּרֹו אֶּ ָלה ֲעֵצי ַוְיַבַקע ְבנֹו ִיְצָחק ְוֵאת ִאתֹו ְנָעָריו ְשֵני אֶּ  ַוָיָקם עֹּ

ְך ל ַוֵילֶּ ר ַהָמקֹום אֶּ  :ָהֱאֹלִהים לֹו ָאַמר ֲאשֶּ
ת ַאְבָרָהם ַוִיָשא ַהְשִליִשי ַביֹום( ד) ת ַוַיְרא ֵעיָניו אֶּ  :ֵמָרחֹּק ַהָמקֹום אֶּ
ר( ה) ֹּאמֶּ ל ַאְבָרָהם ַוי ם ְשבּו ְנָעָריו אֶּ ה כֹּה ַעד ֵנְלָכה ַנַערְוהַ  ַוֲאִני ַהֲחמֹור ִעם פֹּה ָלכֶּ ם ְוָנשּוָבה ְוִנְשַתֲחוֶּ  :ֲאֵליכֶּ
ת ַאְבָרָהם ַוִיַקח( ו) ם ָהעָֹּלה ֲעֵצי אֶּ ת ְבָידֹו ַוִיַקח ְבנֹו ִיְצָחק ַעל ַוָישֶּ ת ָהֵאש אֶּ ת ְואֶּ לֶּ ם ַוֵיְלכּו ַהַמֲאכֶּ  ְשֵניהֶּ

 :ַיְחָדו
ר( ז) ֹּאמֶּ ל ִיְצָחק ַוי ר ָאִביו ַאְבָרָהם אֶּ ֹּאמֶּ ֹּאֶמר ָאִבי ַוי ר ְבִני ִהֶנִני ַוי ֹּאמֶּ ה ְוַאֵיה ְוָהֵעִצים ָהֵאש ִהֵנה ַוי  ַהשֶּ

 :ְלעָֹּלה
ר( ח) ֹּאמֶּ ה ֱאֹלִהים ַאְבָרָהם ַוי ה לֹו ִיְראֶּ ם ַוֵיְלכּו ְבִני ְלעָֹּלה ַהשֶּ  :ַיְחָדו ְשֵניהֶּ
ל ַוָיבֹּאּו( ט) ר ַהָמקֹום אֶּ ן ִהיםָהֱאֹל לֹו ָאַמר ֲאשֶּ ת ַאְבָרָהם ָשם ַוִיבֶּ ת ַוַיֲערְֹּך ַהִמְזֵבחַ  אֶּ ת ַוַיֲעקֹּד ָהֵעִצים אֶּ  אֶּ

ם ְבנֹו ִיְצָחק  :ָלֵעִצים ִמַמַעל ַהִמְזֵבחַ  ַעל אֹּתֹו ַוָישֶּ
ת ַאְבָרָהם ַוִיְשַלח( י) ת ַוִיַקח ָידֹו אֶּ ת אֶּ לֶּ ת ִלְשחֹּט ַהַמֲאכֶּ  :ְבנֹו אֶּ
ר ַהָשַמִים ִמן ְיקָֹוק ַמְלַאְך יוֵאלָ  ַוִיְקָרא( יא) ֹּאמֶּ ֹּאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוי ִני ַוי  :ִהנֵּ
ר( יב) ֹּאמֶּ ל ָיְדָך ִתְשַלח ַאל ַוי ֹּא ַאָתה ֱאֹלִהים ְיֵרא ִכי ָיַדְעִתי ַעָתה ִכי ְמאּוָמה לֹו ַתַעש ְוַאל ַהַנַער אֶּ  ָחַשְכָת  ְול

ת ת ִבְנָך אֶּ ִני ְיִחיְדָך אֶּ  :ִממֶּ
ת ַאְבָרָהם ַוִיָשא( יג) ֱאַחז ַאַחר ַאִיל ְוִהֵנה ַוַיְרא ֵעיָניו אֶּ ְך ְבַקְרָניו ַבְסַבְך נֶּ ת ַוִיַקח ַאְבָרָהם ַוֵילֶּ  ָהַאִיל אֶּ

 :ְבנֹו ַתַחת ְלעָֹּלה ַוַיֲעֵלהּו
ה ְיקָֹוק ַההּוא ַהָמקֹום ֵשם ַאְבָרָהם ַוִיְקָרא( יד) ה ְיקָֹוק ְבַהר ַהיֹום ֵיָאֵמר רֲאשֶּ  ִיְראֶּ  :ֵיָראֶּ
ל ְיקָֹוק ַמְלַאְך ַוִיְקָרא( טו)  :ַהָשָמִים ִמן ֵשִנית ַאְבָרָהם אֶּ
ר( טז) ֹּאמֶּ ר ַיַען ִכי ְיקָֹוק ְנֻאם ִנְשַבְעִתי ִבי ַוי ת ָעִשיָת  ֲאשֶּ ה ַהָדָבר אֶּ ֹּא ַהזֶּ ת ָחַשְכָת  ְול ת ִבְנָך אֶּ ָך אֶּ  :ְיִחידֶּ
ְכָך ָבֵרְך ִכי( יז) ה ְוַהְרָבה ֲאָברֶּ ת ַאְרבֶּ ר ְוַכחֹול ַהָשַמִים ְככֹוְכֵבי ַזְרֲעָך אֶּ  ֵאת ַזְרֲעָך ְוִיַרש ַהָים ְשַפת ַעל ֲאשֶּ

ְיָביו ַשַער  :אֹּ
ץ ּגֹוֵיי כֹּל ְבַזְרֲעָך ְוִהְתָבֲרכּו( יח) ב ָהָארֶּ ר ֵעקֶּ ִלי ָשַמְעָת  ֲאשֶּ  :ְבקֹּ
ל ַאְבָרָהם בַוָישָ ( יט) ל ַיְחָדו ַוֵיְלכּו ַוָיֻקמּו ְנָעָריו אֶּ ב ָשַבע ְבֵאר אֶּ  פ: ָשַבע ִבְבֵאר ַאְבָרָהם ַוֵישֶּ
ה ַהְדָבִרים ַאֲחֵרי ַוְיִהי( כ)  :ָאִחיָך ְלָנחֹור ָבִנים ִהוא ַגם ִמְלָכה ָיְלָדה ִהֵנה ֵלאמֹּר ְלַאְבָרָהם ַויַֻּגד ָהֵאלֶּ
ת( כא) ת ְבכֹּרֹו עּוץ אֶּ ת ָאִחיו בּוז ְואֶּ  :ֲאָרם ֲאִבי ְקמּוֵאל ְואֶּ
ת( כב) ד ְואֶּ שֶּ ת כֶּ ת ֲחזֹו ְואֶּ ת ִפְלָדש ְואֶּ  :ְבתּוֵאל ְוֵאת ִיְדָלף ְואֶּ
ת ָיַלד ּוְבתּוֵאל( כג) ה ְשמָֹּנה ִרְבָקה אֶּ  :ַאְבָרָהם ֲאִחי ְלָנחֹור ִמְלָכה ָיְלָדה ֵאלֶּ
ד ְראּוָמה ּוְשָמּה ּוִפיַלְגשֹו( כד) ת ִהוא ַּגם ַוֵתלֶּ ַבח אֶּ ת טֶּ ת ַּגַחם ְואֶּ ת ַתַחש ְואֶּ  ס: ַמֲעָכה ְואֶּ
 

 ספר בראשית פרק כא 
ר ִדֵבר: ר ָאָמר ַוַיַעש ְיהָֹוה ְלָשָרה ַכֲאשֶּ ת ָשָרה ַכֲאשֶּ  )א( ַויהָֹוה ָפַקד אֶּ

ד ָשָרה ְלַאְבָרָהם  ר אֹּתֹו ֱאֹלִהים:ן ִלְזֻקָניו ַלמבֵּ )ב( ַוַתַהר ַוֵתלֶּ ר ִדבֶּ  ֹוֵעד ֲאשֶּ
ם  ת שֶּ ר  ְבנֹו ַהנֹוַלד)ג( ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם אֶּ  לֹו ָשָרה ִיְצָחק: ָיְלָדהלֹו ֲאשֶּ

ת ִיְצָחק  ר ִצָּוה אֹּתֹו ֱאֹלִהים: ֶּןֹּ בְבנו)ד( ַוָיָמל ַאְבָרָהם אֶּ  ְשמַֹּנת ָיִמים ַכֲאשֶּ
ן ְמַאת ָשנָ  ד לֹו ֵאת )ה( ְוַאְבָרָהם בֶּ  :ִיְצָחק ְבנֹוה ְבִהָּולֶּ

ר ָשָרה ְצחֹּק ָעָשה ִלי ֱאֹלִהים ָכל ַהשֵֹּמַע ִיֲצַחק ִלי: ֹּאמֶּ  )ו( ַות
ר ִמי ִמֵלל ְלַאְבָרָהם ֵהיִניָקה ָבִנים ָשָרה ִכי  ֹּאמֶּ ן )ז( ַות  ִלְזֻקָניו:ָיַלְדִתי בֵּ

ת יַוִיָּגַמל ַוַיַעש ַא  ַהֶיֶלד)ח( ַוִיְגַדל  ה ָגדֹול ְביֹום ִהָּגֵמל אֶּ  ְִצָחק:ְבָרָהם ִמְשתֶּ
ת  א ָשָרה אֶּ ר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק: ֶבן ָהָגר)ט( ַוֵתרֶּ  ַהִמְצִרית ֲאשֶּ

ת ֹּאת ְואֶּ ר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרש ָהָאָמה ַהז ֹּאמֶּ ֹּא ִייַרש  ְבָנּה )י( ַות ֹּאת ִעם ֶבן ָהָאָמהִכי ל  ִיְצָחק:ִעם ְבִני  ַהז
 ְבנֹו:)יא( ַוֵיַרע ַהָדָבר ְמאֹּד ְבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹּת 

יָך ַעל  ל ַאְבָרָהם ַאל ֵיַרע ְבֵעינֶּ ר ֱאֹלִהים אֶּ ֹּאמֶּ יָך ָשָרה ְשַמע  ַהַנַער)יב( ַוי ֹּאַמר ֵאלֶּ ר ת ָך כֹּל ֲאשֶּ ְוַעל ֲאָמתֶּ
א ְלָך ָזַרע:ְבקָֹּלּה   ִכי ְבִיְצָחק ִיָקרֵּ

נּו  ן ָהָאָמה ְלגֹוי ֲאִשימֶּ ת בֶּ  :ִכי ַזְרֲעָך הּוא)יג( ְוַגם אֶּ
ת ל ָהָגר ָשם ַעל ִשְכָמּה ְואֶּ ם ְוֵחַמת ַמִים ַוִיֵתן אֶּ חֶּ ר ַוִיַקח לֶּ ְך  ַהֶיֶלד )יד( ַוַיְשֵכם ַאְבָרָהם ַבבֹּקֶּ ָה ַוֵתלֶּ ַוְיַשְלחֶּ

 ַוֵתַתע ְבִמְדַבר ְבֵאר ָשַבע:
ת)טו(  ת ַוַתְשֵלְך אֶּ מֶּ  ַתַחת ַאַחד ַהִשיִחם: ַהֶיֶלד ַוִיְכלּו ַהַמִים ִמן ַהחֶּ

ה ְבמֹות  ְראֶּ ת ִכי ָאְמָרה ַאל אֶּ שֶּ ד ַהְרֵחק ִכְמַטֲחֵוי קֶּ גֶּ ב ָלּה ִמנֶּ ְך ַוֵתשֶּ ת  ַהָיֶלד)טז( ַוֵתלֶּ ד ַוִתָשא אֶּ גֶּ ב ִמנֶּ ַוֵתשֶּ
  קָֹּלּה ַוֵתְבְך:
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ת קֹול)יז( ַויִ   ר ָלּה ַמה ָלְך ָהָגר ַאל  ַהַנַער ְשַמע ֱאֹלִהים אֶּ ֹּאמֶּ ל ָהָגר ִמן ַהָשַמִים ַוי ַוִיְקָרא ַמְלַאְך ֱאֹלִהים אֶּ
ל קֹול ה ר הּוא ָשם: ַַנַערִתיְרִאי ִכי ָשַמע ֱאֹלִהים אֶּ  ַבֲאשֶּ

ת  ת ָיֵדְך בֹו  ַהַנַער)יח( קּוִמי ְשִאי אֶּ נּו:ְוַהֲחִזיִקי אֶּ  ִכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִשימֶּ
ת  ת ַמִים ַוַתְשְק אֶּ ת ַהֵחמֶּ ְך ַוְתַמֵלא אֶּ א ְבֵאר ָמִים ַוֵתלֶּ יָה ַוֵתרֶּ ת ֵעינֶּ  ַהָנַער:)יט( ַוִיְפַקח ֱאֹלִהים אֶּ

ת ה ַקָשת: ַהַנַער )כ( ַוְיִהי ֱאֹלִהים אֶּ ב ַבִמְדָבר ַוְיִהי רֹּבֶּ  ַוִיְגָדל ַוֵישֶּ
ץ ִמְצָרִים:)כא(  רֶּ ב ְבִמְדַבר ָפאָרן ַוִתַקח לֹו ִאמֹו ִאָשה ֵמאֶּ  ַוֵישֶּ

ר ַהִהוא ָבֵעת ַוְיִהי( כב) ֹּאמֶּ ְך ַוי לֶּ ל ְצָבאֹו ַשר ּוִפיכֹּל ֲאִבימֶּ ר ְבכֹּל ִעְמָך ֱאֹלִהים ֵלאמֹּר ַאְבָרָהם אֶּ  ַאָתה ֲאשֶּ
ה  :עֹּשֶּ

ְכִדי ּוְלִניִני ִלי ִתְשקֹּר ִאם ֵהָנה ֵבאֹלִהים ִלי ִהָשְבָעה ְוַעָתה( כג) ד ּוְלנֶּ סֶּ ר ַכחֶּ ה ִעְמָך ָעִשיִתי ֲאשֶּ  ְוִעם ִעָמִדי ַתֲעשֶּ
ץ ר ָהָארֶּ  :ָבּה ַּגְרָתה ֲאשֶּ

ר( כד) ֹּאמֶּ ִכי ַאְבָרָהם ַוי  :ִאָשֵבעַ  ָאנֹּ
ת ַאְבָרָהם ְוהֹוִכחַ ( כה) ְך אֶּ לֶּ ראֲ  ַהַמִים ְבֵאר אֹּדֹות ַעל ֲאִבימֶּ ְך ַעְבֵדי ָּגְזלּו שֶּ לֶּ  :ֲאִבימֶּ
ר( כו) ֹּאמֶּ ְך ַוי לֶּ ֹּא ֲאִבימֶּ ת ָעָשה ִמי ָיַדְעִתי ל ה ַהָדָבר אֶּ ֹּא ַאָתה ְוַגם ַהזֶּ ִכי ְוַגם ִלי ִהַּגְדָת  ל ֹּא ָאנֹּ  ִבְלִתי ָשַמְעִתי ל

 :ַהיֹום
ֹּאן ַאְבָרָהם ַוִיַקח( כז) ְך ַוִיֵתן ּוָבָקר צ לֶּ ם ְכְרתּוַויִ  ַלֲאִבימֶּ  :ְבִרית ְשֵניהֶּ
ת ַאְבָרָהם ַוַיֵצב( כח) ַבע אֶּ ֹּאן ִכְבשֹּת שֶּ ן ַהצ  :ְלַבְדהֶּ
ר( כט) ֹּאמֶּ ְך ַוי לֶּ ל ֲאִבימֶּ ַבע ֵהָנה ָמה ַאְבָרָהם אֶּ ת שֶּ ה ְכָבשֹּ ר ָהֵאלֶּ  :ְלַבָדָנה ִהַצְבָת  ֲאשֶּ
ר( ל) ֹּאמֶּ ת ִכי ַוי ַבע אֶּ ת ָחַפְרִתי ִכי ְלֵעָדה ִלי ִתְהיֶּה ַבֲעבּור יִמָיִד  ִתַקח ְכָבשֹּת שֶּ ֹּאת ַהְבֵאר אֶּ  :ַהז
ם ִנְשְבעּו ָשם ִכי ָשַבע ְבֵאר ַההּוא ַלָמקֹום ָקָרא ֵכן ַעל( לא)  :ְשֵניהֶּ
ְך ַוָיָקם ָשַבע ִבְבֵאר ְבִרית ַוִיְכְרתּו( לב) לֶּ ל ַוָיֻשבּו ְצָבאֹו ַשר ּוִפיכֹּל ֲאִבימֶּ ץ אֶּ רֶּ  :ְפִלְשִתים אֶּ
ל ַוִיַטע( לג) שֶּ  :עֹוָלם ֵאל ְיקָֹוק ְבֵשם ָשם ַוִיְקָרא ָשַבע ִבְבֵאר אֶּ
ץ ַאְבָרָהם ַוָיָגר( לד) רֶּ  :ַרִבים ָיִמים ְפִלְשִתים ְבאֶּ

 
  א פסוק כב פרק בראשית ם"רשב

 אחר. שלמעלה הפרשה על רמחוב האלה הדברים אחר' שנא מקום כל - האלה הדברים אחר ויהי( א)
 אחר ויהי. האומות מן, אברם תירא אל', הק לו אמר המלכים את אברהם שהרג, האלה הדברים
 הדברים אחר וכן. רבקה את ילד ובתואל עוד לאמר לאברהם ויוגד, יצחק שנולד, האלה הדברים

 לו והועיל מרדכי את להרוג שרצה, המן את אחשורוש המלך גדל, ותרש בגתן על מרדכי שהגיד, האלה
 ולנינו לו לאבימלך ברית אברהם שכרת הדברים אחר כאן אף. המן ונתלה המלך את שהציל מה

 בכלל פלשתים ארץ שהרי זאת על' הק של אפו וחרה הצאן כבשות שבע לו ונתן אברהם של ולנכדו
 פלשתים סרני חמשת ערי על מטילין ביהושע וגם נשמה כל תחיה לא עליהם ציוה' והק ישראל גבול
, י"י את נסותם על, תלאה אליך דבר הנסה' כדכת וציערו קינתרו אברהם את נסה והאלהים לכן, גורל
 לך ועתה, בניהם ובין ביניכם ברית לכרות שנתתיו בבן נתגאיתה כלומר. ונסני י"י בחנני, ומריבה מסה

 ויהי שמואל של שבמדר כן אחרי מצאתי וכן .שלך ברית כריתות הועילה מה ויראה לעולה והעלהו
 נתתה אתה' הק לו אמר. מידי תקח הצאן כבשות שבע את' כת. חדשים שבעה פלשתים בארץ י"י ארון

 הורגים שבניו חייך א"ד. אותן ונוצחין בניך עם מלחמות שבע עושים שבניו חייך, כבשות שבע לו
 שבע מחריבים שבניו חייך א"ד. בניו ושלשה שאול ופנחס חפני שמשון הן ואילו מבניך צדיקים שבע

 מחזיר שארון א"ד[. תרין] עולמים ובית[ וגבעון] ושילה נוב וגלגל מועד אוהל הן ואילו, משכנות
 :אה"קונטרארי נסה. חדשים שבעה פלשתים בשדה
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 שני סיפורי העקידה )פרק כב(

 
 
 
 עקידת האיל )יא-יד(
 

ֹּאֶמר )יא( ַוִיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָֹוה ִמן ַהָשַמִים  ַוי
ִני ֹּאֶמר ִהנֵּ :ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוי  

 
ל ַהַנַער ְוַאל ַתַעש לֹו  ר ַאל ִתְשַלח ָיְדָך אֶּ ֹּאמֶּ )יב( ַוי
ֹּא  ְמאּוָמה ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי ְיֵרא ֱאֹלִהים ַאָתה ְול

ִני: ֶאת ִבְנָך ֶאת ְיִחיְדָךָחַשְכָת  ִממֶּ  
 
 
 
 
 
 

יָניו ַוַיְראַוִיָשא ַאבְ )יג(  ְוִהֵנה ַאִיל  ָרָהם ֶאת עֵּ
ֱאַחז ַבְסַבְך ְבַקְרָניו   ַאַחר נֶּ
 
 
 

הּו ְלעָֹּלה  ַויֵֶּלְך ַאְבָרָהם ַוִיַקח ֶאת ָהַאִיל ַוַיֲעלֵּ
 ַתַחת ְבנֹו:
 
 
 
 

ְיהָֹוה )יד( ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא 
ר ֵיָאֵמר ַהיֹום בְ  ִיְרֶאה :ְיהָֹוה יֵָּרֶאהַהר ֲאשֶּ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עקידת יצחק )א-י(
 

ה ְוָהֱאֹלִהים ִנָסה  )א( ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ
ת ַאְבָרָהם  ִניאֶּ ֹּאֶמר ִהנֵּ ָליו ַאְבָרָהם ַוי ֹּאֶמר אֵּ :ַוי  

 
ר  ֹּאמֶּ ר  ֶאת ִבְנָך ֶאת ְיִחיְדָךָנא  ַקח)ב( ַוי ֲאשֶּ

ת ִיְצחָ  ִרָיה  ְֶלְךק וָאַהְבָת אֶּ ץ ַהמֹּ רֶּ ל אֶּ ְלָך אֶּ
הּו ר אַֹּמר  ְוַהֲעלֵּ ָהִרים ֲאשֶּ ָשם ְלעָֹּלה ַעל ַאַחד הֶּ

יָך:  ֵאלֶּ
ת ֲחמֹּרֹו ַוִיַקח  ר ַוַיֲחבש אֶּ )ג( ַוַיְשֵכם ַאְבָרָהם ַבבֹּקֶּ
ת ְשֵני ְנָעָריו ִאתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְבנֹו ַוְיַבַקע ֲעֵצי  אֶּ

ר ָאַמר לֹו עָֹּלה ַוָיָקם ַויֵ  ל ַהָמקֹום ֲאשֶּ ְך אֶּ לֶּ
 ָהֱאֹלִהים:
 

יָניו)ד( ַביֹום ַהְשִליִשי  ַוַיְרא  ַוִיָשא ַאְבָרָהם ֶאת עֵּ
ת ַהָמקֹום ֵמָרחֹּק:  אֶּ

ם פֹּה ִעם  ל ְנָעָריו ְשבּו ָלכֶּ ר ַאְבָרָהם אֶּ ֹּאמֶּ )ה( ַוי
ה ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַנַער ֵנְלָכה ַעד כֹּה ְוִנְשַת  ֲחוֶּ

ם:  ְוָנשּוָבה ֲאֵליכֶּ
י ָהעָֹּלה)ו(  ם ַעל ִיְצָחק  ַוִיַקח ַאְבָרָהם ֶאת ֲעצֵּ ַוָישֶּ

ת  ְבנֹו לֶּ ת ַהַמֲאכֶּ ת ָהֵאש ְואֶּ ְלכּוַוִיַקח ְבָידֹו אֶּ  ַויֵּ
ם ַיְחָדו:  ְשֵניהֶּ

ר ָאִבי  ֹּאמֶּ ל ַאְבָרָהם ָאִביו ַוי ר ִיְצָחק אֶּ ֹּאמֶּ )ז( ַוי
נִ  ר ִהנֶּ ֹּאמֶּ ר ִהֵנה ָהֵאש ְוָהֵעִצים ְוַאֵיה ַוי ֹּאמֶּ י ְבִני ַוי

ה ְלעָֹּלה:  ַהשֶּ
ר ַאְבָרָהם  ֹּאמֶּ ה ְלעָֹּלה  ֱאֹלִהים ִיְרֶאה)ח( ַוי לֹו ַהשֶּ

ם ַיְחָדו:  ְבִני ַוֵיְלכּו ְשֵניהֶּ
ר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים  ל ַהָמקֹום ֲאשֶּ )ט( ַוָיבֹּאּו אֶּ

ת הַ  ן ָשם ַאְבָרָהם אֶּ ת ָהֵעִצים ַוִיבֶּ ִמְזֵבַח ַוַיֲערְֹּך אֶּ
ם אֹּתֹו ַעל ַהִמְזֵבַח  ת ִיְצָחק ְבנֹו ַוָישֶּ ַוַיֲעקֹּד אֶּ
 ִמַמַעל ָלֵעִצים:

ת  לֶּ ת ַהַמֲאכֶּ ת ָידֹו ַוִיַקח אֶּ )י( ַוִיְשַלח ַאְבָרָהם אֶּ
ת ְבנֹו:  ִלְשחֹּט אֶּ
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PIYUT: 

 אם אפס / ר' אפרים בן יצחק מרגנשבורג
(קצב–סדר סליחות כמנהג פולין ורוב הקהילות בארץ ישראל, מהדורת ד' גולדשמידט, ירושלים תשכ"ה, עמ' קצ)  

ל ִשֵכן ִאם ִרֵק ן   אם ָאֵפס רַֹּבע ַהֵקן אֹּהֶּ
ֹּאְבָדה ִכי ַעל כֵ ן ֵיש ָלנּו ָאב ָזֵק ן  ַאל ָנא נ

יָך ַנְזִכיר  ָפִנים לֹו ַתִכיר ְוִצְדקֹו ְלָפנֶּ
 ַקח ָנא ֵבן ַיִקיר ְוִנְמָצה ָדמֹו ַעל ִקיר

ל ַהַנַער ְלַהְקִדישֹו ְוַנְפשֹו ְקשּוָרה ְבַנְפשֹו  ָרץ אֶּ
ֹּאשֹו ר ֱאלֹוָהיו ַעל ר  ִעְטרֹו ָבֵעִצים ְוִאשֹו ֵנזֶּ

 ָיִחיד הּוַקל כַ ְצִבי ָעָנה ְוָאַמר ָאבִ י
 ִהֵנה ָהֵאש ְוָהֵעִצים ָנִביא ּוְתשּוָרה ֵאין ְלָהִביא

ר לֹו ֹּאמֶּ  ִמִלים ֱהִשיבֹו ִמְלַהְבִהילֹו ַוַיַען ַוי
ר לֹו ת ֲאשֶּ ה לֹו ְויֹוַדע ְיָי אֶּ  ְבִני, ֱאלֹוִהים ִיְראֶּ

ֹּא ְמהַ ְרֵהִרים יָך ל ם ִנְזָהִרים ְוַאֲחרֶּ  ְבִמְצָוְתָך ְשֵניהֶּ
ָהִרים  ָחשּו ְוָהְלכּו ִנְמָהִרים ַעל ַאַחד הֶּ

 ָראּו ֵאד ְתלּוָלה ִמֲהרּו ֲעֵצי עֹולָ ה
 ַיַחד ְבַאֲהָבה ְכלּוָלה ַיְשרּו ָבֲעָרָבה ְמִסלָ ה

ה ָנַאם ְלהֹורֹו ַהְמנֻסֶּ ה  ָרָאה ָיִחיד ִכי הּוא ַהשֶּ
ֹּא ְתַכסֶּ ה ֹּא ַתְחמֹּ ל ְול ה ל ש ַתֲעשֶּ בֶּ  ָאִבי אֹוִתי ַככֶּ

 ִבי ָחֵפץ ְוִנְכסֹּף ְלָבִבי לֹו ַלֲחשף
ֱאסֹּ ף  ִאם ִתְמָנֵעִני סֹוף רּוִחי ְוִנְשָמִתי ֵאָליו יֶּ

 ָיָדיו ְוַרְגָליו ָעַקד ְוַחְרבֹו ָעָליו ָפַק ד
 ְלשּומֹו ַעל ָהֵעִצים ָשַקד ְוָהֵאש ַעל ַהִמְזֵבַח תּוַק ד

 ַצָּואר ָפַשט ֵמֵאָליו ְוָא ִביו ִנַּגש ֵאָליו
 ְלשֲֹּחטֹו ְלֵשם ְבָעָליו ְוִהֵנה ְיָי ִנָצב ָעָליו

ֹּא ָחסָ ה ר ָעָשה ָהָאב ַעל ְבנֹו ל ת ָכל ֲאשֶּ  ֲחקֹּר אֶּ
ר ָעשָ ה ת ָכל ֲאשֶּ ל ַכַפִים ָנָשא ַוַיְרא ֱאלֹוִהים אֶּ  ְוִלבֹו אֶּ

ם ִמְשָחר ְתמּור ִבְנָך ַהִנְבחָ ר חֶּ  ָקָרא ֵמרֶּ
 וְ ִהֵנה ַאִיל ַאַחר ַוֲעֵשה ַאל ְתַאחַ ר
 ֲחִליֵפי ַאְזָכָרתֹו ִתכֹון ְכַהְקָטָרתֹו

ה ְלָך ִתְמָרתֹו ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו  ְוַתֲעלֶּ
ר יּוחַ ק יָך ַבַשַחק ָלַעד ַבֵספֶּ  ִזָכרֹון ְלָפנֶּ

ת ִיְצחָ ק ת ַאְבָרָהם ְואֶּ  ְבִרית עֹוָלם ַבל יְֻמַחק אֶּ
יָך ָבִאים ָלקֹוד ְבָצָרה ֲעֵקָדה ִתְשקֹּ ד  קֹוְראֶּ

ל ָעקֹוד ֹּאן אֶּ ֹּאְנָך ְבַרֲחִמים ִתְפקֹּד ְפֵני ַהצ  ְוצ
ה ֲחֵרִדים ִנְדָהִמים  עֹוְרָרה ְגבּוָרְתָך ְלָהִקיץ ִנְרָדִמים ְלַמַעְנָך ִתְפדֶּ

לֶּ ְך יֹוֵשב ַעל ִכֵסא ַרֲחִמים יָך ִמְשֵמי ְמרֹוִמים ֵאל מֶּ יָך ַוֲחָסדֶּ  ְלַהְמִשיְך ַרֲחמֶּ

 
 פסיקתא רבתי מ׳:א׳

מהו יחדיו? שלא היצר במה שאמר לו אביו. אלא כשם שזה היה שמח להקריב, כך זה  -"וילכו שניהם יחדיו"
היה שמח ליקרב, אברהם שמח לעקוד ויצחק שמח ליעקד אברהם שמח לשחוט ויצחק שמח לשחוט ]נוסח 

לישחט -אחר  

 

/Pesikta_Rabbati.40.1
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 עת שערי רצון 

  יהודה אבן עבאס 

 ֵעת ַשֲעֵרי ָרצֹון ְלִהָפֵתחַ 
ְהיֶּה ַכַפי ְלֵאל שֹוֵטחַ   יֹום אֶּ

 ָאָנא ְזכֹּר ָנא ִלי ְביֹום הֹוֵכחַ 
ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   .עֹוֵקד ְוַהנֶּ

 
ִריתָבַאחֲ   נָֻסה ְבסֹוף ַהְעָשָרה 

ר נֹוַלד ְלָך ִמָשָרה  ַהֵבן ֲאשֶּ
 ִאם ַנְפְשָך בֹו ַעד ְמאֹּד ִנְקָשָרה

 קּום ַהֲעֵלהּו ִלי ְלעֹוָלה ָבָרה
ר ָכבֹוד ְלָך זֹוֵרחַ   ַעל ַהר ֲאשֶּ

ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   .עֹוֵקד ְוַהנֶּ
 

 ְלָשָרה ִכי ֲחמּוֵדְך ִיְצָחק ָאַמר
ֹּא ָלַמד ֲעבֹוַדת ַשַחקָּגדַ  ל ְול  

ר לֹו ֵאל ָחַק  ֵאֵלְך ְואֹוֵרהּו ֲאשֶּ
 ָאְמָרה ְלָכה ָאדֹון ֲאָבל ַאל ִתְרַחק

 ָעָנּה ְיִהי ִלֵבְך ְבֵאל בֹוֵטח
ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   .עֹוֵקד ְוַהנֶּ

 
ר ַשַחר  ְוִהְשִכים ַלֲהֹלְך ַבבֹּקֶּ

ר קֶּ  ּוְשֵני ְנָעָריו ִמְמֵתי ַהשֶּ
ר ל ֵחקֶּ  יֹום ַהְשִליִשי ָנְגעּו אֶּ

ר  ַוַיְרא ְדמּות ָכבֹוד ְוהֹוד ָויֶּקֶּ
 ָעַמד ְוִהְתבֹוָנֵן ְלִהָמֵשחַ 

ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   .עֹוֵקד ְוַהנֶּ
 

 ְנָעָריו ִכי ְקָרָאם ֵלאמֹּר ָיְדעּו
ֹּאש ַהר ַהמֹּר ם ָצץ ְבר  אֹור ֲהְרִאיתֶּ

ה ַרק מַ  ֱחזֶּ ֹּא נֶּ ֹּאְמרּו ל ְהמֹורַוי  
מֹור  ָעָנה ְשבּו פֹּה ַעם ְמשּוִלים ַלְחֲ

 ַוֲאִני ְוַהַנַער ְלִהְשַתֵטחַ 
ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   .עֹוֵקד ְוַהנֶּ

 
ם ַלֲעשֹות ִבְמָלאָכה ָהְלכּו  ְשֵניהֶּ

 ִיְצָחק ְלָאִביו ָכָכה ְוַיֲענֶּה
 ָאִבי ְרֵאה ֵאש ַוֲעֵצי ַמֲעָרָכה

ר ה ֲאשֶּ ִני שֶּ ַכֲהָלָכה ַאֵיה ֲאדֹּ  
ה ָדְתָך שֹוֵכחַ   ַהַאְת ְביֹום זֶּ

ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   .עֹוֵקד ְוַהנֶּ
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ה ה ָאִביו ְבֵאל ַחי ַמְחסֶּ  ְוַיֲענֶּ
ה ה ְלעֹוָלה ַהשֶּ ר ִיְראֶּ  ִכי הּוא ֲאשֶּ
ה ר ַיְחפֹּץ ֱאֹלִהים ַיֲעשֶּ  ַדע ָכל ֲאשֶּ

ה ְבִני ַהיֹום ְלָפָניו ִכֵסא  ִנְבנֶּ
ַבח ְוַהזֹוֵבחַ ָאז ַיֲאִמ  יר זֶּ  

ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   .עֹוֵקד ְוַהנֶּ
 

חַ  ָדְפקּו  ְבַשְעֵרי ַרֲחִמים ִלְפתֹּ
 ַהֵבן ְלִהָזַבח ְוָאב ִלְזבֹּחַ 

ֵאל ּוְבַרֲחָמיו ִלְבטֹּחַ   קִֹוים ְלָ
חַ   ְוקֵֹוי ה' ַיֲחִליפּו כֹּ

 ָדְרשּו ְבַנֲחַלת ֵאל ְלִהְסַתֵפחַ 
ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ  עֹוֵקד ְוַהנֶּ . 

 
 ֲעֵצי עֹוָלה ְבאֹון ָוַחִיל ֵהִכין

 ַוַיֲעקֹּד ִיְצָחק ְכָעְקדֹו ַאִיל
 ַוְיִהי ְמאֹור יֹוָמם ְבֵעיָנם ַלִיל

 ַוֲהמֹון ְדָמָעיו נֹוְזִלים ְבַחִיל
 ַעִין ְבַמר בֹוָכה ְוֵלב ָשֵמחַ 
ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   .עֹוֵקד ְוַהנֶּ

 
י ְששֹוָנּה ָפָנהְלִאִמי כִ  ִשיחּו  

ר ָיְלָדה ְלִתְשִעים ָשָנה  ַהֵבן ֲאשֶּ
ת ָמָנה לֶּ  ָהָיה ְלֵאש ּוְלַמֲאכֶּ

 ָאָנה ֲאַבֵקש ָלּה ְמַנֵחם ָאָנה
ה ְוִתְתַיֵפחַ   ַצר ִלי ְלֵאם ִתְבכֶּ

ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   .עֹוֵקד ְוַהנֶּ
 

ת לֶּ ה ִמְדָבִרי ִמַמֲאכֶּ  יֱֶּהמֶּ
ת ַמֲאָסִרי  ָנא ַחְדָדּה ָאִבי ְואֶּ
 ַחֵזק ְוֵעת ְיַקד ְיקֹוד ִבְבָשִרי

 ַקח ִעְמָך ַהִנְשָאר ֵמֲאָפִרי
ה ְלִיְצָחק ֵריחַ   ְוְאמֹּר ְלָשָרה זֶּ

ְעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   .עֹוֵקד ְוַהנֶּ
 

ְרָכָבה ַויֱֶּהמּו  ָכל ַמְלֲאֵכי מֶּ
 אֹוַפן ְוָשָרף שֹוֲאִלים ִבְנָדָבה

 ִמְתַחְנִנים ָלֵאל ְבַעד ַשר ָצָבא
ר ָהָבה  ָאָנא ְתָנה ִפְדיֹום ְוכֹּפֶּ

 ַאל ָנא ְיִהי עֹוָלם ְבִלי ָיֵרחַ 
ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   .עֹוֵקד ְוַהנֶּ

 
 ָאַמר ְלַאְבָרָהם ֲאדֹון ָשַמִים

ל ְשִליש אּוַרִים  ַאל ִתְשְלָחה ָיד אֶּ
ִיםשּובּו ְלָשלֹום ַמְלֲאֵכי ַמֲחנַ   

ה ְזכּות ִלְבֵני ְירּוָשַלִים  יֹום זֶּ
 בֹו ַשֲעֵרי ַרֲחִמים ֲאִני פֹוֵתחַ 
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ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   .עֹוֵקד ְוַהנֶּ
 

 שֹוֵכן ְזבּול ּוְשֻבָעה ִלְבִריְתָך
 ָזְכָרה ְלֵעָדה סֹוֲעָרה ּוְנגּוָעה

 ּוְשַמע ְתִקיָעה תֹוְקָעה ּוְתרּוָעה
 :כשראש השנה חל בשבת)

ַמע ְתִפָלה ָזְכָרה ִלְתרוָעהּוְש  ) 
ֱאמֹּר ְלִציֹון ָבא ְזַמן ַהְישּוָעה  וֶּ

 ִינֹון ְוֵאִלָיה ֲאִני שֹוֵלחַ 
ֱעָקד ְוַהִמְזֵבחַ   עֹוֵקד ְוַהנֶּ

 אברבנאל על תורה, בראשית כ״ב:א׳:כ״ז
הפרשה הזאת היא כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמים, ולכן היא שגורה בפינו בתפילתנו כל היום 

פליג בה העיון והחקירה יותר מבשאר הפרשיותומפני זה ראוי לה  
 

 בראשית רבה נ״ה:ז׳
 אמר לו: שני בנים יש לי -את בנך

 אמר לו: זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו ,את יחידך :אמר לו
והבאמר לו: שניהם אני א ,אשר אהבת :אמר לו  

 את יצחק :אמר לו
 ...ולמה לא גילה לו מתחלה? שלא לערבבו פתאום ותזוח דעתו עליו ותטרף

 
Bereishit Rabbah 55:7 
And He said: Take, please, your son, etc. (22:2). Said God to him: ‘Take, I beg you" — please —
Your son.’ ‘Which son? I have two sons’ he said. ‘Your only son,’ replied He. ‘This one is the 
only one of his mother, and this one is the only one of his mother.’ "The one you love"—‘Is there 
a limit to the affections?’ "Itzchak" said He. And why did God not reveal it to him without delay? 
In order to make him [Itzchak] even more beloved in his eyes and reward him for each and every 
word spoken. This agrees with the opinion of Rabbi Yohanan, who said: "Get out of your 
country" (Gen. 12:1) means from your province; “And from your kindred” (Gen. 12:1)—from 
your neighborhood; “And from your father’s house"(Gen. 12:1)—literally your father’s house. 
“To the land that I will show you” (Gen. 12:1). Why did He not reveal it to him there and then? In 
order to make it more beloved in his eyes and to reward him for each and every word said, and for 
each and every step taken. Rabbi Levi b. Hayata said: ‘Get you’ is written twice, and we do not 
know which was more precious [in the eyes of God] the first or the second. But when it is written, 
“And get you to the land of Moriah” (22:2) it follows that the second occasion was more precious 
than the first. "And go yourself to the land of Moriah" Rabbi Chiya Raba and Rabbi Yanai 
[disagree]: one says to the place from which instruction (hora’ah) goes out to the world, and the 
other says to the place from which awe (yirah) goes out to the world. Similarly regarding the Holy 
of Holies (devir), Rabbi Chiya and Rabbi Yanai [disagree]: one says from the place from which 
the commandments (dibra’ot) go out to the world, and one says from the place from which speech 
(dibur) goes out to the world. Similarly regarding the ark (aron), Rabbi Chiya and Rabbi Yanai 
[disagree]: one says to the place from which the light (ha’orah) goes out to the world, and one says 
to the place where awe (yirah) goes out to the world. Rabbi Yehoshua ben Levi said that from 
there the Holy One instructs [mor'eh] the nations of the world and brings them down [moridam] to 
Gehinnom. Rabbi Shimon bar Yochai said, to the place which is aligned [ra'ui] with the Holy 
Temple above. Rabbi Yudan said, to the place where there will be an appearance [mar'eh] to you. 
Rabbi Pinchas said, to the place of the Master [marvatah] of the World. The Rabbis said, to the 

/Abarbanel_on_Torah%2C_Genesis.22.1.27
/Bereishit_Rabbah.55.7
/Bereishit_Rabbah.55.7
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place where the incense is offered – this is what it says “…I will go to the mountain of myrrh and 
to the hill of frankincense.” (Shir HaShirim 4:6) "And offer Him there as a burnt-offering (Gen. 
22:2). Rabbi Yudan bar Simon said: He [Avraham] said to Him: ‘Master of the Universe! Can 
there be a sacrifice without a priest?’ The Holy One of Blessing replied ‘I have already appointed 
you to be a priest’ as it is written, ‘You are a priest for ever’ (Ps. 110:4). "On one of the mountains 
which I will tell you of (Gen. 22:2). Rabbi Huna said in the name of Rabbi Eliezer the son of Rabbi 
Yosei HaGelili: The Holy One of Blessing first places the righteous in doubt and suspense, and 
then reveals to them the real meaning of the matter, as it is written "to the land that I will show 
you (Gen. 12:1); "On one of the mountains which I will tell you"; "And make to it the 
proclamation that I bid you (Jonah 3:2); similarly, "Arise, go out into the plain and I will there 
speak with you (Ezek. 3:22). 

 מדרש תנחומא, וירא כ״ב:ו׳
ם אגלה לשרה, נשים דעתן קלה עליהן בדבר קטן כל שכן בדבר גדול כזה. אם לא אמר אברהם: מה אעשה? א

 .אגלה לה, ואגנבנו ממנה בעת שלא תראה אותו, תהרוג את עצמה
 ?מה עשה

 .אמר לשרה: תקנו לנו מאכל ומשתה ונאכל ונשמח
 ?אמרה לו: מה היום מיומים ומה טיבה של שמחה זו

בן בזקנותם כדי לאכול ולשתות ולשמוח. הלכה ותקנה המאכל. כשהיו אמר לה: זקנים כמותנו נולד להם 
בתוך המאכל אמר לה: את יודעת, כשאני בן ג' שנים הכרתי את בוראי, והנער הזה )יצחק( גדול ולא נחנך ויש 

 .מקום אחד רחוק ממנו מעט ששם מחנכין את הנערים, אקחנו ואחנכנו שם
 אמרה לו: לך לשלום

 
Midrash Tanchuma, Vayera 22:6 

And he saw the place from afar off. Abraham had asked himself: What shall I do? If I tell Sarah 
all about it, consider what may happen. After all, a woman’s mind becomes distraught over 
insignificant matters; how much more disturbed would she become if she heard something as 
shocking as this! However, if I tell her nothing at all, and simply steal him away from her when 
she is not looking, she will kill herself. What did he do? He said to Sarah: “Prepare some food and 
drink that we may eat and rejoice.” “But why is this day different from other days?” she asked. 
“What are you celebrating?” He replied: “When a couple our age has a son, it is fitting, indeed, 
that they should eat, drink, and rejoice.” Whereupon she prepared the food. While they were 
eating, he said to her: “When I was a child of three, I already knew my Creator, yet this child is 
growing up and still has had no instruction. There is a place a short distance away where children 
are being taught, I will take him there.” She answered: “Go in peace.” 
  
Pesikta Rabbati 40:1 
… And He said to him ‘go away to the land of Moriah and bring him up there for a burnt offering’ 
(Bereshit 22:2) What is the land of Moriah? There is a whole bundle of Sages here, each saying 
their own answer. R’ Yanai says ‘what is Moriah? The place from which awe and fear (morah and 
yirah) go out to the world,’ “You are feared, O God, from Your Sanctuary…” (Tehillim 68:36) R’ 
Chiya the elder says ‘the land from which instruction (hora’ah) goes out to the world,’ as it says 
“…for out of Zion shall the Torah come forth…” (Yeshayahu 2:3) Another explanation: the land 
from which, in the future, the Holy One will teach that the wicked should descend to gehinnom, as 
it says “Like sheep, they are destined to the grave; death will devour them, and the upright will 
rule over them in the morning, and their form will outlast the grave…” From where? “…his 
dwelling place (zevul).” (Tehillim 49:15) Another explanation of the land of Moriah. R’ Yehoshua 
ben Levi said ‘the land from which the righteous teach (morim) and make decrees upon the Holy 

/Midrash_Tanchuma%2C_Vayera.22.6
/Midrash_Tanchuma%2C_Vayera.22.6
/Pesikta_Rabbati.40.1
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One which He does,’ as it says “…and David and the elders, covered with sackcloth, fell upon 
their faces. And David said to God, "Did I not say to count the people?…I beg that Your hand be 
against me and against my father's house, but not against Your people for a plague." (Divre 
HaYamim I 21:16-17) Another explanation of the land of Moriah. R’ Yehudah bar Padiiya said 
‘Moriah - he said to Gd, where is it? He replied – to the land which I will show (mareh) you.’ 
Another explanation of Moriah. Avraham said to Gd, Master of the World! But am I fit to offer 
sacrifices? Am I a kohen? Let Shem the High Priest come and receive him from me. The Holy One 
replied to him – when you arrive at the place I will sanctify you and make you into a kohen. What 
is the meaning of Moriah? In exchange (temurah) for Shem. His replacement, as it says “He shall 
not exchange it or offer a substitute for it…” (Vayikra 27:10) Another explanation. What is 
Moriah? R’ Pinchas said ‘the land in which the master (maruto) of the world dwells,’ as it says 
“…and My eyes and My heart shall be there at all times.” (Melachim I 9:3) Another explanation. 
What is Moriah? R’ Shimon bar Yochai said ‘the land which was adorned opposite the altar above 
“…or cast down… (yaro yireh)” (Shemot 19:13) Another explanation. The land in which the 
incense is offered – “I will go to the mountain of myrrh (mor)…” (Shir HaShirim 4:6) 

 
 מדרש תנחומא )ורשא( פרשת וירא16

שר אמר לו האלהים ויעקד את יצחק בנו, כשבא לשחוט, א"ל אבא אוסרני ידי ורגלי מפני ויבאו אל המקום א
שהנפש חצופה היא וכשאראה את המאכלת שמא אזדעזע ויפסל הקרבן בבקשה ממך אל תעש בי מום, מיד 

א"ל אבא לא תודיע את אמי כשהיא עומדת על הבור או וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט, 
א עומדת על הגג שמא תפיל את עצמה ותמותכשהי  

 
 ספר בראשית פרק כד 

ָה; ַוִיָנֵחם ִיְצָחק, ַאֲחֵרי ִאמֹו ֱאָהבֶּ ת-ִרְבָקה ַוְתִהי-לֹו ְלִאָשה, ַויֶּ ָה ִיְצָחק, ָהאֱֹּהָלה ָשָרה ִאּמֹו, ַוִיַקח אֶּ  סז ַוְיִבאֶּ
 

 מדרש אגדה )בובר( בראשית פרשת חיי שרה פרק כד סימן סז20) 
שהיה ענן קשור על אוהלה, וכשהיתה ]סז[ האהלה שרה אמו. שמצאה כשרה כאמו, ואמרו חז"ל כי על שרה 

ת נירות בערב שבת, היו הנרות דולקות עד מוצאי שבת, וכן רבקה, וכסה הענן לאהל שרה, כשמתה מדלק
שרה נסתלק הענן וכשבאתה רבקה חזר הענן, וכשם שהיתה שרה זהירה בשלשה מצות שהאשה חייבת 

: בהם, נדה וחלה והדלקת הנר, כך היתה רבקה זהירה  
 

 פסיקתא רבתי מ׳
הקדוש ברוך הוא... ומה היו  כיון שבא ליתן את המאכלת על צווארו, באו המלאכים והיו בוכים ומצווחים לפני
מפרסם את שמך[ בעולם  -צועקים? "...היכן הוא מתן שכרן של עוברי דרכים?! שהיה אברהם מודיעך ]כלומר

...בטל מתן שכרם של אורחים שהיו באים מכל מקום ולנים אצל אברהם לאכול חנם ולעשות אותך ברכה 
 !?בעולם

ברהם "את בריתי אקים את יצחק" )בראשית י"ז כ"א(! אלא הפר ברית ומפיר אתה את הברית שאמרת לא
 ... !?הרי המאכלת על צווארו! עד אימתי אתה ממתין

מיד אמר הקדוש ברוך הוא למיכאל: מה אתה עומד? אל תניחנו! התחיל מיכאל קורא אותו: "ויקרא אליו 
בו כאדם הצועק  מלאך ה' מן השמים ויאמר אברהם אברהם", ב' פעמים שהיה ממהר לשוחטו והיה צווח

 "???מתוך צרה "מה אתה עושה
 !!!אברהם הופך פניו אצלו. אמר לו ]מיכאל לאברהם[: מה אתה עושה?! אל תשלח ידך אל הנער

 ?אמר לו: ואחנקנו
 !ואמר: ואל תעש לו מאומה

אמר לו אברהם: חוץ מזו ומזו? הקב"ה אמר לי לקרב בני ואתה אומר לא תקרבנו?! מיד קפץ עליו ]הקדוש 
 ברוך הוא[ ויאמר: בני, בי נשבעתי נאם ה' כי יען אשר לא חשכת את בנך את יחידך

... 
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… And He said to him ‘go away to the land of Moriah and bring him up there for a burnt offering’ 
(Bereshit 22:2) What is the land of Moriah? There is a whole bundle of Sages here, each saying 
their own answer. R’ Yanai says ‘what is Moriah? The place from which awe and fear (morah and 
yirah) go out to the world,’ “You are feared, O God, from Your Sanctuary…” (Tehillim 68:36) R’ 
Chiya the elder says ‘the land from which instruction (hora’ah) goes out to the world,’ as it says 
“…for out of Zion shall the Torah come forth…” (Yeshayahu 2:3) Another explanation: the land 
from which, in the future, the Holy One will teach that the wicked should descend to gehinnom, as 
it says “Like sheep, they are destined to the grave; death will devour them, and the upright will 
rule over them in the morning, and their form will outlast the grave…” From where? “…his 
dwelling place (zevul).” (Tehillim 49:15) Another explanation of the land of Moriah. R’ Yehoshua 
ben Levi said ‘the land from which the righteous teach (morim) and make decrees upon the Holy 
One which He does,’ as it says “…and David and the elders, covered with sackcloth, fell upon 
their faces. And David said to God, "Did I not say to count the people?…I beg that Your hand be 
against me and against my father's house, but not against Your people for a plague." (Divre 
HaYamim I 21:16-17) Another explanation of the land of Moriah. R’ Yehudah bar Padiiya said 
‘Moriah - he said to Gd, where is it? He replied – to the land which I will show (mareh) you.’ 
Another explanation of Moriah. Avraham said to Gd, Master of the World! But am I fit to offer 
sacrifices? Am I a kohen? Let Shem the High Priest come and receive him from me. The Holy One 
replied to him – when you arrive at the place I will sanctify you and make you into a kohen. What 
is the meaning of Moriah? In exchange (temurah) for Shem. His replacement, as it says “He shall 
not exchange it or offer a substitute for it…” (Vayikra 27:10) Another explanation. What is 
Moriah? R’ Pinchas said ‘the land in which the master (maruto) of the world dwells,’ as it says 
“…and My eyes and My heart shall be there at all times.” (Melachim I 9:3) Another explanation. 
What is Moriah? R’ Shimon bar Yochai said ‘the land which was adorned opposite the altar above 
“…or cast down… (yaro yireh)” (Shemot 19:13) Another explanation. The land in which the 
incense is offered – “I will go to the mountain of myrrh (mor)…” (Shir HaShirim 4:6) 

 
 מדרש תנחומא, וירא כ״ג:ח׳-י׳

אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע  -אמר לו ]אברהם לקב"ה[: כשם שהיה בלבי מה להשיבך ולומר לך
צחק חוטאין ולא השבתיך, כך כשיהיו בניו של י עכשיו אתה אומר לי העלהו שם לעולה?! וכבשתי את יצרי

ונכנסין לצרה תהא נזכר להן עקדתו של יצחק ותחשב לפניך כאלו אפרו צבור על גבי המזבח ותסלח להן 
 .ותפדם מצרתן

אמר לו הקב"ה: אתה אמרת את שלך ואומר אני את שלי. עתידין בניו של יצחק לחטוא לפני ואני דן אותם 
ן עקידת יצחק יהיו תוקעין לפני בשופר של זהבראש השנה. אלא, אם מבקשין שאחפש להן זכות ואזכור לה . 

 ?אמר לו: ומה הוא השופר
אמר לו: חזור לאחוריך. מיד "וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו"... אמר לו 

 הקב"ה: יהיו תוקעין לפני בקרן איל ואושיעם ואפדם מעונותיהם
...". 

Midrash Tanchuma, Vayera 23:8-10 
Thereupon, the Holy One, blessed be He, opened the sky and the cloud (surrounding Him) and 
said: “By myself have I sworn,” saith the Lord (ibid., v. 16). “You have sworn.” Abraham replied, 
“and now I swear that I shall not descend from this altar until I say what I wish to say.” “Speak,” 
He answered. “Did You not tell me,” said Abraham, “Count all the stars, if thou be able to count 
them; so shall thy seed be (Gen. 15:5)?” “Yes,” He replied. “But from whom shall my seed 
descend?” queried Abraham. “From Isaac,” the Holy One answered. “It was in my heart, 
yesterday, to remind You that You told me that Isaac was my seed, when You said to me: Take 

/Pesikta_Rabbati.40
/Midrash_Tanchuma%2C_Vayera.23.8-10
/Midrash_Tanchuma%2C_Vayera.23.8-10
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him for a burnt-offering. But I restrained myself and did not challenge You. Therefore, when 
Isaac’s descendants sin and are being oppressed, recall the binding of Isaac, reckon it as if his 
ashes were piled upon the altar, and pardon them and release them from their anguish.” The Holy 
One, blessed be He, answered: “You have spoken what was in you heart, now I will say what I 
wish to say. In the future Isaac’s descendants will sin against Me, and I will judge them on Rosh 
Hashanah. If they want Me to discover something to their credit, and to recall for their advantage 
the binding of Isaac, let them blow upon this shofar.” Abraham asked: “What shofar?” The Holy 
One, blessed be He, said: “Turn around. Then it was that Abraham lifted up his eyes, and looked, 
and behold, behind a ram caught in the thicket by his horns (Gen. 22:13). This was one of the ten 
things that were created at twilight.17Ten things were created by God in the twilight of Sabbath 
eve. See Ginzberg, Legends of the Jews 2:83 and 5:169. A ram caught in the thicket by his horns 
(ibid.). The Holy One, blessed be He, said to Abraham: “Let them blow upon the ram’s horn to 
Me, and I will save them and redeem them from their sins.” This is what David meant when he 
sang: My shield and my horn of salvation, my high tower (Ps. 18:3). Then I shall remove the yoke 
of exile from them and comfort them in the midst of Zion, as it is said: For the Lord hath 
comforted Zion (Isa. 51:3). Amen. 

 


