
Akeda 

  יט-א, כב פרק בראשית

ה ַהְדָבִרים ַאַחר ַוְיִהי( א) ת ִנָסה ְוָהֱאֹלִהים ָהֵאלֶּ ר ַאְבָרָהם אֶּ אמֶּ  ַאְבָרָהם ֵאָליו ַויֹּ

ר אמֶּ ר( ב: )ִהֵנִני ַויֹּ אמֶּ ת ָנא ַקח ַויֹּ ת ִבְנָך אֶּ ר ְיִחיְדָך אֶּ ת ָאַהְבתָ  ֲאשֶּ ְך ִיְצָחק אֶּ  ְלָך ְולֶּ

ל ץ אֶּ רֶּ ִרָיה אֶּ ָלה ָשם ְוַהֲעֵלהּו ַהמֹּ ָהִרים ַאַחד ַעל ְלעֹּ ר הֶּ ַמר ֲאשֶּ יָך אֹּ  ַוַיְשֵכם( ג: )ֵאלֶּ

ר ַאְבָרָהם קֶּ ש ַבבֹּ ת ַוַיֲחבֹּ רוֹּ  אֶּ ת ַוִיַקח ֲחמֹּ  ַוְיַבַקע ְבנוֹּ  ִיְצָחק ְוֵאת ִאתוֹּ  ְנָעָריו ְשֵני אֶּ

ָלה ֲעֵצי ְך ַוָיָקם עֹּ ל ַוֵילֶּ ר ַהָמקוֹּם אֶּ  ַוִיָשא ַהְשִליִשי ַביוֹּם( ד: )ָהֱאֹלִהים לוֹּ  ָאַמר ֲאשֶּ

ת ַאְבָרָהם ת ַוַיְרא ֵעיָניו אֶּ ק ַהָמקוֹּם אֶּ ר( ה: )ֵמָרחֹּ אמֶּ ל ַאְבָרָהם ַויֹּ ם ְשבּו ְנָעָריו אֶּ  ָלכֶּ

ה ר ִעם פֹּ ה ַעד ֵנְלָכה ְוַהַנַער ַוֲאִני ַהֲחמוֹּ ה כֹּ ם ְוָנשּוָבה ְוִנְשַתֲחוֶּ  ַוִיַקח( ו: )ֲאֵליכֶּ

ת ַאְבָרָהם ָלה ֲעֵצי אֶּ ם ָהעֹּ ת ְבָידוֹּ  ַוִיַקח ְבנוֹּ  ִיְצָחק ַעל ַוָישֶּ ת ָהֵאש אֶּ לֶּת ְואֶּ  ַהַמֲאכֶּ

ם ַוֵיְלכּו ר( ז: )ַיְחָדו ְשֵניהֶּ אמֶּ ל ִיְצָחק ַויֹּ ר ָאִביו ַאְבָרָהם אֶּ אמֶּ ר ָאִבי ַויֹּ אמֶּ ִני ַויֹּ  יְבנִ  ִהנֶּ

ר אמֶּ ה ְוַאֵיה ְוָהֵעִצים ָהֵאש ִהֵנה ַויֹּ ָלה ַהשֶּ ר( ח: )ְלעֹּ אמֶּ ה ֱאֹלִהים ַאְבָרָהם ַויֹּ  לוֹּ  ִיְראֶּ

ה ָלה ַהשֶּ ם ַוֵיְלכּו ְבִני ְלעֹּ אּו( ט: )ַיְחָדו ְשֵניהֶּ ל ַוָיבֹּ ר ַהָמקוֹּם אֶּ  ָהֱאֹלִהים לוֹּ  ָאַמר ֲאשֶּ

ן ת ַאְבָרָהם ָשם ַוִיבֶּ ְך ַהִמְזֵבחַ  אֶּ ת ַוַיֲערֹּ ד ָהֵעִצים אֶּ ת ַוַיֲעקֹּ ם ְבנוֹּ  ִיְצָחק אֶּ תוֹּ  ַוָישֶּ  ַעל אֹּ

ת ַאְבָרָהם ַוִיְשַלח( י: )ָלֵעִצים ִמַמַעל ַהִמְזֵבחַ  ת ַוִיַקח ָידוֹּ  אֶּ לֶּת אֶּ ט ַהַמֲאכֶּ ת ִלְשחֹּ  אֶּ

רוַ  ַהָשַמִים ִמן' ה ַמְלַאְך ֵאָליו ַוִיְקָרא( יא: )ְבנוֹּ  אמֶּ ר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם יֹּ אמֶּ : ִהֵנִני ַויֹּ

ר( יב) אמֶּ ל ָיְדָך ִתְשַלח ַאל ַויֹּ  ְיֵרא ִכי ָיַדְעִתי ַעָתה ִכי ְמאּוָמה לוֹּ  ַתַעש ְוַאל ַהַנַער אֶּ

ת ָחַשְכתָ  ְוֹלא ַאָתה ֱאֹלִהים ת ִבְנָך אֶּ ִני ְיִחיְדָך אֶּ ת ַאְבָרָהם ַוִיָשא( יג: )ִממֶּ  ֵעיָניו אֶּ



ֱאַחז ַאַחר ַאִיל ְוִהֵנה ַוַיְרא ְך ְבַקְרָניו ַבְסַבְך נֶּ ת ַוִיַקח ַאְבָרָהם ַוֵילֶּ  ַוַיֲעֵלהּו ָהַאִיל  אֶּ

ָלה ה' ה ַההּוא ַהָמקוֹּם ֵשם ַאְבָרָהם ַוִיְקָרא( יד: )ְבנוֹּ  ַתַחת ְלעֹּ ר ִיְראֶּ  ַהיוֹּם ֵיָאֵמר ֲאשֶּ

ה' ה ְבַהר ל' ה ַמְלַאְך ַוִיְקָרא( טו: )ֵיָראֶּ ר( טז: )ַהָשָמִים ִמן ֵשִנית ַאְבָרָהם אֶּ אמֶּ  ִבי ַויֹּ

ר ַיַען ִכי' ה ְנֻאם ִנְשַבְעִתי ת ָעִשיתָ  ֲאשֶּ ת ָחַשְכתָ  ְוֹלא ַהזֶּה ַהָדָבר אֶּ ת ִבְנָך אֶּ   אֶּ

ָך ְכָך ָבֵרְך ִכי( יז: )ְיִחידֶּ ה ְוַהְרָבה ֲאָברֶּ ת ַאְרבֶּ ְכֵבי ַזְרֲעָך אֶּ ל ַהָשַמִים ְככוֹּ ר ְוַכחוֹּ  ַעל ֲאשֶּ

ְיָביו ַשַער ֵאת ַזְרֲעָך ְוִיַרש ַהָים ְשַפת ל ְבַזְרֲעָך ְוִהְתָבֲרכּו( יח: )אֹּ ֵיי כֹּ ץ ּגוֹּ ב ָהָארֶּ  ֵעקֶּ

ר ִלי ָשַמְעתָ  ֲאשֶּ ל ַאְבָרָהם ַוָיָשב( יט: )ְבקֹּ ל ָדוַיחְ  ַוֵיְלכּו ַוָיֻקמּו ְנָעָריו אֶּ  ָשַבע ְבֵאר אֶּ

ב  פ: ָשַבע ִבְבֵאר ַאְבָרָהם ַוֵישֶּ


