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 קריאה ראשונה –עקידת יצחק 
A First Reading Through the Akedah 

 
  יט -בראשית כב:א )1

י (א)  הַוְיִה֗ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ אֶמר ַקח־  ַאַחר ַהּדְ ִֽני: (ב) ַוּיֹ֡ אֶמר ִהּנֵ יו ַאְבָרָה֖ם ַוּיֹ֥ אֶמר ֵאָל֔ ֖ה ֶאת־ַאְבָרָה֑ם ַוּיֹ֣ ים ִנּסָ ֱאלִֹה֔ ְוָה֣

ֶרץ ַהּמִֹרָּי֑ה ְו  ק ְוֶלְך־ְלָך֔ ֶאל־ֶא֖  ֶאת־ִיְצָח֔ ְבּתָ ר־ָאַה֙ יְדָך֤ ֲאׁשֶ ְנָך ֶאת־ְיִחֽ א ֶאת־ּבִ ד  ָנ֠ ל ַאַח֣ ה ַע֚ ם ְלעָֹל֔ ַהֲעֵל֤הּו ׁשָ

ֵנ֤י ח ֶאת־ׁשְ ֞ ַּיֲחבֹׁש ֶאת־ֲחמֹ֔רֹו ַוִּיּקַ ֶקר ַוֽ ּבֹ֗ ם ּבַ ם ַאְבָרָה֜ ּכֵ֨ יָך: (ג) ַוַּיׁשְ ר ֵאֶלֽ ר אַֹמ֥ ֖ ים ֲאׁשֶ ָהִר֔ ק   ֶהֽ ת ִיְצָח֣ ֹו ְוֵא֖ ְנָעָריו ִאּת֔

ֶלְך ֶא  ה ַוָּיָ֣קם ַוֵּי֔ ע ֲעֵצ֣י עָֹל֔ ֑נֹו ַוְיַבּקַ א ַאְבָרָה֧ם ֶאת־ ּבְ ָ֨ י ַוִּיׂשּ ִליׁשִ֗ ְ ּ֣יֹום ַהׁשּ ים: (ד) ּבַ ַמר־֥לֹו ָהֱאלִֹהֽ ר־ָאֽ ֖קֹום ֲאׁשֶ ל־ַהּמָ

ם־ַהֲח֔מֹור ַוֲאנִ֣  בּו־ָלֶכ֥ם ּפֹה ִעֽ יו ׁשְ ם ֶאל־ְנָעָר֗ אֶמר ַאְבָרָה֜ ק: (ה) ַוּיֹ֨ ֖קֹום ֵמָרחֹֽ ַער ֵנְלָכ֖ה  ֵעיָנ֛יו ַוַּיְ֥רא ֶאת־ַהּמָ י ְוַהּנַ֔

֔נֹו  ַעד־ּכֹ֑  ק ּבְ ם ַעל־ִיְצָח֣ ׂשֶ ה ַוָּי֙ ם ֶאת־ֲעֵצ֣י ָהעָֹל֗ ח ַאְבָרָה֜ ֨ ָבה ֲאֵליֶכֽם: (ו) ַוִּיּקַ ֲחֶו֖ה ְוָנׁשּו֥ ּתַ ׁשְ ׁש  ה ְוִנֽ ָי֔דֹו ֶאת־ָהֵא֖ ח ּבְ ֣ ַוִּיּקַ

ק ֶאל־ַאְבָרָה֤ם ָאִב  אֶמר ִיְצָח֜ ו: (ז) ַוּיֹ֨ ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ֲאֶכֶ֑לת ַוֵּיְל֥כּו ׁשְ ּמַ ֤ה  ְוֶאת־ַהֽ אֶמר ִהּנֵ י ְבִנ֑י ַוּיֹ֗ ֽ ּ֣נִ אֶמר ִהּנֶ י ַוּיֹ֖ אֶמר ָאִב֔ יו ַוּיֹ֣

נִ֑  ה ְלעָֹל֖ה ּבְ ֛ ֶ ֹו ַהׂשּ ים ִיְרֶאה־ּל֥ ם ֱאלִֹה֞ אֶמר ַאְבָרָה֔ ה ְלעָֹלֽה: (ח) ַוּיֹ֙ ֖ ֶ ים ְוַאֵּי֥ה ַהׂשּ ֵעִצ֔ ו:  ָהֵאׁש ְוָה֣ ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ י ַוֵּיְל֥כּו ׁשְ

ל־ַהּמָ  אּו ֶאֽ ַּיֲעקֹד (ט) ַוָּיבֹ֗ ְך ֶאת־ָהֵעִצ֑ים ַוֽ ַּיֲערֹ֖ ח ַוֽ ְזּבֵ֔ ֤ם ַאְבָרָהם ֶאת־ַהּמִ ֶבן ׁשָ ַמר־֣לֹו ָהֱאלִֹהי֒ם ַוִּי֨ ר ָאֽ ֣ ֶאת־ קֹו֘ם ֲאׁשֶ

ח ֶא  ֖ ַל֤ח ַאְבָרָהם ֶאת־ָי֔דֹו ַוִּיּקַ ים: (י) ַוִּיׁשְ ַעל ָלֵעִצֽ ֖ ח ִמּמַ ְזּבֵ֔ ם אֹתֹו ַעל־ַהּמִ ֔נֹו ַוָּיׂ֤שֶ ק ּבְ ט ֶאת־ ִיְצָח֣ חֹ֖ ֲאֶכֶ֑לת ִלׁשְ ּמַ ת־ַהֽ

ִֽני: (יב)  אֶמר ִהּנֵ ם׀ ַאְבָרָה֑ם ַוּיֹ֖ אֶמר ַאְבָרָה֣ ִים ַוּיֹ֖ ַמ֔ ָ ְך ֙ה' ִמן־ַהׁשּ יו ַמְלַא֤ א ֵאָל֜ ֽנֹו: (יא) ַוִּיְקָר֨ ַל֤ח ָיְֽדָך   ּבְ ׁשְ אֶמר ַאל־ּתִ ַוּיֹ֗

ה ָיַד֗  ֣ י׀ ַעּתָ ֣ ַעׂש ֖לֹו ְמ֑אּוָמה ּכִ ֥ ַער ְוַאל־ּתַ י: ֶאל־ַהּנַ֔ ּנִ ֽ ְנָך֥ ֶאת־ְיִחיְדָך֖ ִמּמֶ ְכּתָ ֶאת־ּבִ ֛ א ָחׂשַ ה ְולֹ֥ ּתָ א ֱאלִֹהים ַא֔ י־ְיֵר֤ ֽ י ּכִ ְעּתִ

ַקְרָנ֑יו ַוֵּיֶ֤לְך ַאְבָר  ְך ּבְ ַב֖ ּסְ ז ּבַ ר ֶנֱאַח֥ ִיל ַאַח֕ ה־ַא֔ יו ַוַּיְרא ְוִהּנֵ ם ֶאת־ֵעיָנ֗ א ַאְבָרָה֜ ָ֨ ִיל ַוּיַ (יג) ַוִּיׂשּ ח ֶאת־ ָהַא֔ ֣ הּו  ָהם ַוִּיּקַ ֲעֵל֥

ַה֥  ר ַהּ֔יֹום ּבְ ר ֵיָאֵמ֣ ה ֲאׁשֶ ֥קֹום ַה֖הּוא ֣ה'׀ ִיְרֶא֑ ם־ַהּמָ ֽ ם ׁשֵ א ַאְבָרָה֛ ֽנֹו: (יד) ַוִּיְקָר֧ ַחת ּבְ ֥ א  ְלעָֹל֖ה ּתַ ה: (טו) ַוִּיְקָר֛ ר ֖ה' ֵיָרֶאֽ

ְע  ֖ ּבַ י ִנׁשְ ֥ אֶמר ּבִ ִים: (טז) ַוּיֹ֕ ָמֽ ָ ִנ֖ית ִמן־ַהׁשּ ְך ֖ה' ֶאל־ַאְבָרָה֑ם ׁשֵ ה  ַמְלַא֥ ָב֣ר ַהֶּז֔ יָת ֶאת־ַהּדָ ֤ר ָעׂשִ֙ ַען ֲאׁשֶ י ַי֚ י ְנֻאם־֑ה' ּכִ֗ ּתִ

כֹוְכ  ת־ַזְרֲעָך ּכְ ֤ה ֶאֽ ה ַאְרּבֶ ְך ֲאָבֶרְכָך֗ ְוַהְרּבָ֨ י־ָבֵר֣ ֽ ָך: (יז) ּכִ ְנָך֥ ֶאת־ ְיִחיֶדֽ ְכּתָ ֶאת־ּבִ ֖ א ָחׂשַ ר  ְולֹ֥ ֖ ִים ְוַכ֕חֹול ֲאׁשֶ ַמ֔ ָ י ַהׁשּ ֵב֣

ַפ֣ת ַהָּי֑ם ְוִיַר֣  ְעּתָ ּבְ ַעל־ׂשְ ַמ֖ ר ׁשָ ֥ ֶקב ֲאׁשֶ ֶרץ ֵע֕ ל ּגֹוֵי֣י ָהָא֑ ֲר֣כּו ְבַזְרֲעָך֔ ּכֹ֖ יו: (יח) ְוִהְתּבָ ַער אְֹיָבֽ ֥ ת ׁשַ י:  ׁש ַזְרֲעָך֔ ֵא֖     קִֹלֽ

ב ַאְבָרָה֖ם ּבִ  ַבע ַוֵּיׁ֥שֶ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ו ֶאל־ּבְ ֖ מּו ַוֵּיְל֥כּו ַיְחּדָ יו ַוָּיֻק֛ ב ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָר֔ ַבע: (יט) ַוָּיׁ֤שָ ֽ ר ׁשָ   ְבֵא֥
  ב"כ בראשית י"רש )2

 כלום:  לו אמר.  אחד  איל אחד  פר  לפיך  הקריב  לא  אברהם  שעשה  סעודה  מכל:  ואומר  מקטרג  שהיה, שטן  של  דבריו  אחר  –  הדברים  אחר
 יצחק על מתפאר שהיה, ישמעאל של דבריו אחר: אומרים ויש. מעכב היה לא, לפיי זבחהו: לו אומר הייתי אילו, בו בשביל אלא עשה
  .מעכב הייתי לא, עצמך זבח: ה"הקב לי אמר אילו, מייראיי אתה אחד ובאבר: אמר. מיחה ולא שה ג"י בן מל שהוא

  
  ב"כ בראשית ם"רשב )3
  שכרת הדברים אחר, כאן אף.... שלמעלה הפרשה על מחובר, האלה הדברים אחר : שאמר מקום כל – האלה הדברים אחר ויהי) א(

 פלשתים ארץ שהרי, זאת על ה"הקב של אפו וחרה, הצאן כבשות שבע לו ותן}, אבימלך{ של ולכדו וליו לו, לאבימלך ברית אברהם
  :לכן. שמה כל תחיה לא עליהם ציוה ה"והקב, ישראל גבול בכלל גורל פלשתים סרי חמשת ערי על מטילין ביהושע
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1 And it came to pass after these things, that God did prove Abraham, and said 

unto him: ʹAbrahamʹ; and he said: ʹHere am I.ʹ 2 And He said: ʹTake now thy son, 

thine only son, whom thou lovest, even Isaac, and get thee into the land of Moriah; 

and offer him there for a burnt‐offering upon one of the mountains which I will 

tell thee of.ʹ 3 And Abraham rose early in the morning, and saddled his ass, and 

took two of his young men with him, and Isaac his son; and he cleaved the wood 

for the burnt‐offering, and rose up, and went unto the place of which God had told 

him. 4 On  the  third  day  Abraham  lifted  up  his  eyes,  and  saw  the  place  afar 

off. 5 And Abraham said unto his young men: ʹAbide ye here with the ass, and I 

and the lad will go yonder; and we will worship, and come back to you.ʹ 6 And 

Abraham took the wood of the burnt‐offering, and laid it upon Isaac his son; and 

he  took  in  his  hand  the  fire  and  the  knife;  and  they  went  both  of  them 

together. 7 And Isaac spoke unto Abraham his father, and said: ʹMy father.ʹ And 

he said: ʹHere am I, my son.ʹ And he said: ʹBehold the fire and the wood; but where 

is the lamb for a burnt‐offering?ʹ 8 And Abraham said: ʹGod will provide Himself 

the lamb for a burnt‐offering, my son.ʹ So they went both of them together. 9 And 

they came to the place which God had told him of; and Abraham built the altar 

there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the 

altar, upon  the wood. 10 And Abraham  stretched  forth his hand,  and  took  the 

knife to slay his son. 11 And the angel of the LORD called unto him out of heaven, 

and said: ʹAbraham, Abraham.ʹ And he said: ʹHere am I.ʹ 12 And he said: ʹLay not 

thy hand upon the lad, neither do thou any thing unto him; for now I know that 

thou art a God‐fearing man, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, 

from Me.ʹ 13 And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold behind him 

a ram caught in the thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, 

and offered him up for a burnt‐offering in the stead of his son. 14 And Abraham 

called the name of that place Adonai‐jireh; as it is said to this day: ʹIn the mount 

where the LORD is seen.ʹ 15 And the angel of the LORD called unto Abraham a 

second time out of heaven, 16 and said: ʹBy Myself have I sworn, saith the LORD, 

because  thou  hast  done  this  thing,  and  hast  not withheld  thy  son,  thine  only 

son, 17 that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed 

as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore; and thy 

seed shall possess the gate of his enemies; 18 and in thy seed shall all the nations 

of the earth be blessed; because thou hast hearkened to My voice.ʹ 19 So Abraham 

returned unto his young men, and they rose up and went together to Beer‐sheba; 

and Abraham dwelt at Beer‐sheba. 

 


