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  יחידך אשר אהבתבנך  –(ב)  עקידת יצחק
The Akedah2: Your son, your only son…whom you love  

 
  יט -בראשית כב:א )1

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

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

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

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

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

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

אֶמר ָא  ק ֶאל־ַאְבָרָה֤ם ָאִביו ַוּיֹ֣ אֶמר ִיְצָח֜ ו: (ז) ַוּיֹ֨ ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ֲאֶכֶ֑לת ַוֵּיְל֥כּו ׁשְ ּמַ ֣נִּֽ ְוֶאת־ַהֽ אֶמר ִהּנֶ י ַוּיֹ֖ ֤ה  ִב֔ אֶמר ִהּנֵ י ְבִנ֑י ַוּיֹ֗

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ְבֵא֥  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
 

    א, יב בראשית )2

אֶמר ם'  ֙ה   ַוּיֹ֤ ָך֖  ֵמַאְרְצָך֥ ֶלְך־ְלָך֛  ֶאל־ַאְבָר֔ ֹוַלְדּתְ ֣ית ּוִמּמֽ יךָ  ּוִמּבֵ ֶרץ  ָאִב֑ ר ֶאל־ָהָא֖ ֥ ּךָ   ֲאׁשֶ   : ַאְרֶאֽ
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  , ב נה בראשית רבה )3

ְנךָ  ֶאת ָנא ַקח ַוּיֹאֶמר ְנךָ  ֶאת ָנא ַקח ִמְּמ ְבַבָּקָׁשה לוֹ  ָאַמר –' וגו ּבִ , ֵּבן ֶזה ֵאי ִלי ִאית ְּבִנין ְּתֵרין ֵליּה ָאַמר, ּבִ
ר: לוֹ  ָאַמר. ְלִאּמוֹ  ָיִחיד ְוֶזה ְלִאּמוֹ  ָיִחיד ֶזה לוֹ  ָאַמר. ְיִחיְדךָ  ֶאת: לוֹ  ָאַמר  ְּתחּוִמין ִאית לוֹ  ָאַמר. ָאַהְבּתָ  ֲאׁשֶ

, ְוִדּבּור  ִּדּבּור  ָּכל  ַעל  ָׂשָכר  לוֹ   ְוִלֵּתן  ְּבֵעיָניו  ְלַחְּבבוֹ   ְּכֵדי,  ִמָּיד  לוֹ   ִּגָּלה  א  ְוָלָּמה.  ִיְצָחק  ֶאת:  לוֹ   ָאַמר.  ִּבְמַעָיא
ךָ : ֶׁשָּל ִאַּפְרִכָיה זוֹ , ֵמַאְרְצךָ  ְלךָ  ֶלְך : יֹוָחָנן ַרִּבי ְּדָאַמר יֹוָחָנן ְּדַרִּבי ַדְעֵּתיּה ִהיא ית: ְׁשכּוָנְת זוֹ , ּוִמּמֹוַלְדּתְ  ִמּבֵ
ר ָהָאֶרץ  ֶאל: ָאִבי ֵּבית זוֹ , ָאִביךָ    ַעל  ָׂשָכר לוֹ  ְוִלֵּתן ְּבֵעיָניו ְלַחְּבָבּה ְּכֵדי, ִמָּיד לוֹ  ִגָּלה א ְוָלָּמה . ַאְרֶאּךָ  ֲאׁשֶ
  .ּוְפִסיָעה ְּפִסיָעה ָּכל לְועַ  ְוִדּבּור  ִּדּבּור ָּכל
  

 
    גאון  סעדיה' ר )4

  :לו נאמרו דברים ארבעה –  נא קח
  ויצחק. ד  ואהוב. ג  ויחיד. ב  בן. א

 מהם  אחד מוסר והוא בנים כמה לו שיש מי; אברהם של צייתנותו הגיעה היכן עד להראות כדי
 בן רק לו שיש מי, וחומר קל ,בנך: באמרו} רמז ולזה, {השם את בזה עובד הוא הרי, לאלהים

  . יחידך: אמר ולכן, לאמו יחיד, אחד
  .אהבת אשר: אמר ולכן, ביותר עליו אהוב כשהוא, ובפרט
  . יצחק את: הוסיף ולכן, ולנבואה  לגדולה מיועד בן אותו אם, ואיך
  .הבורא רצון את קיים כ"ואעפ, אברהם של בנסיון התקבצו האלה הדברים ארבעת וכל

  
   י"רש )5

 אמר .  לאמו יחיד  וזה  לאמו  יחיד  זה:  לו  אמר .  יחידך את:  לו  אמר.  לי  יש בנים  שני:  ול  אמר  –  בנך את
 לערבבו   שלא,  מתחלה  לו  גילה  לא  ולמה  . יצחק  את:  לו  אמר.  אוהב  אני  שניהם:  לו  אמר.  אהבת  אשר:  לו

  .דבור כל על שכר ולתת, המצוה לחבב וכדי, ותטרף עליו דעתו ותזוח פתאום
  
   ק"רד )6

 וזהו זקניכם בימי מאשתך לך שנולד מאד אותו ואהבת יחידך שהוא פי על אף – יחידך את נא קח
  .זקונים בן שהוא אהוב שהוא שכן כל, יחידך בנך שהוא עליך קשה שהדבר פי על אף יצחק

  
    ן"רמב )7

 ובא, יחידו קראו זרע לו יקרא אשר לבדו והוא הגבירה בן היותו בעבור – יחידך את בנך את נא קח
  .לפני  עולה   והעלהו  , יצחק  האהוב היחיד   בנך  את   נא   קח : אמר, מצוהה להגדיל הלשון

  
    הופמן  צבי דוד' ר )8

 מן היחיד הבן אלא, ישמעאל של גירושו אחר יחיד בן לך שנשאר, היחיד הבן זה לא  – את־יחידך
  .זרע לך  יקרא ביצחק כי פי על יחידך לומר יש או. העיקרית האשה

 להיות שעומדת המשימה גודל את להבליט כדי באים ביםהמרו התארים – את־יצחק אשר־אהבת
  .עליו מוטלת

  
   ם"מלבי )9

 ל"שי האהבות שכל באופן', ה אהבת בלבו גדלה אם היה הנסיון עקר הנה – בנך את נא קח ויאמר
 על יותר שישים וכל' לה מקריבו והוא יותר אצלו נאהב שהדבר וכל, זו אהבה נגד בטלים יהיו
 נגד יחידו בנו אל לו שיש העזה האהבה רגשות כל יבוטלו ז"ובכ אליו וואהבת יצחק מעלות לבו

 צוהו  כ"וע, לאלהיו אהבתו יבחן כן הבורא אהבת יה שלהבת אש רשפי גדולה היותר האהבה
 יחידו שהוא מדעתו יסיח ולא בנך את נא קח רק, בנו שהוא מלבו ישכח לא לקרבן יקחהו שבעת
 אוהבו שהוא מדעתו יסיח ולא, יחידך את א"ועז, ישמעאל שהוא שני בן ל"י עדיין הלא ויחשוב
 את א"עז, וצדיק חכם בן שהוא מעלותיו מדעתו יסיח ולא, אהבת אשר א"עז, בנפשו קשורה ונפשו

 כי ותשמח בשמחה תקריבהו ז"ובכ, ל"שי המעלות אלה כל היטב תזכור, תקריבהו שבעת, יצחק
 כל  כנגד שקולה שאהבתו' לה מנחה לתתו ונאהב יחיד משחר מרחם קדוש מובחר קרבן לך יש

 תגדל  כן, הכלי יקרת יותר בלבו שיצייר שכל, למלך מתנה יקרה כלי שנותן מי כמשל, האהבות
  .כזאת יקרה במנחה המלך את שכבד שמחתו


