
  ישראל הצעיר דמ"ש  עיונים בספר בראשית  – פרקי האבות   לחמ"י עדשנת 

 

ז"ל  לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה, שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה, יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל  
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   זיהוי ה"נערים"ושאלת ...ונשתחווה ונשובה –עקידת יצחק (ה) 
The Akedah5: We Will Return and the Identity of the “Lads” 

 
  יט -בראשית כב:א )1

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

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

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

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

ק: (ה)   ֵמָרחֹֽ ֖קֹום  ֶאת־ַהּמָ ַוַּיְ֥רא  יוֵעיָנ֛יו  ֶאל־ְנָעָר֗ ם  ַאְבָרָה֜ אֶמר  ם־ַהֲח֔מֹור    ַוּיֹ֨ ִעֽ  ּפֹה בּו־ָלֶכ֥ם  ַערׁשְ ְוַהּנַ֔ י  ֵנְלָכ֖ה    ַוֲאִנ֣

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ֥ 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 ְעּתִ ֖ ּבַ י ִנׁשְ

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

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

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

  


