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   "הר ה' ייראהב" היוםאשר ייאמר  –) ועקידת יצחק (
The Akedah6: “As It Is Said Today…” 

 
  יט -בראשית כב:א )1

ֽנִ (א)   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־ ַוְיִה֗ י: (ב) ַוּיֹ֡

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

ַּ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   ֶלְך ֶא ּבְ ה ַוָּיָ֣קם ַוֵּי֔ ע ֲעֵצ֣י עָֹל֔ ים: (ד)  ַוְיַבּקַ ַמר־֥לֹו ָהֱאלִֹהֽ ר־ָאֽ ֖קֹום ֲאׁשֶ י  ל־ַהּמָ ִ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

ָבה ֲאֵליֶכֽםה  ַעד־ּ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

י ַוּיֹ֖  אֶמר ָאִב֔ ק ֶאל־ַאְבָרָה֤ם ָאִביו ַוּיֹ֣ אֶמר ִיְצָח֜ ו: (ז) ַוּיֹ֨ ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ֲאֶכֶ֑לת ַוֵּיְל֥כּו ׁשְ ּמַ י  ְוֶאת־ַהֽ ֽ ּ֣נִ ֤ה  ְבִנ֑י  אֶמר ִהּנֶ 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 ֶא  ַּיֲערֹ֖ ח ַוֽ ְזּבֵ֔ ֤ם ַאְבָרָהם ֶאת־ַהּמִ ֶבן ׁשָ ַמר־֣לֹו ָהֱאלִֹהי֒ם ַוִּי֨ ר ָאֽ ֣ קֹו֘ם ֲאׁשֶ ל־ַהּמָ אּו ֶאֽ ַּיֲעקֹד (ט) ַוָּיבֹ֗ ֶאת־  ת־ָהֵעִצ֑ים ַוֽ

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

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

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

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

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

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

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

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

יו(יט)  ב ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָר֔ ַבע:   ַוָּיׁ֤שָ ֽ ר ׁשָ ְבֵא֥ ב ַאְבָרָה֖ם ּבִ ַבע ַוֵּיׁ֥שֶ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ו ֶאל־ּבְ ֖ מּו ַוֵּיְל֥כּו ַיְחּדָ   ַוָּיֻק֛
   ב עמוד  יד דף בתרא  בבא מסכת בבלי תלמוד )2

 ; שבתורה  פסוקים ושמונה ספרו כתב  יהושע;  ואיוב בלעם ופרשת ספרו כתב משה? כתבן ומי
  .  שבתורה פסוקים ושמונה ספרו כתב יהושע: מר אמר
  חי  משה  אפשר - 'ה עבד משה שם וימת : 'דתני, כתבן יהושע שבתורה  פסוקים שמונה: דאמר כמאן תניא
  ;  נחמיה' ר לה ואמרי, י"ר דברי, יהושע כתב  ואילך מכאן, משה  כתב כאן  עד, אלא? משה שם וימת וכתב
 אומר ה"הקב כאן עד, אלא! הזה התורה ספר את  לקוח: וכתיב? אחת אות חסר ת"ס אפשר: ש"ר לו אמר
   ... בדמע כותב ומשה אומר  ה"הקב ואילך מכאן, וכותב אומר ומשה
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    יד, כב בראשית י"רש )3

  :קרבנות  כאן ולהקריב  שכינתו  בו להשרות הזה  המקום את לו ויראה יבחר' ה, כתרגומו פשוטו - יראה 'ה

  : לעמו הוא ברוך הקדוש יראה זה  בהר עליו הדורות לימי שיאמרו - היום יאמר  אשר

  אומרים   הזה  המקרא  את  הקוראים  הבאים  הדורות  שכל,  המקרא  שבכל  הזה  היום  עד  כמו,  העתידין  הימים  -  היום
  בו  שעומדים היום על  הזה  היום עד

  

    יד, כב בראשית ם"רשב )4

  :לאברהם הוא ברוך הקדוש נראה י"י בהר - יראה י"י בהר  :ולמחר - היום יאמר  אשר
  

    יד, כב בראשית ק"רד )5

  : השה  לו  יראה אלהים שאמר שם  על -  יראה 'ה
 ויסופר   אז  יאמר  המקדש  ובית  מזבח  בו  שיבנה  בו'  ה  כשיראה  בהר  יסופר  היום  זה  -   היום  יאמר  אשר
  עתידים   כי  ההוא  ההר  בחר  למה  בנבואה  לו  נאמר  זה  כי ,  לעולה  יצחק  בני  שהעלותי  הזה  היום
  : קרבנות שם  להקריב בניו

  

    יד, כב בראשית עזרא אבן )6

  : הדברים  אלהב יראה 'ד בהר  וטעם
  

    א, א דברים )7

ה ּלֶ ים  ֵא֣ ָבִר֗ ר  ַהּדְ ֤ר  ֲאׁשֶ֨ ּבֶ ה   ּדִ ל   מֹׁשֶ ָרֵא֔ ל־ִיׂשְ ֵעֶ֖בר  ֶאל־ּכָ ן  ּבְ ֑ ר  ַהַּיְרּדֵ ְדּבָ֡ ּמִ ֲעָרָבה   ּבַ ֽ ין־  ֜סּוף  ֨מֹול  ּבָ ֽ ן  ּבֵ אָר֧ ֶפל   ּפָ ין־ּתֹ֛   ּוֵבֽ
ן ת ְוָלָב֥ י  ַוֲחֵצרֹ֖   : ָזָהֽב ְוִד֥

  

   ב פסוק  א פרק דברים עזרא אבן )8

'  ד  בהר, בארץ אז והכנעני, משה ויכתוב גם, עשר  השנים סוד תבין  ואם. בערבה,  במדבר, הירדן בעבר
 . האמת תכיר, ברזל ערש ערשו והנה , יראה

 
  לד פרק דברים עזרא אבן )9

.  כתבו נבואה ובדרך, כתב לא משה שעלה אחר כי , יהושע כתב  הפסוק מזה כי , דעתי לפי - משה ויעל

  :ויקבור גם, אליו' ה   ויאמר גם 'ה  ויראהו: והעד
  

    יב-א, לד דברים )10

ַעל)  א( ה  ַוַּי֨ ת  מֹׁשֶ֜ ַעְרבֹ֤ ר  מֹוָאב   ֵמֽ אׁש   ְנ֔בֹו  ֶאל־ַה֣ ה  רֹ֚ ְסּגָ֔ ר   ַהּפִ ֖ ֵנ֣י  ֲאׁשֶ הוּ   ְיֵר֑חֹו  ַעל־ּפְ ל־'  ֧ה   ַוַּיְרֵא֨ ֶרץ  ֶאת־ּכָ ְלָע֖ד   ָהָא֛   ֶאת־ַהּגִ
ן ֽ י  ְוֵאת )  ב : (ַעד־ּדָ ִל֔ ל־ַנְפּתָ ֶרץ  ּכָ ִים  ְוֶאת־ֶא֥ ֑ה  ֶאְפַר֖ ֶ ֶרץ  ְוֵאת   ּוְמַנׁשּ ל־ֶא֣ ה  ּכָ ֶגב)  ג: (ָהַאֲחֽרֹון   ַהָּי֥ם  ַע֖ד  ְיהּוָד֔ ֶאת־   ְוֶאת־ַהּנֶ֗ ְוֽ
ר ּכָ֞ ְקַע֧ת  ַהּכִ יר  ְיֵר֛חֹו  ּבִ ים  ִע֥ ָמִר֖ ַער  ַהּתְ אֶמר)  ד : (ַעד־צֹֽ יו'  ֜ה   ַוּיֹ֨ את  ֵאָל֗ ֶרץ   זֹ֤ ר   ָהָא֙ ֣ י  ֲאׁשֶ ְעּתִ ּבַ ׁשְ ם  ִנ ְלַיֲעקֹב   ְלִיְצָח֤ק  ְלַאְבָרָה֨   ּוֽ
ר ה  ְלַזְרֲעָך֖   ֵלאמֹ֔ ֶנּ֑נָ יךָ   ֶאּתְ יךָ   ֶהְרִאיִת֣ ּמָ   ְבֵעיֶנ֔ ֖ א  הְוׁשָ ר  לֹ֥ ָמת)  ה(  :ַתֲעבֹֽ ם  ַוָּי֨ ֧ה  ׁשָ֜ ֶבד־֛ה   מֹׁשֶ ֶרץ'  ֶעֽ ֶא֥ ב  ּבְ י  מֹוָא֖ ֥ )  ו ': (ֽה   ַעל־ּפִ
ר ְי   אֹ֤תֹו  ַוִּיְקּבֹ֨ ֶרץ   ַבּגַ ֶא֣ ב  ּבְ ֣ית  ֖מּול  מֹוָא֔ ֑עֹור  ּבֵ ע  ּפְ א־ָיַד֥ ָר֔תֹו  ִאיׁש   ְולֹֽ ה)  ז: (ַהֶּזֽה  ַהּ֥יֹום  ַע֖ד  ֶאת־ְקֻב֣ ן־ֵמָא֧ה  ּומֹׁשֶ֗ ים  ּבֶ ִר֛   ְוֶעׂשְ

ָנ֖ה מֹ֑תֹו  ׁשָ ה  ּבְ א־ָכֲהָת֥ ה  ְולֹא־ָנ֥ס  ֵעי֖נֹו  לֹֽ י  ַוִּיְבּכּו )  ח: (ֵלחֹֽ ָרֵא֧ל   ְבֵנ֨ ה  ִיׂשְ ֛ ת  ֶאת־מֹׁשֶ ְרבֹ֥ ַעֽ ב  ּבְ ים  מֹוָא֖ ֣ לֹׁשִ ֔מוּ   ֑יֹום  ׁשְ י   ַוִּֽיּתְ י  ְיֵמ֥   ְבִכ֖
ֶבל ה  ֵא֥ ֽ ע )  ט : (מֹׁשֶ ֣ יהֹוׁשֻ ן־֗נּון  ִוֽ ה  ֣רּוח   ָמֵלא   ּבִ ְך   ָחְכָמ֔ י־ָסַמ֥ ֽ ה  ּכִ ֛ יו  מֹׁשֶ ְמ֨עוּ   ָעָל֑יו  ֶאת־ָיָד֖ ָרֵאל   ֵאָל֤יו  ַוִּיׁשְ ֵנֽי־ִיׂשְ וּ   ּבְ ַּיֲעׂש֔ ר   ַוֽ ֛ ֲאׁשֶ  ּכַ
֥ה ה'  ֖ה   ִצּוָ ֽ ם)  י: (ֶאת־מֹׁשֶ א־ָק֨ יא  ְולֹֽ ל  ֛עֹוד  ָנִב֥ ָרֵא֖ ִיׂשְ ֑ה  ּבְ מֹׁשֶ ר   ּכְ ִנ֖ים'  ֔ה   ְיָד֣עֹו  ֲאׁשֶ ים  ּפָ ִנֽ ת)  יא: (ֶאל־ּפָ אֹֹת֜ ים  ְלָכל־ָה֨  ְוַהּמֹוְפִת֗

֤ר ָלחֹו   ֲאׁשֶ ֹות'  ֔ה   ׁשְ ֶרץ  ַלֲעׂש֖ ֶא֣ ִים  ּבְ ה  ִמְצָר֑ יו  ְלַפְרעֹ֥ ה  ַהָּי֣ד  ּוְלכֹל )  יב: (ַאְרֽצֹו  ּוְלָכל־  ּוְלָכל־ֲעָבָד֖ ל  ַהֲחָזָק֔ א  ּוְלכֹ֖ ֑דֹול   ַהּמֹוָר֣   ַהּגָ
 ר ה ֲאׁשֶ ֣ ה ָעׂשָ ל ְלֵעיֵנ֖י מֹׁשֶ֔ ָרֵאֽ ל־ִיׂשְ   : ּכָ


