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    בן כמה היה יצחק? –עקידת יצחק (ז) 
The Akedah7: How Old Was Yitzhak? 

 
  כב -בראשית כב:א )1

יו (א)  אֶמר ֵאָל֔ ֖ה ֶאת־ַאְבָרָה֑ם ַוּיֹ֣ ים ִנּסָ ֱאלִֹה֔ ה ְוָה֣ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ י ַאַחר ַהּדְ א ֶאת־ ַאְבָרָה֖ם ַוּיֹ֥ ַוְיִה֗ אֶמר ַקח־ָנ ִֽני: (ב) ַוּיֹ֡ אֶמר ִהּנֵ
ה ַע֚  ם ְלעָֹל֔ ֶרץ ַהּמִֹרָּי֑ה ְוַהֲעֵל֤הּו ׁשָ ק ְוֶלְך־ְלָך֔ ֶאל־ֶא֖  ֶאת־ִיְצָח֔ ְבּתָ ר־ָאַה֙ ֲאׁשֶ יְדָך֤  ְנָך ֶאת־ְיִחֽ ר  ּבִ ר אַֹמ֥ ֖ ים ֲאׁשֶ ָהִר֔ ד ֶהֽ ל ַאַח֣

ם ַאְבָרָה֜  ּכֵ֨ יָך: (ג) ַוַּיׁשְ ֶקר ַוֽ ֵאֶלֽ ּבֹ֗ ה ַוָּיָ֣ק ם ּבַ ע ֲעֵצ֣י עָֹל֔ ֑נֹו ַוְיַבּקַ ק ּבְ ת ִיְצָח֣ ֹו ְוֵא֖ ֵנ֤י ְנָעָריו ִאּת֔ ח ֶאת־ׁשְ ֞ ם  ַּיֲחבֹׁש ֶאת־ֲחמֹ֔רֹו ַוִּיּקַ
א ַאְבָרָה֧ם ֶאת ָ֨ י ַוִּיׂשּ ִליׁשִ֗ ְ ּ֣יֹום ַהׁשּ ים: (ד) ּבַ ַמר־֥לֹו ָהֱאלִֹהֽ ר־ָאֽ ֖קֹום ֲאׁשֶ ֶלְך ֶאל־ַהּמָ ק: (ה)  ־ֵעיָנ֛יו ַוּיַ֥ ַוֵּי֔ ֖קֹום ֵמָרחֹֽ ְרא ֶאת־ַהּמָ

ֲחֶו֖ ּתַ ׁשְ ה ְוִנֽ ַער ֵנְלָכ֖ה ַעד־ּכֹ֑ י ְוַהּנַ֔ ם־ַהֲח֔מֹור ַוֲאִנ֣ בּו־ָלֶכ֥ם ּפֹה ִעֽ יו ׁשְ ם ֶאל־ְנָעָר֗ אֶמר ַאְבָרָה֜ ח  ַוּיֹ֨ ֨ ָבה ֲאֵליֶכֽם: (ו) ַוִּיּקַ ה ְוָנׁשּו֥
ׂשֶ  ה ַוָּי֙ ם ֶאת־ֲעֵצ֣י ָהעָֹל֗ קַאְבָרָה֜ ק    ם ַעל־ִיְצָח֣ אֶמר ִיְצָח֜ ו: (ז) ַוּיֹ֨ ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ֲאֶכֶ֑לת ַוֵּיְל֥כּו ׁשְ ּמַ ׁש ְוֶאת־ַהֽ ָי֔דֹו ֶאת־ָהֵא֖ ח ּבְ ֣ ֔נֹו ַוִּיּקַ ּבְ

 ֥ ְוַאֵּי ים  ֵעִצ֔ ְוָה֣  ָהֵאׁש ֤ה  ִהּנֵ אֶמר  ַוּיֹ֗ ְבִנ֑י  י  ֽ ּ֣נִ ִהּנֶ אֶמר  ַוּיֹ֖ י  ָאִב֔ אֶמר  ַוּיֹ֣  ָאִביו ְלעָֹלֽ ֶאל־ַאְבָרָה֤ם  ה  ֖ ֶ ַהׂשּ ם  ה  ַאְבָרָה֔  אֶמר ַוּיֹ֙ (ח)  ה: 
ר ָאֽ  ֣ קֹו֘ם ֲאׁשֶ ל־ַהּמָ אּו ֶאֽ ו: (ט) ַוָּיבֹ֗ ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ִנ֑י ַוֵּיְל֥כּו ׁשְ ה ְלֹעָל֖ה ּבְ ֛ ֶ ֹו ַהׂשּ ים ִיְרֶאה־ּל֥ ֤ם ַאְבָרָהם  ֱאלִֹה֞ ֶבן ׁשָ ַמר־֣לֹו ָהֱאלִֹהי֒ם ַוִּי֨

ְך ֶא  ַּיֲערֹ֖ ח ַוֽ ְזּבֵ֔ ַל֤ח ַאְבָרָהם ֶאת־ ת־ָהֵעִצ֑ים ַוֽ ֶאת־ַהּמִ ים: (י) ַוִּיׁשְ ַעל ָלֵעִצֽ ֖ ח ִמּמַ ְזּבֵ֔ ם אֹתֹו ַעל־ַהּמִ ֔נֹו ַוָּיׂ֤שֶ ק ּבְ ַּיֲעקֹד ֶאת־ִיְצָח֣
ִים ַוּיֹ֖  ַמ֔ ָ ְך ֙ה' ִמן־ַהׁשּ יו ַמְלַא֤ א ֵאָל֜ ֽנֹו: (יא) ַוִּיְקָר֨ ט ֶאת־ּבְ חֹ֖ ֲאֶכֶ֑לת ִלׁשְ ּמַ ח ֶאת־ַהֽ ֖ ִֽני: אֶמר ַאְבָרָה֣ ָי֔דֹו ַוִּיּקַ אֶמר ִהּנֵ ם׀ ַאְבָרָה֑ם ַוּיֹ֖

ַעׂש ֖לֹו ְמ֑אּוָמה(יב)   ֥ ַער ְוַאל־ּתַ ַל֤ח ָיְֽדָך ֶאל־ַהּנַ֔ ׁשְ אֶמר ַאל־ּתִ ְכּתָ ֶאת־  ַוּיֹ֗ ֛ א ָחׂשַ ה ְולֹ֥ ּתָ א ֱאלִֹהים ַא֔ י־ְיֵר֤ ֽ י ּכִ ְעּתִ ה ָיַד֗ ֣ י׀ ַעּתָ ֣ ּכִ
י: (יג ּנִ ֽ ְנָך֥ ֶאת־ְיִחיְדָך֖ ִמּמֶ א ַא ּבִ ָ֨ ח ֶאת ) ַוִּיׂשּ ֣ ַקְרָנ֑יו ַוֵּיֶ֤לְך ַאְבָרָהם ַוִּיּקַ ְך ּבְ ַב֖ ּסְ ז ּבַ ר ֶנֱאַח֥ ִיל ַאַח֕ ה־ַא֔ יו ַוַּיְרא ְוִהּנֵ ם ֶאת־ֵעיָנ֗ ־ ְבָרָה֜

ֽנֹו: (יד)   ַחת ּבְ ֥ הּו ְלעָֹל֖ה ּתַ ִיל ַוַּיֲעֵל֥ ֥קֹום ַה֖הּוא ֣ה'׀ ִיְרֶא֑ ָהַא֔ ם־ַהּמָ ֽ ם ׁשֵ א ַאְבָרָה֛ ר ֵיָאֵמ֣ ַוִּיְקָר֧ ה: ה ֲאׁשֶ ר ֖ה' ֵיָרֶאֽ ַה֥ (טו)    ר ַהּ֔יֹום ּבְ
י ַי֚  י ְנֻאם־֑ה' ּכִ֗ ְעּתִ ֖ ּבַ י ִנׁשְ ֥ אֶמר ּבִ ִים: (טז) ַוּיֹ֕ ָמֽ ָ ִנ֖ית ִמן־ַהׁשּ ְך ֖ה' ֶאל־ַאְבָרָה֑ם ׁשֵ א ַמְלַא֥ ה  ַוִּיְקָר֛ ָב֣ר ַהֶּז֔ יָת ֶאת־ַהּדָ ֤ר ָעׂשִ֙ ַען ֲאׁשֶ

ְנָך֥ ֶאת־ּבִ ְכּתָ  ֖ ָחׂשַ א  ךָ ְולֹ֥ ְיִחיֶדֽ ֶאת־  ַעל־  ר  ֖ ֲאׁשֶ ְוַכ֕חֹול  ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ י  כֹוְכֵב֣ ּכְ  ת־ַזְרֲעָך ֶאֽ ֤ה  ַאְרּבֶ ה  ְוַהְרּבָ֨ ֲאָבֶרְכָך֗  ְך  י־ָבֵר֣ ֽ ּכִ (יז)   :
ֶק  ֶרץ ֵע֕ ָהָא֑ ל ּגֹוֵי֣י  ְבַזְרֲעָך֔ ּכֹ֖ ֲר֣כּו  ְוִהְתּבָ יו: (יח)  אְֹיָבֽ ַער  ֥ ׁשַ ת  ֵא֖ ׁש ַזְרֲעָך֔  ַהָּי֑ם ְוִיַר֣ ַפ֣ת  ַמ֖ ׂשְ ׁשָ ר  ֥ י:  ב ֲאׁשֶ קִֹלֽ ּבְ ב      ְעּתָ  ַוָּיׁ֤שָ (יט) 

ַבע:  ֽ ר ׁשָ ְבֵא֥ ב ַאְבָרָה֖ם ּבִ ַבע ַוֵּיׁ֥שֶ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ו ֶאל־ּבְ ֖ מּו ַוֵּיְל֥כּו ַיְחּדָ יו ַוָּיֻק֛   ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָר֔
י)  כ( ים  ַאֲחֵרי   ַוְיִה֗ ָבִר֣ ה   ַהּדְ ּלֶ ֥ד  ָהֵא֔ ר  ְלַאְבָרָה֖ם  ַוֻּיּגַ נֵּ   ֵלאמֹ֑ ה  הִה ֥ה  ָיְלָד֨ וא  ִמְלּכָ ִנ֖ים  ַגם־ִה֛ יךָ   ְלָנ֥חֹור  ּבָ (ָאִחֽ   ֶאת־֥עּוץ)  כא: 

כֹ֖רֹו ּוז  ּבְ יו  ְוֶאת־ּב֣ ל  ָאִח֑ י  ְוֶאת־ְקמּוֵא֖ ם  ֲאִב֥ ( ֲאָרֽ ד)  כב:  ׂ֣שֶ ׁש   ְוֶאת־ֲח֔זֹו  ְוֶאת־ּכֶ ֖ ְלּדָ ף  ְוֶאת־ּפִ ת  ְוֶאת־ִיְדָל֑ ל  ְוֵא֖ תּוֵאֽ (ּבְ )  כג: 
ל מָֹנ֥ה   הֶאת־ִרְבָק֑   ָיַל֣ד  ּוְבתּוֵא֖ ה   ׁשְ ּלֶ ה   ֵא֙ ה  ָיְלָד֣ י  ְלָנ֖חֹור  ִמְלּכָ֔ ֹו)  כד: (ַאְבָרָהֽם  ֲאִח֥ יַלְגׁש֖ ּה   ּוִפֽ ָמ֣ ה   ּוׁשְ ֶלד  ְראּוָמ֑ ֤ ם־ִהוא   ַוּתֵ   ּגַ

ַבח ַחם ֶאת־ֶט֣ ַחׁש  ְוֶאת־ּגַ֔ ֖ ת־ַמֲעָכֽה ְוֶאת־ּתַ   :  ְוֶאֽ
  
    ב-א, כג בראשית )2

ה  ַחֵּי֣י  ַוִּיְהיּו )  א( ָר֔ ה   ׂשָ ָנ֛ה  ֵמָא֥ ים  ׁשָ ִר֥ ָנ֖ה  ְוֶעׂשְ ַבע  ׁשָ ֣ ִנ֑ים  ְוׁשֶ ֵני֖   ׁשָ ה  ַחֵּי֥י  ׁשְ ָרֽ ָמת)  ב: ( ׂשָ ֣ ה  ַוּתָ ָר֗ ִקְרַי֥ת  ׂשָ ֛ע  ּבְ וא  ַאְרּבַ   ֶחְב֖רֹון   ִה֥
ֶרץ  ֶא֣ ָנַ֑ען ּבְ ם  ַוָּיבֹא  ּכְ ד ַאְבָרָה֔ ה  ִלְסּפֹ֥ ָר֖ ּה  ְלׂשָ   : ְוִלְבּכָֹתֽ

  
    כ-יט, כה בראשית )3

ה) יט( ּלֶ ת ְוֵא֛ ק ּתֹוְלדֹ֥ ן־ַאְבָרָה֑ם ִיְצָח֖ יד  ַאְבָרָה֖ם  ּבֶ ק  הֹוִל֥ י) כ: (ֶאת־ִיְצָחֽ ים ִיְצָחק  ַוְיִה֤ ִע֣ ן־ַאְרּבָ ה  ּבֶ ָנ֔ ֹו ׁשָ ַקְחּת֣ ה ּבְ  ֶאת־ִרְבָק֗
 תּוֵאל ת־ּבְ י ּבַ ֲאַרּמִ֔ ן ָהֽ ֖ ּדַ ם  ִמּפַ ן  ֲא֛חֹות  ֲאָר֑ י ָלָב֥ ֖ ה   ֥לֹו ָהֲאַרּמִ ֽ ָ  : ְלִאׁשּ
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  ח"נ רבה בראשית )4

ָרה   ִלְסּפֹד   ַאְבָרָהם   ַוָּיֹבא )  ה (    ַוֲהלֹוא   יֹוֵסי   ַרִּבי   לוֹ   ָאַמר ,  ָּבא   ְלָׂשָרה   ֶּתַרח   ֶׁשל   ִמְקבּוָרתוֹ   ָאַמר   ֵלִוי   ַרִּבי ,  ָּבא   ֵמֵהיָכן ,    ְלׂשָ
  ֵמאֹותוֹ   ָׂשָרה   ּוֵמָתה ,  ַהּמֹוִרָּיה   ֵמַהר   ָּבא   ֵמֵהיָכן   ֶאָּלא ,  ָׁשִנים   ְׁשֵּתי   ָׂשָרה   ֶׁשל   ִלְקבּוָרָתּה   ָקְדָמה   ֶּתַרח   ֶׁשל   ְקבּוָרתוֹ 

  . ָׂשָרה   ַחֵּיי   ְלַוִּיְהיּו   ֲעֵקָדה   ִנְסְמָכה   ְלִפיָכ ,  ַצַער 

  
    נו פרשה וירא פרשת) וילנא( רבה בראשית )5

  יזדעזע   שמא   וחוששני   אני   בחור   אבא   לו   אמר   בנו   יצחק   לעקוד   אברהם   שבקש   בשעה   יצחק   ר " א   א " ד   ח 
  ויעקד   מיד ,  יפה   יפה   י כפתנ   אלא   לקרבן   לך   תעלה   ולא   השחיטה   תפסל   ושמא   ואצערך   סכין   של   מפחדה   גופי 
  ... לדעתו   אלא   ] שנה   ושש   עשרים   בן   א " נ [   ושבע   שלשים   בן   לכפות   אדם   יכול   כלום ,  יצחק   את 

  
    כג פרק שרה חיי פרשת בראשית) בובר( אגדה מדרש )6

  שרה   מצא   המוריה   מהר   אברהם   כשבא   לומר ,  יצחק   עקידת   אחר   שרה   מיתת   הסמיך   למה .  שרה   חיי   ויהיו   א " ד 
  גינוח  היא   שתרועה   לפי ,  כפרה   שרה   מיתת   להם   שיהיה   כדי   השנה   בראש   מריעין   ולכך ,  שטן   דברי   על   שמתה 
  : וייליל 

  
  ג"כ בראשית י"רש )7

,  נשחט   לא   וכמעט ,  לשחיטה   בנה   שנזדמן   עקידה   בשורת   ידי   שעל ,  לעקידה   מיתתה   ונסמכה   –   לשרה   לספד 
  . ומתה   רוחה   פרחה 

  
    א פרק)  ליקובסקיימ( רבה עולם סדר )8

  ארבע עשרה  בת   יצחק את כשנשאה  נמצ   רבקה   נולדה   בפרק   בו '  שנ   כ"ו   בן   שנעקד בשעה    היה   יצחק   אבינו 
  שנים   שתי ב   שרה של   מיתתה   לפני   אביו   תרח   את   קבר   אברהם   אבינו   ' שנ 
  
  ב"כ בראשית רבה מדרש )9
  ֶאְפָׁשר   ְוִאי   ְּבָקְטְנ   ִנַּמְלּתָ   ַאָּתה   ֲאָבל ,  ָׁשָנה   ֶעְׂשֵרה   ִלְׁשלׁש   ֶׁשִּנַּמְלִּתי   ִמְמ   ָחִביב   ֲאִני ,  ִיְׁשָמֵעאל   לוֹ   ָאַמר :  ַאֵחר   ֻנַּסח [ 

  ְׁשלִׁשים   ֶּבן   ַעְכָׁשו   ֲהֵריִני   ֶאָּלא ,  ֵהם   ַּדם   ִטִּפים   ְׁשלָׁשה   הּוא   ָּברּו   ְלַהָּקדֹוׁש   ֶּׁשִהְלֵויתָ   ַמה   ָּכל   ִיְצָחק   לוֹ   ָאַמר .  ִלְמחֹות 
  ִמָּיד ,  ַהָּׁשָעה   ֲהֵרי   הּוא   ָּברּו   ַהָּקדֹוׁש   ָאַמר ,  ְמַעֵּכב   ֵאיִני   ְלִהָּׁשֵחט   הּוא   ָּברּו   ַהָּקדֹוׁש   ִלי   ְמַבֵּקׁש   ִאּלּו   ָׁשָנה   ְוֶׁשַבע 

ה   ְוָהֱאלִֹהים    .] ַאְבָרָהם   ֶאת   ִנּסָ
  

10) Antiquities of the Jews, Book I, Chapter 13:2 
Now Abraham thought that it was not right to disobey God in any thing, but that he was obliged to serve him 

in every circumstance of life, since all creatures that live enjoy their life by his providence, and the kindness 

he bestows on  them. Accordingly he  concealed  this  command of God, and his own  intentions about  the 

slaughter of his son, from his wife, as also from every one of his servants, otherwise he should have been 

hindered from his obedience to God; and he took Isaac, together with two of his servants, and laying what 

things were necessary for a sacrifice upon an ass, he went away to the mountain. Now the two servants went 

along with him two days; but on the third day, as soon as he saw the mountain, he left those servants that 

were with him till then in the plain, and, having his son alone with him, he came to the mountain. It was that 

mountain upon which king David afterwards built the temple.  Now they had brought with them every thing 

necessary for a sacrifice, excepting the animal that was to be offered only. Now Isaac was twenty‐five years 

old. And as he was building the altar, he asked his father what he was about to offer, since there was no animal 

there for an oblation:—to which it was answered, ʺThat God would provide himself an oblation, he being able 

to make a plentiful provision for men out of what they have not, and to deprive others of what they already 

have, when they put too much trust therein; that therefore, if God pleased to be present and propitious at this 

sacrifice, he would provide himself an oblation.ʺ 

  
  ב "כ בראשית ראשון פירוש עזרא אבן )11
  זה   אם ,  סברא   ומדרך .  נקבל   קבלה   מדרך   ואם   . שנה   ז " ל   בן   היה   יצחק   כשנעקד :  אמרו   ל " ז   וקדמונינו )  ח - ו ( 

.  לשחיטה   ברצונו   עצמו   שמסר ,  אביו   משכר   כפלים   שכרו   ויהיה ,  גלויה   יצחק   צדקת   שתהיה   ראוי   היה   נכון 
  . יצחק   על   מאומה   בכתוב   ואין 

  . העולה   עצי   שנשא   בעבור ,  יתכן   לא   זה   גם .  שנים '  ה   בן   שהיה :  אחרים   ואמרו 
  אביו  הסוד   שהסתיר :  והעד .  ברצונו   שלא   ועקדו   אביו   והכריחו ,  שנה   ג " מי   קרוב   לו   שהיה :  הדעת   אל   והקרוב 

 . שיברח   יתכן ,  העולה   אתה   לו   אמר   אילו   כי ,  השה   לו   יראה   אלהים   ואמר ,  ממנו 


