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עקידת יצחק )ז( – בן כמה היה יצחק?
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בראשית כב:א-כב

ת־ר ְב ָ ֗קה
ן־א ְר ָּב ִ ֣ﬠים ׁ ָש ֔ ָנה ְּב ַק ְח ּ֣תוֹ ֶא ִ
הוֹליד ֶאת־יִ צְ ָ ֽחק) :כ( וַ יְ ִה֤י יִ צְ ָח ק ֶּב ַ
ן־א ְב ָר ָה֑ם ַא ְב ָר ָה֖ם ִ ֥
וֹל ֥דֹת יִ צְ ָח֖ק ֶּב ַ
)יט( וְ ֵ ֛א ֶּלה ּת ְ
שה:
ת־בתו ֵּאלָ ה ֲֽא ַר ִּ֔מי ִמ ּ ַפדַּ ֖ ן ֲא ָ ֑רם ֲא ֛חוֹת ָל ָב֥ן ָה ֲא ַר ִּ ֖מי ֥לוֹ ְל ִא ׁ ּ ָ ֽ
ַּב ְּ
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)א( וַ יִּ ְהי ּו ַחיֵּ ֣י ָ ׂש ָ ֔רה ֵמ ָ ֥אה ׁ ָשנָ ֛ה וְ ֶﬠ ְ ׂש ִ ֥רים ׁ ָשנָ ֖ה וְ ׁ ֶש ַ֣בע ׁ ָשנִ ֑ים ׁ ְשנֵ י֖ ַחיֵּ ֥י ָ ׂש ָ ֽרה) :ב( וַ ָּ ֣ת ָמת ָ ׂש ָ ֗רה ְּב ִק ְריַ ֥ת ַא ְר ַּב֛ע ִ ֥הוא ֶח ְב ֖רוֹן
ְּב ֶ ֣א ֶרץ ְּכנָ ַ֑ﬠן וַ יָּ בֹ א ַא ְב ָר ָ֔הם ִל ְס ּ ֹ֥פד ְל ָ ׂש ָ ֖רה וְ ִל ְב ּכ ָ ֹֽת ּה:

rebyitz@gmail.com

אמר ַקח־נָ א ֶאת־
אמר ִה ֵּנֽנִ י) :ב( וַ ֹ֡יּ ֶ
אמר ֵא ָ֔ליו ַא ְב ָר ָה֖ם וַ ֹ֥יּ ֶ
ת־א ְב ָר ָה֑ם וַ ֹ֣יּ ֶ
)א( וַ יְ ִ֗הי ַא ַח ר ַהדְּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ ֔א ֶּלה וְ ָה ֱ֣אל ִֹ֔הים נִ ָּס֖ה ֶא ַ
־ל ֔ ָך ֶא ֶ ֖
ר־א ַ֙ה ְב ָּ ת ֶאת־יִ צְ ָ֔חק וְ ֶל ְך ְ
ל־א ֶרץ ַה ּמ ִֹריָּ ֑ה וְ ַה ֲﬠ ֵל ֤ה ּו ׁ ָש ם ְלע ָֹ֔לה ֚ﬠַ ל ַא ַ ֣חד ֶה ָֽה ִ ֔רים ֲא ׁ ֶש֖ר א ַ ֹ֥מר
ִּבנְ ָ ך ֶאת־יְ ִ ֽח ְידךָ ֤ ֲא ׁ ֶש ָ
ת־שנֵ ֤י נְ ָﬠ ָרי ו ִא ּ֔תוֹ וְ ֵ ֖את יִ צְ ָ ֣חק ְּבנ֑ וֹ וַ יְ ַב ַ ּק ע ֲﬠצֵ ֣י ע ָֹ֔לה וַ יָּ ֣ ָקם
ת־חמ ֹ֔רוֹ וַ יִּ ַ ּ֞קח ֶא ׁ ְ
ֹש ֶא ֲ
ֵא ֶלֽיךָ ) :ג( וַ יַּ ׁ ְש ֵּ֨כם ַא ְב ָר ָ֜הם ַּב ּ֗ ֹב ֶקר וַ ֽ יַּ ֲחב ׁ 
ת־ה ָּמ ֖קוֹם ֵמ ָר ֽחֹק) :ה(
־ﬠינָ ֛יו וַ יַּ ֥ ְרא ֶא ַ
ישי וַ יִּ ּ ֨ ָשׂ א ַא ְב ָר ָה֧ם ֶאת ֵ
ר־א ַמ ֥
ל־ה ָּמ ֖קוֹם ֲא ׁ ֶש ָ ֽ
וַ ֵ֔יּ ֶל ְך ֶא ַ
ר־לוֹ ָה ֱאל ִ ֹֽהים) :ד( ַּביּ֣ וֹם ַה ׁ ּ ְש ִל ׁ ֗ ִ
ם־ה ֲח ֔מוֹר וַ ֲאנִ ֣י וְ ַה ֔ ַּנ ַﬠר נֵ ְל ָכ֖ה ַﬠ ּ֑ ֹ
ד־כה וְ ִנ ׁ ְֽש ַּת ֲחוֶ ֖ה וְ נָ ׁש ֥ ּו ָבה ֲא ֵל ֶיכֽם) :ו( וַ יִּ ַ ּ֨קח
ּ־ל ֶכ֥ם ּ ֹפ ה ִ ֽﬠ ַ
אמר ַא ְב ָר ָ֜הם ֶאל־נְ ָﬠ ָ ֗ריו ׁ ְשבו ָ
וַ ֹ֨יּ ֶ
אמר יִ צְ ָ֜חק
יה֖ם יַ ְחדָּ ֽ ו) :ז( וַ ֹ֨יּ ֶ
ת־ה ַּֽמ ֲא ֶכ ֶ֑לת וַ יֵּ ְל ֥כ ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ת־ה ֵ ֖א ׁש וְ ֶא ַ
ת־ﬠצֵ ֣י ָהע ָֹ֗לה וַ ָ֙יּ ֶ ׂש ם ַﬠל־יִ צְ ָ ֣חק ְּבנ֔ וֹ וַ יִּ ַּ ֣קח ְּביָ ֔דוֹ ֶא ָ
ַא ְב ָר ָ֜הם ֶא ֲ
אמ ר ַא ְב ָר ָ֔הם
ש וְ ָה ֵ֣ﬠ ֔ ִצים וְ ַאיֵּ ֥ה ַה ּ ֶשׂ ֖ה ְלע ָ ֹֽלה) :ח( וַ ֹ֙יּ ֶ
אמר ִה ֵּנ ֤ה ָה ֵא ׁ 
אמר ִה ֶּנ ִּ֣נֽי ְבנִ ֑י וַ ֹ֗יּ ֶ
אמר ָא ִ֔בי וַ ֹ֖יּ ֶ
ל־א ְב ָר ָה֤ם ָא ִבי ו וַ ֹ֣יּ ֶ
ֶא ַ
ר־לוֹ ָה ֱאל ִֹה ֒ים וַ ִ֨יּ ֶבן ׁ ָש֤ם ַא ְב ָר ָה ם
קוֹם ֲא ׁ ֶש֣ר ָ ֽא ַמ ֣
ֱאל ִֹ֞הים יִ ְר ֶא ּ֥
ל־ה ָּמ ֘
יה֖ם יַ ְחדָּ ֽ ו) :ט( וַ יָּ ֗בֹא ּו ֶ ֽא ַ
ה־לוֹ ַה ּ ֶשׂ ֛ ה ְלע ָֹל֖ה ְּבנִ ֑י וַ יֵּ ְל ֥כ ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ל־ה ִּמזְ ֵּ֔ב ח ִמ ַּ ֖מ ַﬠל ָל ֵﬠצִ ֽים) :י( וַ יִּ ׁ ְש ַל֤ח ַא ְב ָר ָה ם ֶאת־
ת־ה ֵﬠצִ ֑ים וַ ֽ יַּ ֲﬠקֹ ד ֶאת־יִ צְ ָ ֣חק ְּבנ֔ וֹ וַ יָּ ֶ ׂ֤שם אֹת וֹ ַﬠ ַ
ת־ה ִּמזְ ֵּ֔ב ח וַ ֽיַּ ֲﬠ ֖רֹ ְך ֶא ָ
ֶא ַ
ת־בנֽ וֹ) :יא( וַ יִּ ְק ָ ֨רא ֵא ָ֜ליו ַמ ְל ַא ְ֤ך ֙ה' ִמ ַ
ת־ה ַּֽמ ֲא ֶכ ֶ֑לת ִל ׁ ְש ֖חֹט ֶא ְּ
אמר ִה ֵּנֽנִ י:
אמר ַא ְב ָר ָ ֣הם׀ ַא ְב ָר ָה֑ם וַ ֹ֖יּ ֶ
ן־ה ׁ ּ ָש ַ֔מיִ ם וַ ֹ֖יּ ֶ
יָ ֔דוֹ וַ יִּ ַ ּ ֖קח ֶא ַ
ש ְכ ָּת ֶאת־
ל־ת ַﬠשׂ ֖לוֹ ְמ ֑או ָּמה ִּ ֣כי׀ ַﬠ ָּ ֣תה יָ ַ ֗ד ְﬠ ִּתי ִּ ֽכי־יְ ֵ ֤רא ֱאל ִֹהי ם ַ ֔א ָּתה וְ ֥ל ֹא ָח ַ ׂ ֛
ל־ה ֔ ַּנ ַﬠר וְ ַא ַּ ֥
ל־ת ׁ ְש ַל֤ח יָ ְֽד ָ ך ֶא ַ
אמר ַא ִּ
)יב( וַ ֹ֗יּ ֶ
ה־איִ ל ַא ַ֕חר נֶ ֱא ַ ֥חז ַּב ְּס ַב ְ֖ך ְּב ַק ְרנָ ֑יו וַ יֵּ ֤ ֶל ְך ַא ְב ָר ָה ם וַ יִּ ַּ ֣קח ֶאת־
ת־ﬠ ֗ ָיניו וַ יַּ ְר א וְ ִה ֵּנ ַ ֔
ִּבנְ ךָ ֥ ֶאת־יְ ִח ְידךָ ֖ ִמ ֶּ ֽמ ִּני) :יג( וַ יִּ ּ ֨ ָשׂ א ַא ְב ָר ָ֜הם ֶא ֵ
ֽם־ה ָּמ ֥קוֹם ַה ֖הוּא ֣ה'׀ יִ ְר ֶ ֑אה ֲא ׁ ֶש ר יֵ ָא ֵ ֣מר ַהיּ֔ וֹם ְּב ַה֥ר ֖ה' יֵ ָר ֶ ֽאה) :טו(
ָה ַ ֔איִ ל וַ יַּ ֲﬠ ֵל֥ה ּו ְלע ָֹל֖ה ַּ ֥ת ַחת ְּבנֽ וֹ) :יד( וַ יִּ ְק ָ ֧רא ַא ְב ָר ָה֛ם ׁ ֵש ַ
ת־הדָּ ָב֣ר ַה ֶ֔זּה
ית ֶא ַ
ם־ה' ִּ֗כי ֚ ַי ַﬠן ֲא ׁ ֶש֤ר ָﬠ ֙ ִ ׂש ָ 
וַ יִּ ְק ָ ֛רא ַמ ְל ַ ֥א ְך ֖ה' ֶא ַ
אמר ִּ ֥בי נִ ׁ ְש ַּב ְ֖ﬠ ִּתי נְ ֻא ֑
ן־ה ׁ ּ ָש ָ ֽמיִ ם) :טז( וַ ֹ֕יּ ֶ
ל־א ְב ָר ָה֑ם ׁ ֵשנִ ֖ית ִמ ַ
ש ְכ ָּת ֶא ִּ
וְ ֥ל ֹא ָח ַ ׂ ֖
כוֹכ ֵב֣י ַה ׁ ּ ָש ַ֔מיִ ם וְ ַכ ֕חוֹל ֲא ׁ ֶש֖ר ַﬠל־
י־ב ֵ ֣ר ְך ֲא ָב ֶר ְכ ֗ ָך וְ ַה ְר ָּ֨בה ַא ְר ֶּב֤ה ֶ ֽאת־זַ ְר ֲﬠ ָ ך ְּכ ְ
ידךָ ) :יז( ִּ ֽכ ָ
ת־בנְ ךָ ֥ ֶאת־ יְ ִח ֶ ֽ
ְ ׂשפַ ֣ת ַהיָּ ֑ם וְ יִ ַ ֣ר ׁש זַ ְר ֲﬠ ֔ ָך ֵ ֖את ׁ ַ ֥
שר ׁ ָש ַ ֖מ ְﬠ ָּת ְּבק ִ ֹֽלי) :יט( וַ יָּ ׁ ָ֤שב
ש ַﬠר אֹיְ ָבֽיו) :יח( וְ ִה ְת ָּב ֲר ֣כ ּו ְבזַ ְר ֲﬠ ֔ ָך ּ֖ ֹכל גּ וֹיֵ ֣י ָה ָ ֑א ֶרץ ֵ֕ﬠ ֶקב ֲא ׁ ֶ ֥
ש ַבע:
ל־ב ֵ ֣אר ׁ ָש ַ֑בע וַ יֵּ ׁ ֶ֥שב ַא ְב ָר ָה֖ם ִּב ְב ֵ ֥אר ׁ ָ ֽ
ַא ְב ָר ָה ם ֶאל־נְ ָﬠ ָ ֔ריו וַ יָּ ֻ ֛קמ ּו וַ יֵּ ְל ֥כ ּו יַ ְחדָּ ֖ ו ֶא ְּ
ת־ﬠוּץ
ם־הוא ָּבנִ ֖ים ְלנָ ֥חוֹר ָא ִ ֽחיךָ ) :כא( ֶא ֥
)כ( וַ יְ ִ֗הי ַא ֲח ֵריַ הדְּ ָב ִ ֣רים ָה ֵ ֔א ֶּלה וַ יֻּ ַ ּג֥ד ְל ַא ְב ָר ָה֖ם ֵלא ֑מֹר ִ ה ֵּנה יָ ְל ָ ֨דה ִמ ְל ָּכ֥ה גַ ִ ֛
ּאל) :כג(
ת־פ ְלדָּ ֖ ׁש וְ ֶאת־יִ ְד ָ ֑לף וְ ֵ ֖את ְּבתו ֵ ֽ
ת־חז֔ וֹ וְ ֶא ּ ִ
ת־כ ֶ ׂ֣שד וְ ֶא ֲ
ּאל ֲא ִ ֥בי ֲא ָ ֽרם) :כב( וְ ֶא ֶּ
ת־קמו ֵ ֖
ת־בוּז ָא ִ ֑חיו וְ ֶא ְ
ְּבכ ֹ֖רוֹ וְ ֶא ּ֣
ם־הו א
ילגְ ׁ ֖שוֹ ו ׁ ְּש ָ ֣מ ּה ְראו ָּמ֑ה וַ ֵּת ֶ֤לד ַ ּג ִ
ת־ר ְב ָ ֑קה ׁ ְשמֹנָ ֥ה ֵ ֙א ֶּל ה יָ ְל ָ ֣דה ִמ ְל ָּ֔כה ְלנָ ֖חוֹר ֲא ִ ֥חי ַא ְב ָר ָהֽם) :כד( ו ִ ּֽפ ַ
ּאל יָ ַל֣ד ֶא ִ
ו ְּבתו ֵ ֖
ת־מ ֲﬠ ָכֽה:
ת־ת ַח ׁש וְ ֶ ֽא ַ
ת־ג ַחם וְ ֶא ַּ ֖
ת־ט ַבח וְ ֶא ַ֔ ּ
ֶא ֶ ֣
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בראשית רבה נ"ח

אָמר ל ֹו ַר ִבּי יוֹסֵ י וַ הֲ לוֹא
בוּרת ֹו ֶשׁל ֶתּ ַרח לְ ָשׂ ָרה בָּ אַ ,
אָמר ִמ ְק ָ
)ה( וַ יָּ בֹא ַא ְב ָר ָהם ִל ְס ּפֹד ְל ָ ׂש ָרה  ,מֵ הֵ יכָן בָּ אַ ,ר ִבּי לֵוִ י ַ
בוּר ָתהּ ֶשׁל ָשׂ ָרה ְשׁ ֵתּי ָשׁנִ ים ,אֶ לָּא מֵ הֵ יכָן בָּ א מֵ הַ ר הַ מּו ִֹריָּה ,וּמֵ ָתה ָשׂ ָרה מֵ אוֹת ֹו
בוּרת ֹו ֶשׁל ֶתּ ַרח ָק ְד ָמה לִ ְק ָ
ְק ָ
יִּהיוּ ַחיֵּי ָשׂ ָרה.
צַ עַ ר ,לְ ִפי ָכ נִ ְס ְמכָה עֲ ֵק ָדה לְ וַ ְ
(5

בראשית רבה )וילנא( פרשת וירא פרשה נו

ח ד"א א"ר יצחק בשעה שבקש אברהם לעקוד יצחק בנו אמר לו אבא בחור אני וחוששני שמא יזדעזע
גופי מפחדה של סכין ואצערך ושמא תפסל השחיטה ולא תעלה לך לקרבן אלא כפתני יפה יפה ,מיד ויעקד
את יצחק ,כלום יכול אדם לכפות בן שלשים ושבע ]נ"א בן עשרים ושש שנה[ אלא לדעתו...
(6

מדרש אגדה )בובר( בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

ד"א ויהיו חיי שרה .למה הסמיך מיתת שרה אחר עקידת יצחק ,לומר כשבא אברהם מהר המוריה מצא שרה
שמתה על דברי שטן ,ולכך מריעין בראש השנה כדי שיהיה להם מיתת שרה כפרה ,לפי שתרועה היא גינוח
וייליל:
(7

רש"י בראשית כ"ג

לספד לשרה – ונסמכה מיתתה לעקידה ,שעל ידי בשורת עקידה שנזדמן בנה לשחיטה ,וכמעט לא נשחט,
פרחה רוחה ומתה.
(8

סדר עולם רבה )מיליקובסקי( פרק א

(9

מדרש רבה בראשית כ"ב

אבינו יצחק היה בשעה שנעקד בן כ"ו שנ' בו בפרק נולדה רבקה נמצאת כשנשאה יצחק בת ארבע עשרה
שנ' אבינו אברהם קבר את תרח אביו לפני מיתתה שלשרה בשתי שנים

 (11אבן עזרא פירוש ראשון בראשית כ"ב

)ו-ח( וקדמונינו ז"ל אמרו :כשנעקד יצחק היה בן ל"ז שנה .ואם מדרך קבלה נקבל .ומדרך סברא ,אם זה
נכון היה ראוי שתהיה צדקת יצחק גלויה ,ויהיה שכרו כפלים משכר אביו ,שמסר עצמו ברצונו לשחיטה.
ואין בכתוב מאומה על יצחק.
ואמרו אחרים :שהיה בן ה' שנים .גם זה לא יתכן ,בעבור שנשא עצי העולה.
והקרוב אל הדעת :שהיה לו קרוב מי"ג שנה ,והכריחו אביו ועקדו שלא ברצונו .והעד :שהסתיר הסוד אביו
ממנו ,ואמר אלהים יראה לו השה ,כי אילו אמר לו אתה העולה ,יתכן שיברח.
לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה ,שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה ,יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל ז"ל
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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
ʺsacrifice, he would provide himself an oblation.
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אָמר ל ֹו י ְִשׁ ָמעֵ אל ,אֲ נִ י ָח ִביב ִמ ְמ ֶשׁנִּ ַמּלְ ִתּי לִ ְשׁלשׁ עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ,אֲ בָ ל ַא ָתּה נִ ַמּלְ ָתּ ְבּ ָק ְטנְ וְ ִאי אֶ ְפ ָשׁר
]נ ַֻסּח אַחֵ רַ :
לשׁים
לשׁה ִט ִפּים ַדּם הֵ ם ,אֶ לָּא הֲ ֵרינִ י עַ כְ ָשׁו בֶּ ן ְשׁ ִ
וֵית לְ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא ְשׁ ָ
אָמר ל ֹו י ְִצ ָחק כָּל ַמה ֶשּׁ ִהלְ ָ
לִ ְמחוֹתַ .
אָמר הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא הֲ ֵרי הַ ָשּׁעָ הִ ,מיָּד
וְ ֶשׁבַ ע ָשׁנָה ִאלּוּ ְמבַ ֵקּשׁ לִ י הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לְ ִה ָשּׁחֵ ט אֵ ינִ י ְמעַ כֵּבַ ,
וְ ָה ֱאל ִֹהים נִ ָּסה ֶאת ַא ְב ָר ָהם[.

