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Parashat Chayei Sarah – How Old Was Rivka When She Married Yitzchak? 

Rabbi Aviad Bodner 

1. Bereshit Chapter 24  כד בראשית פרק  

14 Let it happen, that the young lady to whom I will say, 'Please let 
down your pitcher, that I may drink,' and she will say, 'Drink, and 
I will also give your camels a drink,'—let her be the one you have 
appointed for your servant Isaac. By this I will know that you have 
shown kindness to my master." 

15 It happened, before he had finished speaking, that behold, 
Rebekah came out, who was born to Bethuel the son of Milcah, 
the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher on her 
shoulder. 16 The young lady was very beautiful to look at, a virgin, 
neither had any man known her. She went down to the spring, 
filled her pitcher, and came up. 17 The servant ran to meet her, and 
said, "Please give me a drink, a little water from your pitcher." 
18 She said, "Drink, my lord." She hurried, and let down her 
pitcher on her hand, and gave him drink. 19 When she had done 
giving him drink, she said, "I will also draw for your camels, until 
they have done drinking." 20 She hurried, and emptied her pitcher 
into the trough, and ran again to the well to draw, and drew for all 
his camels. 

55 Her brother and her mother said, "Let the young lady stay with 
us a few days, at least ten. After that she will go." 
56 He said to them, "Don't hinder me, seeing Yahweh has 
prospered my way. Send me away that I may go to my master." 
57 They said, "We will call the young lady, and ask her." 58 They 
called Rebekah, and said to her, "Will you go with this man?" She 
said, "I will go." 59 They sent away Rebekah, their sister, with her 
nurse, Abraham's servant, and his men. 60 They blessed Rebekah, 
and said to her, "Our sister, may you be the mother of thousands 
of ten thousands, and let your seed possess the gate of those who 
hate them." 61 Rebekah arose with her ladies. They rode on the 
camels, and followed the man. The servant took Rebekah, and 
went his way. 62 Isaac came from the way of Beer Lahai Roi, for 
he lived in the land of the South. 63 Isaac went out to meditate in 
the field at the evening. He lifted up his eyes, and saw, and, 
behold, there were camels coming. 64 Rebekah lifted up her eyes, 
and when she saw Isaac, she dismounted from the camel. 65 She 
said to the servant, "Who is the man who is walking in the field to 
meet us?" 

The servant said, "It is my master." 

She took her veil, and covered herself. 66 The servant told Isaac all 
the things that he had done. 67 Isaac brought her into his mother 
Sarah's tent, and took Rebekah, and she became his wife. He loved 
her. Isaac was comforted after his mother's death. 

ָנא  -ְוָהָיה ַהַּנֲעָר, ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי די
ְּגַמֶּלי  -ַכֵּד ְוֶאְׁשֶּתה, ְוָאְמָרה ְׁשֵתה, ְוַגם

ֹאָתּה ֹהַכְחָּת, ְלַעְבְּד ְלִיְצָחק,  --ַאְׁשֶקה
- ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם-ּוָבּה ֵאַדע, ִּכי

הּוא, ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר,  -ַוְיִהי  וט.  ֲאֹדִני
ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ֲאֶׁשר יְֻּלָדה ִלְבתּוֵאל  

ִמְלָּכה, ֵאֶׁשת ָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם; -ֶּבן
ְוַהַּנֲעָר, ֹטַבת   זט.  ִׁשְכָמּה-ְוַכָּדּה, ַעל 

ְּבתּוָלה, ְוִאיׁש לֹא ְיָדָעּה;  --ַמְרֶאה ְמֹאד
ַכָּדּה  ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה, ַוְּתַמֵּלא 

ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד, ִלְקָראָתּה;  זי .  ַוָּתַעל
ַמִים -ַוּיֹאֶמר, ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט

ַוּתֹאֶמר, ְׁשֵתה ֲאֹדִני;  חי.  ִמַּכֵּד
-- ָיָדּה-ַוְּתַמֵהר, ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל

ַוְּתַכל, ְלַהְׁשֹקתֹו; ַוּתֹאֶמר,   טי.  ַוַּתְׁשֵקהּו
ִּכּלּו,  - ַּגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב, ַעד ִאם

- ַוְּתַמֵהר, ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל כ.  ִלְׁשֹּתת
ַהְּבֵאר, ִלְׁשֹאב; -ֹּׁשֶקת, ַוָּתָרץ עֹוד ֶאלהַ 

ַוּיֹאֶמר ָאִחיָה    הנ …ְּגַמָּליו- ַוִּתְׁשַאב, ְלָכל
ָר ִאָּתנּו ָיִמים אֹו ָעׂשֹור;  ְוִאָּמּה, ֵּתֵׁשב ַהַּנעֲ 

- ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ונ.  ַאַחר, ֵּתֵל
ִהְצִליַח ַּדְרִּכי;  ’הַאֲחרּו ֹאִתי, וַ ְּת 

ַוּיֹאְמרּו,   זנ.  ַׁשְּלחּוִני, ְוֵאְלָכה ַלאֹדִני
- ִנְקָרא ַלַּנֲעָר, ְוִנְׁשֲאָלה, ֶאת

ֵאֶליָה,   ַוִּיְקְראּו ְלִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו חנ .  ִּפיהָ 
ָהִאיׁש ַהֶּזה; ַוּתֹאֶמר, -ֲהֵתְלִכי ִעם

ִרְבָקה ֲאֹחָתם, -ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת טנ.  ֵאֵל
- ֶעֶבד ַאְבָרָהם, ְוֶאת-ֵמִנְקָּתּה, ְוֶאת-ְוֶאת

ִרְבָקה, ַוּיֹאְמרּו  -ַוְיָבְרכּו ֶאת  ס.  ֲאָנָׁשיו
ֲאֹחֵתנּו, ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה; --ָלּה

, ֵאת ַׁשַער  ְוִייַרׁש זַ  ְרֵע
ַוָּתָקם ִרְבָקה ְוַנֲעֹרֶתיָה,   אס .  ֹׂשְנָאיו

ַהְּגַמִּלים, ַוֵּתַלְכָנה, ַאֲחֵרי  - ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל
ִרְבָקה, -ָהִאיׁש; ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֶאת

ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא, ְּבֵאר ַלַחי    בס.  ַוֵּיַל
ַוֵּיֵצא   גס.  ֹרִאי; ְוהּוא יֹוֵׁשב, ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב

ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה, ִלְפנֹות ָעֶרב; ַוִּיָּׂשא  
ֵעיָניו ַוַּיְרא, ְוִהֵּנה ְגַמִּלים  

ֵעיֶניָה,  - ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת דס.  ָּבִאים
ִיְצָחק; ַוִּתֹּפל, ֵמַעל  - ַוֵּתֶרא ֶאת

- ָהֶעֶבד, ִמי-ַוּתֹאֶמר ֶאל  הס.  ַהָּגָמל
 ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראֵתנּו,  ִאיׁש ַהָּלֶזה ַהֹהלֵ הָ 

ַוּיֹאֶמר ָהֶעֶבד, הּוא ֲאֹדִני; ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף,  
ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד, ְלִיְצָחק, ֵאת   וס.  ַוִּתְתָּכס

ַוְיִבֶאָה    זס.  ַהְּדָבִרים, ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ָּכל
- ִיְצָחק, ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו, ַוִּיַּקח ֶאת

ה, ַוֶּיֱאָהֶבָה; ַוִּיָּנֵחם  לֹו ְלִאּׁשָ -ִרְבָקה ַוְּתִהי
  . ִיְצָחק, ַאֲחֵרי ִאּמֹו
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2. Bereshit Chapter 17  בראשית פרק יז  

Then Abraham fell on his face, and laughed, and said in his  71

d years old? heart, "Will a child be born to him who is one hundre
"Will Sarah, who is ninety years old, give birth? 

ָּפָניו, ַוִּיְצָחק; ַוּיֹאֶמר  - ַוִּיֹּפל ַאְבָרָהם ַעל זי
ה, ָׂשָר -ָׁשָנה ִיָּוֵלד, ְוִאם-ְּבִלּבֹו, ַהְּלֶבן ֵמָאה

 .ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד-ֲהַבת
 

3. Bereshit Chapter 23  כג פרק  בראשית  

1 Sarah lived one hundred twenty-seven years. This was the length 
of Sarah's life.  

ה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים  ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה, ֵמָא  א
 . ְׁשֵני, ַחֵּיי ָׂשָרה--ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים

 

4. Bereshit Chapter 25  ה פרק כ  בראשית  

20 Isaac was forty years old when he took Rebekah, the 
daughter of Bethuel the Syrian of Paddan Aram, the sister of 
Laban the Syrian, to be his wife… 26 After that, his brother 
came out, and his hand had hold on Esau's heel. He was named 
Jacob. Isaac was sixty years old when she bore them. 

ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְּבַקְחּתֹו  -ַוְיִהי ִיְצָחק, ֶּבן כ
- ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי, ִמַּפַּדן ֲאָרם-ִרְבָקה ַּבת-ֶאת

- ְוַאֲחֵרי וכ.. .ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִּמי, לֹו ְלִאָּׁשה -
ֶחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו,  ן ָיָצא ָאִחיו, ְוָידֹו אֹ כֵ 

ִׁשִּׁשים ָׁשָנה,  -ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו, ַיֲעֹקב; ְוִיְצָחק ֶּבן 
 .ְּבֶלֶדת ֹאָתם

V  

5. Bereshit Chapter 22  ב כ בראשית פרק  

20 It happened after these things, that it was told Abraham, 
saying, "Behold, Milcah, she also has borne children to your 
brother Nahor: 21 Uz his firstborn, Buz his brother, Kemuel 
the father of Aram, 22 Chesed, Hazo, Pildash, Jidlaph, and 
Bethuel." 23 Bethuel became the father of Rebekah. These 
eight Milcah bore to Nahor, Abraham's brother. 

ַוְיִהי, ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַוּיַֻּגד ְלַאְבָרָהם,   כ
-- ִהוא, ָּבִנים- ִהֵּנה ָיְלָדה ִמְלָּכה ַגם  ֵלאֹמר:

ּבּוז  -עּוץ ְּבֹכרֹו, ְוֶאת-ֶאת  אכ.  ְלָנחֹור ָאִחי
ֶּכֶׂשד  -ְוֶאת בכ.  ְקמּוֵאל, ֲאִבי ֲאָרם -ָאִחיו, ְוֶאת

ִיְדָלף, ְוֵאת,  -ׁש ְוֶאתִּפְלּדָ - ֲחזֹו, ְוֶאת-ְוֶאת
ִרְבָקה; ְׁשֹמָנה  - ּוְבתּוֵאל, ָיַלד ֶאת  גכ.  ְּבתּוֵאל

 .ֵאֶּלה ָיְלָדה ִמְלָּכה, ְלָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם
 

6. Rashi’s Commentary Bereshit 23:2  ב : י כג"רש פירוש  

To eulogize Sarah and to bewail her: The account of Sarah’s 
demise was juxtaposed to the binding of Isaac because as a result 
of the news of the “binding,” that her son was prepared for 
slaughter and was almost slaughtered, her soul flew out of her, 
and she died.  

ונסמכה מיתת  : לספוד לשרה ולבכתה
  שרה לעקידת יצחק, לפי שעל ידי

בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה  
וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה  

 :ממנה ומתה
 

7. Rashi’s Commentary Bereshit 25:20 כה:כ פירוש רש"י ל  

Forty years old: For when Abraham came from Mount Moriah, 
he was informed that Rebecca had been born. Isaac was then 
thirty-seven years old, for at that time Sarah died, and from the 
time that Isaac was born until the “Binding” [of Isaac], when 
Sarah died, were thirty-seven years, for she was ninety years old 
when Isaac was born, and one hundred and twenty-seven when she 
died, as it is stated (above 23:1): “The life of Sarah was [a hundred 
and twenty seven years.”] This makes Isaac thirty-seven years old, 
and at that time, Rebecca was born. He waited for her until she 
would be fit for marital relations-three years-and then married her.  

שהרי כשבא אברהם  : בן ארבעים שנה
מהר המוריה נתבשר שנולדה רבקה,  

ויצחק היה בן שלשים ושבע שנה,  
שהרי בו בפרק מתה שרה, ומשנולד  

יצחק עד העקידה שמתה שרה שלושים  
ע שנה, ובת תשעים היתה כשנולד  ושב

יצחק, ובת מאה עשרים ושבע כשמתה,  
שנאמר (כג א) ויהיו חיי שרה וגו', הרי  
ליצחק שלושים ושבע שנים ובו בפרק  

נולדה רבקה, המתין לה עד שתהא  
 :ראויה לביאה שלש שנים ונשאה
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  ) גא, פר 1609-1520, יהודה ליווא בן בצלאל רבי(  מהר"לל יה ארגור  .8

והא דכתיב בקרא (לעיל כד, טז) "נערה" דמשמע נערה היתה, ולא תקרא בת ג' "נערה", ויש לומר   .'בת ג' וכו
קולו כנער', והיו אבריה גדולים כמו נערה.   ')סוטה יב ע"ב( דהיו אבריה וגידול שלה כנערה, כמו שאמרו ז"ל

ומה שהעיד הכתוב עליה שהיתה "בתולה ואיש לא ידעה" (לעיל כד, טז), אף על גב דפחותה מג' ודאי בתולה  
יין שם. והא דנשא יצחק קטנה,  אין זה קשיא כמו שנתבאר לעיל פרשת חיי שרה, ע  ,)נדה מד ע"ב( היא

ולא היה ראוי להוליד,   . )יבמות סד( הואמרינן המשמשין בקטנות מעכבין את הגאולה, שאני יצחק דעקר הי
ולא היה בכלל איסור זה כלל. ועוד לעיל פרשנו בפרשת חיי שרה (כד, נז, אות לה) כי אחר ש"מה' יצא הדבר"  

ד, נ) הותר לו על פי ה' שרצה בזה, ומאתו היתה. ואם תאמר מנא ליה לומר דהיתה בת ג' שנים, אי  (לעיל כ
משום דכתיב (לעיל כב, כ) "ויהי אחר הדברים האלה ויגד וכו'", הרי כל אותן התולדות הכתובים בקרא  

בא רק על דבר חדש    (שם) "הנה ילדה מלכה וגו'" לאו באותו הפרק נולדו, ויש לומר דלשון "ויגד" (שם) לא
שכל אלו   )ב"ר נז, ג(  שנתחדש, ואף על גב שכתובים גם כן תולדות שהיו מקודם, אין זה קשיא, דכך אמרו

שהשווה תולדותה לתולדות אברהם; ח' בני גבירות, וד' בני שפחות, ומאחר שהשווה   -תולדות ילדה מלכה 
נראה שיש התייחסות ודמיון בין תולדות אברהם ובין תולדות נחור, לכך רבקה היא בת  תולדותיהם מזה 

זוגו של יצחק גם כן, והכל הוא להגיד תולדות רבקה שהיא בת זוג ליצחק, ואם כן "ויגד" בא שפיר שהוגד לו  
 עתה שנולד זיווג יצחק 

 

9. Ibn Ezra’s Commentary Bereshit 22:4 ) ספרד) 1164-1089 אברהם בן מאיר ִאּבן עזרא רביאבן עזרא ,  

 .ואם דברי קבלה נקבל.שהיה יצחק כאשר נעקד בן שלשים ושבע שנים :ורבותינו ז"ל אמרו
שמסר עצמו   ומדרך סברא אין זה נכון, שהיה ראוי שתהיה צדקת יצחק גלויה ויהיה שכרו כפול משכר אביו,

 .ברצונו לשחיטה ואין בכתוב מאומה על יצחק
שהיה   והקרוב אל הדעת .שהיה בן חמש שנים, גם זה לא יתכן, בעבור שישא עצי העולה :ואחרים אמרו

 .דו שלא ברצונו והעד שאביו הסתיר הסוד ממנוקרוב לי"ג שנים. והכריחו אביו ועוק
 

10. Ramban,’s Commentary Bereshit 23:2   1270-1194רמב"ן (רבי משה בן נחמן, ספרד(  

    :כי שמעה בעקידה ופרחה נשמתה:וכן הוא לפי המדרש שכתבו הרב (רש"י כאן)
והנראה בעקידה שהייתה הצואה בה בבאר שבע, כי שם היה דר ושם חזר, כי כן כתוב בתחילה (לעיל כא  

ר (שם): ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים  לג): ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם, ואמ
רבים, והוא גרותו בבאר שבע שהוא בארץ פלשתים, ושם נצטווה בעקידה, ועל כן שהה בדרך שלשה ימים,  

שארץ פלשתים רחוקה מירושלים, שאילו חברון בהר יהודה הוא, כי כן כתוב (יהושע כ ז), וקרוב לירושלים.  
שנאמר (לעיל כב יט): וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדו אל  ובשובו מן העקידה לבאר שבע חזר, כמו 

ואם כן לא מתה שרה באותו זמן, כי  באר שבע וישב אברהם בבאר שבע, להורות שנתעכב שם וישב בו שנים. 
 :לא היה אברהם דר בבאר שבע ושרה דרה בחברון

 

11. Tosafot Yevamot 61B  תוספות יבמות סא: ד"ה וכן  

תימה דהכא משמע דרבקה נערה היתה ובסדר עולם (פ"א) תניא   .הוא אומר והנערה טובת מראה מאד ןוכ
בהדיא שהיתה בת שלש כשנשאה יצחק ואי אפשר להגיה דהא תניא התם יצחק אבינו כשנעקד על גבי  

המזבח היה בן שבעה ושלשים שנה ובו בפרק נולדה רבקה וכתיב ויהי יצחק בן ארבעים שנה וגו' נמצאת  
 :לומר דמדרשות חלוקים זה על זה ...שפיר"א הוכיח שהיתה בת י"ד שהיתה בת ג' וה"ר שמואל חסיד מ

 

  לערך, צרפת)  1310-1250, חזקיה בן מנוח רביחזקוני ( חזקוני .12

כבר   פירוש שנתבשר שנולדהבסדר עולם כשחזר אברהם מן העקידה נתבשר שנולדה רבקה  וכן גרסינן...
שאין משיאין את    כשעברו אחת עשרה שנה וראיה לדבר נקרא לנערה ונשאלה את פיה פירש רש"י

 .הגדולה אלא מדעתה
 

  , ספרד) 1508-1437 רבי יצחק בן יהודה ַאְּבַרַבְנֵאל(לבראשית  נאלאברבפירוש  .13

השאלה הב' ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו והיא למה זה נתעכב יצחק מלקחת אשה עד היותו בן  
ארבעים שנה וכבר אמרו חכמינו ז"ל בן י"ח לחופה כל שכן בהיות אברהם זקן ותאב לראות את זרעו שהיה  

כן בני הנעורים   לו לזווגו בנערותו באופן שיראה את בניו קודם מותו. אף שכבר נודה כי כחצים ביד גבור
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וחכמינו ז"ל אמרו שנתעכב עד שתהיה רבקה בת שלש שנים שהיא נולדה אחר העקדה   (בראשית כ"ה (רש"י
ויצחק היה אז בן ל"ז שנים אבל זה דרך דרש הוא כי איך יתכן שבת ג' שנים תלך אל העין ותשקה את כל  

  הכתוב אבל הענין אצלם לכוונה אחרת הגמלים ועשתה את כל המעשים שספר 
 

14. Bereshit Chapter 17  בראשית פרק יז  

23 Abraham took Ishmael his son, all who were born in his 
house, and all who were bought with his money; every male 
among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh 
of their foreskin in the same day, as God had said to 
him. 24 Abraham was ninety-nine years old, when he was 
circumcised in the flesh of his foreskin. 25 Ishmael, his son, was 
thirteen years old when he was circumcised in the flesh of his 
foreskin. 26 In the same day both Abraham and Ishmael, his 
son, were circumcised. 

ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו, ְוֵאת  - ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת גכ
- ָּכל--ִמְקַנת ַּכְסּפֹו-ְיִליֵדי ֵביתֹו ְוֵאת ָּכל -ָּכל

ְּבַׂשר  -ַאְבָרָהם; ַוָּיָמל ֶאתָזָכר, ְּבַאְנֵׁשי ֵּבית 
ָעְרָלָתם, ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר 

ִּתְׁשִעים  -ֶּבן--ְוַאְבָרָהם  דכ.  יםלה-אִאּתֹו, 
ְּבִהֹּמלֹו, ְּבַׂשר    ָוֵתַׁשע, ָׁשָנה:

ׁש ֶעְׂשֵרה  -ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו, ֶּבן  ה כ.  ָעְרָלתֹו ְׁש
ְּבֶעֶצם   וכ.  ֵאת, ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו--ְּבִהֹּמלֹו  ָׁשָנה:

 .ַהּיֹום ַהֶּזה, ִנּמֹול ַאְבָרָהם, ְוִיְׁשָמֵעאל, ְּבנֹו

 

15. Bereshit Chapter 21  כא בראשית פרק  

9 Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had 
borne to Abraham, mocking. 10 Therefore she said to Abraham, 
"Cast out this handmaid and her son! For the son of this 
handmaid will not be heir with my son, Isaac." 11 The thing was 
very grievous in Abraham's sight on account of his son. 12 God 
said to Abraham, "Don't let it be grievous in your sight because 
of the boy, and because of your handmaid. In all that Sarah 
says to you, listen to her voice. For from Isaac will your seed 
be called. 13 I will also make a nation of the son of the 
handmaid, because he is your seed." 14 Abraham rose up early 
in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave 
it to Hagar, putting it on her shoulder; and gave her the child, 
and sent her away. She departed, and wandered in the 
wilderness of Beersheba. 15 The water in the bottle was spent, 
and she cast the child under one of the shrubs. 16 She went and 
sat down opposite him, a good way off, about a bow shot away. 
For she said, "Don't let me see the death of the child." She sat 
over against him, and lifted up her voice, and wept. 17 God 
heard the voice of the boy. The angel of God called to Hagar 
out of the sky, and said to her, "What ails you, Hagar? Don't be 
afraid. For God has heard the voice of the boy where he 
is. 18 Get up, lift up the boy, and hold him in your hand. For I 
will make him a great nation." 

- ָהָגר ַהִּמְצִרית, ֲאֶׁשר- ֶּבן-ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת  ט
ַוּתֹאֶמר,   י.  ְמַצֵחק--ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם

- ְלַאְבָרָהם, ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת, ְוֶאת
ֹ   ְּבָנּה: - ָהָאָמה ַהּזֹאת, ִעם- א ִייַרׁש ֶּבןִּכי ל

ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמֹאד, ְּבֵעיֵני   אי .  ִיְצָחק- ְּבִני ִעם
ים  לה -אַוּיֹאֶמר   בי.  ַאְבָרָהם, ַעל, אֹוֹדת ְּבנֹו

- ַהַּנַער ְוַעל-ֵיַרע ְּבֵעיֶני ַעל-ַאְבָרָהם, ַאל -ֶאל
ע  ֹּכל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶלי ָׂשָרה, ְׁשמַ --ֲאָמֶת

ְוַגם   גי.  ִּכי ְבִיְצָחק, ִיָּקֵרא ְל ָזַרע  ְּבֹקָלּה:
,    ָהָאָמה, ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּו: -ֶּבן-ֶאת ִּכי ַזְרֲע

ֶלֶחם  -ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוִּיַּקח   די.  הּוא
ִׁשְכָמּה,  -ָהָגר ָׂשם ַעל-ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּתן ֶאל

ַוְיַׁשְּלֶחָה; ַוֵּתֶל ַוֵּתַתע, ְּבִמְדַּבר  -- ַהֶּיֶלד-ְוֶאת
ַהֵחֶמת; -ַוִּיְכלּו ַהַּמִים, ִמן וט.  ְּבֵאר ָׁשַבע

ַחד  ַהֶּיֶלד, ַּתַחת אַ - ַוַּתְׁשֵל ֶאת
ַוֵּתֶל ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד, ַהְרֵחק    זט.  ַהִּׂשיִחם

ֶאְרֶאה ְּבמֹות  -ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת, ִּכי ָאְמָרה, ַאל 
ֹקָלּה  -ַהָּיֶלד; ַוֵּתֶׁשב ִמֶּנֶגד, ַוִּתָּׂשא ֶאת 

קֹול ַהַּנַער,  -ים, ֶאתלה -אַוִּיְׁשַמע   זי.  ַוֵּתְבּךְ 
- ָהָגר ִמן-ֶאלים לה-אַוִּיְקָרא ַמְלַא 

- ָּל ָהָגר; ַאל- ַהָּׁשַמִים, ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה
קֹול ַהַּנַער  - ים ֶאללה - אָׁשַמע -ִּתיְרִאי, ִּכי

ַהַּנַער,  -קּוִמי ְׂשִאי ֶאת חי .  ָׁשם-ַּבֲאֶׁשר הּוא
ְלגֹוי ָּגדֹול,  - ִּכי  ָיֵד ּבֹו:-ְוַהֲחִזיִקי ֶאת 

 .ֲאִׂשיֶמּנּו
 

16. Babylonian Talmud, Nedarim 32A  בל נדריםבבלי  .  

And Rabbi Ami bar Abba said: Abraham recognized his Creator at the age 
of three years, as it is stated: “Because [ekev] Abraham hearkened to My 
voice” (Genesis 26:5). The numerical value of the letters of the word ekev is 
172, indicating that he observed the halakha for this many years. If Abraham 
lived until 175 then his first recognition of the Creator must have been at the age 
of three. 

ואמר רבי אמי בר אבא  
בן שלוש שנים הכיר  

אברהם את בוראו  
קב אשר שמע  שנאמר ע

בראשית  ( אברהם בקולי
חושבניה מאה   )כו, ה

 ושבעין ותרין 
 


