
 בס"ד

 הניסיון העשירי: העקידה -פרק כ"ב

 פירושים( 2עייני ברש"י ועני: אחר אילו דברים? ) -"ויהי אחר הדברים האלה" )פסוק א'( .1

ְנָך ֶאת-ֶאת. פסוק ב': "2 יְדָך ֲאֶשר-בִּ ק-ָאַהְבתָּ ֶאת-ְיחִּ ְצחָּ  ".יִּ

 מה סוג הקושי? מה הקושי בפסוק? א.

 ב. עני ברש"י וכתבי מה המשמעות של כל תיאור.

 ג. מדוע לא אמר לו הקב"ה מלכתחילה את יצחק?

 . א. לאן הקב"ה אומר לאברהם ללכת?3

 ב. מדוע נקרא 'הר המוריה' בשם זה?

ב ד.ה "והעלהו" וכתבי מדוע דווקא בחר הקב"ה י לפסוק "עייני ברש -העלהו לי שם לעולה". "ו4

 להשתמש במילה זו?

ם ַבבֶֹּקר ַוַיֲחבש ֶאת .5 הָּ ם ַאְברָּ רוֹּ -ַוַיְשכֵּ  )פסוק ג'( ֲחמֹּ

 א. מה למדים מהמילה 'וישכם'?

 ך שאברהם חבש את חמורו בעצמו?ב. מה למדים מכ

 ג. הסבירי את הביטוי 'אהבה מקלקלת את השורה' ותני דוגמא נוספת לכך.

 . כיצד ידע אברהם מהו המקום שאליו צריך ללכת? עייני ברש"י לפסוק ד'.6

 . עייני בפסוק ה'. מניין אברהם כ"כ בטוח שישובו שניהם? הרי יודע שהולך לעקוד את בנו!7

 (ברש"י פירושים 2המאכלת? מדוע נקראה כך? ) מהי. 8

 )פסוק ו'( "וילכו שניהם יחדיו". 9

 מה סוג הקושי? עייני בפסוק ח'. מה הקושי העולה מקריאת הפסוקים?א. 

 ב. עייני ברש"י לפסוק ו' וח'.

היא ששניהם הלכו ב_________. אברהם בפסוק ו, יחדיו"  ם "וילכו שניהםמילימשמעות ה. 1

הלך גם  __________ היה הולך ב________. ואילו יצחק ש____________________שידע ש

 ב___________ כיוון שלא _____________. 

 . __' היא ששניהם הלכו __________. משמעות המילים "וילכו שניהם יחדיו" בפסוק ח2

 . מה השתנה בין פסוק ו' לח'?3

ְרֶאהקֱאֹל. בארי את הפסוק: "4 י-ים יִּ ה ְבנִּ לָּ  " )ח'(ּלוֹּ ַהֶשה ְלעֹּ

 

 כיצד עקד אברהם את יצחק? עייני ברש"י. -. פסוק ט'11

 א. מדוע קורא ה' לאברהם פעמיים? עייני ברש"י.. 11

 כאשר ה' מונע ממנו לשחוט את בנו.כתבי את הדו שיח בין אברהם לקב"ה  -ב . "אל תשלח"

 



 פרק כ"ב -המשך

מה הקושי העולה מקריאת הפסוק? מה סוג   -י ירא אלוקים אתה'"כי אתה ידעתי כ . א.12

 הקושי?

 ב. עייני ברש"י ד.ה "כי אתה ידעתי' וכתבי תירוץ לקושי זה.

נֵּה". 13 ל ַאַחר ֶנֱאַחז ַבְסַבְך ְבַקְרנָּיו-ְוהִּ  "ַאיִּ

 א. מניין היה במקום איל?

 _____________. מי מנע מהאיל להגיע לאברהם? כיצד? ב. סבך=

 א. כיצד קורא אברהם למקום בו עקד את בנו?. 14

ר"ב.  ֶאה בהר ה'ַהיוֹּם  ֲאֶשר יֵָּאמֵּ משמעות המילה 'יראה'? עני על פי שני באיזה יום? מה  -"יֵּרָּ

 הפירושים ברש"י.

 :1פירוש 

 ה' יראה= __________________כלומר, היום= _________________      

 :2פירוש 

 ומר, היום= ___________________ ה' יראה= __________________כל

 וברש"י. מדוע כופל את הברכה?. א. עייני בפסוק י"' 15

 ב. מהי הברכה שמברך ה' את אברהם?

16. 

 מדוע התורה מאריכה בתיאור שושלת נחור?. וברש"י . עייני בפסוק כ"ג17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וחוששני  ,בחור אני ,אבא" :לו בשעה שבקש אברהם לעקוד יצחק בנו אמר :יצחק אמר רבי

אלא  .ושמא תפסל השחיטה ולא תעלה לך לקרבן ,שמא יזדעזע גופי מפחדה של סכין ואצערך

. אלא לדעתו ?לשים ושבעכלום יכול אדם לכפות בן ש ."ויעקד את יצחק"מיד  ".תני יפה יפהכפ

ונופלות  ת דמעותועיניו מורידו, הוא שולח יד ליטול את הסכין "וישלח אברהם את ידו"מיד 

   ...לעשות רצון יוצרו הלב שמחדמעות לעיניו של יצחק מרחמנותו של אבא, ואעפ"כ 

 ...בכו מלאכי השרתבשעה ששלח אבינו אברהם את ידו ליקח את המאכלת לשחוט את בנו, 

 (בראשית רבה פרשה נו מדרש )      



 

 21 מאה /חלב -פאס  / עבאס אבן יהודה' ר  / רצון שערי עת

ֲעֵרי ֵעת  1 ְלִהָפֵתחַׁ  ָרצֹון שַׁ

י ֶאְהֶיה יֹום פַׁ  2 שֹוֵטחַׁ  ְלֵאל כַׁ

 3 הֹוֵכחַׁ  ְביֹום ִלי ָנא ְזכֹר ָאָנא

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  4 ְוַהמִּ

ְעָשָרה ְבסֹוף ֻנָסה ָבַאֲחִרית  5 הַׁ

ֵבן ד ֲאֶשר הַׁ  6 ִמָשָרה ְלָך  נֹולַׁ

ְפְשָך  ִאם ד בֹו נַׁ  7 ִנְקָשָרה ְמאֹד עַׁ

ֲעֵלהּו קּום  8 ָבָרה ְלעֹוָלה ִלי הַׁ

ל ר עַׁ  9 זֹוֵרחַׁ  ְלָך  ָכבֹוד ֲאֶשר הַׁ

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  10 ְוַהמִּ

ר  11 ִיְצָחק ֲחמּוֵדְך  ִכי ְלָשָרה ָאמַׁ

ל ד ְולֹא ָגדַׁ ת ָלמַׁ ק ֲעבֹודַׁ חַׁ  12 שַׁ

 13 ָחק ֵאל לֹו ֲאֶשר ְואֹוֵרהּו ֵאֵלְך 

ק ַאל ֲאָבל ָאדֹון ְלָכה ָאְמָרה  14 ִתְרחַׁ

 15 בֹוֵטח ְבֵאל ִלֵבְך  ְיִהי ָעָנּה

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  16 ְוַהמִּ

ר ֲהלְֹך  ְוִהְשִכים ָשחַׁ בֶֹקר לַׁ  17 בַׁ

ֶשֶקר ִמְמֵתי ְנָעָריו ּוְשֵני  18 הַׁ

ְשִליִשי יֹום  19 ֵחֶקר ֶאל ָנְגעּו הַׁ

ְרא יַׁ  20 ָוֶיֶקר ְוהֹוד ָכבֹוד ְדמּות וַׁ

ד  21 ְלִהָמֵשחַׁ  ְוִהְתבֹוָנן ָעמַׁ

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  22 ְוַהמִּ

 23 ֵלאמֹר ְקָרָאם ִכי ְנָעָריו ָיְדעּו

ְרִאיֶתם אֹור ר ְברֹאש ָצץ הַׁ מֹר הַׁ  24 הַׁ

יֹאְמרּו ק ֶנֱחֶזה לֹא וַׁ ְהמֹור רַׁ  25 מַׁ

ם פֹה ְשבּו ָעָנה ֲחמֹור ְמשּוִלים עַׁ  26 לַׁ

ֲאִני ר וַׁ עַׁ נַׁ ֵטחַׁ  ְוהַׁ  27 ְלִהְשתַׁ

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  28 ְוַהמִּ

ֲעשֹות ְשֵניֶהם ָהְלכּו  29 ִבְמָלאָכה לַׁ

ֲעֶנה  30 ָכָכה ְלָאִביו ִיְצָחק ְויַׁ

ֲעֵצי ֵאש ְרֵאה ָאִבי ֲעָרָכה וַׁ  31 מַׁ

ֲהָלָכה ֲאֶשר ֶשה ֲאדִֹני ַאֵיה  32 כַׁ

ַאְת   33 שֹוֵכחַׁ  ָדְתָך  ֶזה ְביֹום הַׁ

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  34 ְוַהמִּ

ֲעֶנה י ְבֵאל ָאִביו ְויַׁ ְחֶסה חַׁ  35 מַׁ

ֶשה ְלעֹוָלה ִיְרֶאה ֲאֶשר הּוא ִכי  36 הַׁ

ע ְחפֹץ ֲאֶשר ָכל דַׁ ֲעֶשה ֱאלִֹהים יַׁ  37 יַׁ

יֹום ְבִני ִנְבֶנה  38 ִכֵסא ְלָפָניו הַׁ

ֲאִמיר ָאז ח יַׁ ּזֹוֵבחַׁ  ֶזבַׁ  39 ְוהַׁ

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  40 ְוַהמִּ

 41 

ְעֵרי ָדְפקּו ֲחִמים ְבשַׁ  42 ִלְפתֹחַׁ  רַׁ

ֵבן ח הַׁ  43 ִלְזבֹחַׁ  ְוָאב ְלִהָּזבַׁ

ֲחָמיו ָלֵאל קִֹוים  44 ִלְבטֹחַׁ  ּוְברַׁ

ֲחִליפּו ְייָ  ְוקֵֹוי  45 כֹחַׁ  יַׁ

ת ָדְרשּו ְחלַׁ ֵפחַׁ  ֵאל ְבנַׁ  46 ְלִהְסתַׁ

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  47 ְוַהמִּ

ִיל ְבאֹון עֹוָלה ֲעֵצי ֵהִכין  48 ָוחַׁ

ֲעקֹד יַׁ  49 ַאִיל ְכָעְקדֹו ִיְצָחק וַׁ

ְיִהי ִיל ְבֵעיָנם יֹוָמם ְמאֹור וַׁ  50 לַׁ

ֲהמֹון ִיל נֹוְזִלים ְדָמָעיו וַׁ  51 ְבחַׁ

ִין ר עַׁ  52 ָשֵמחַׁ  ְוֵלב בֹוָכה ְבמַׁ

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  53 ְוַהמִּ

 54 ָפָנה ְששֹוָנּה ִכי ְלִאִמי ִשיחּו

ֵבן  55 ָשָנה ְלִתְשִעים ָיְלָדה ֲאֶשר הַׁ

ֲאֶכֶלת ְלֵאש ָהָיה  56 ָמָנה ּוְלמַׁ

ֵקש ָאָנה ֵחם ָלּה ֲאבַׁ  57 ָאָנה ְמנַׁ

ר ֵפחַׁ  ִתְבֶכה ְלֵאם ִלי צַׁ  58 ְוִתְתיַׁ

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  59 ְוַהמִּ

ֲאֶכֶלת  60 ִמְדָבִרי ֶיֱהֶמה ִממַׁ

ְדָדּה ָנא ְאָסִרי ְוֶאת ָאִבי חַׁ  61 מַׁ

ֵּזק ד ְוֵעת חַׁ  62 ִבְבָשִרי ְיקֹוד ְיקַׁ

ח ִנְשָאר ִעְמָך  קַׁ  63 ֵמֲאְפִרי הַׁ

 64 ֵריחַׁ  ְלִיְצָחק ֶזה ְלָשָרה ְוְאמֹר

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  65 ְוַהמִּ

ְלֲאֵכי ָכל ְוֶיֱהמּו  66 ֶמְרָכָבה מַׁ

ן  67 ִבְנָדָבה שֹוֲאִלים ְוָשָרף אֹופַׁ

ְנִנים ד ָלֵאל ִמְתחַׁ ר ְבעַׁ  68 ָצָבא שַׁ

 69 ָהָבה ְוכֶֹפר ִפְדיֹום ְתָנה ָאָנא

 70 ָיֵרחַׁ  ְבִלי עֹוָלם ְיִהי ָנא ַאל

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  71 ְוַהמִּ

ר ִים ֲאדֹון ְלַאְבָרָהם ָאמַׁ  72 ָשמַׁ

ִים ְשִליש ֶאל ָיד ִתְשְלָחה ַאל  73 אּורַׁ

ְלֲאֵכי ְלָשלֹום שּובּו ִים מַׁ ְחנַׁ  74 מַׁ

ִים ִלְבֵני ְזכּות ֶזה יֹום  75 ְירּוָשלַׁ

ֲעֵרי בֹו ֲחִמים שַׁ  76 פֹוֵתחַׁ  ֲאִני רַׁ

ְעָקד עֹוֵקד ְזֵבַח  ְוַהנֶּ  77 ְוַהמִּ

 78 ּוְשֻבָעה ְזבּול שֹוֵכן ִלְבִריְתָך 

 79 ּוְנגּוָעה סֹוֲעָרה ְלֵעָדה ָזְכָרה

ע  80 ּוְתרּוָעה תֹוְקָעה ְתִקיָעה ּוְשמַׁ

ן ָבא ְלִציֹון ֶוֱאמֹר ְישּוָעה ְזמַׁ  81 הַׁ

 82 שֹוֵלחַׁ  ֲאִני ְוֵאִלָיה ִינֹון

ְעָקד עֹוֵקד ְזב ְוַהנֶּ חְוַהמִּ 83 
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