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  1-19ב " כבראשית, סיפור עקדת יצחק

  

 ִני 1 ֹ֥אֶמר ִהֵּנֽ ם ַוּי יו ַאְבָרָה֖ ֹ֣אֶמר ֵאָל֔ ים ִנָּס֖ה ֶאת־ַאְבָרָה֑ם ַוּי ֶּלה ְוָהֱ֣אֹלִה֔ ים ָהֵא֔ י ַאַחר֙ ַהְּדָבִר֣  ַוְיִה֗

ק ְוֶלְך־2׃  ֙ ֶאת־ִיְצָח֔ ְבָּת יְדָ֤ך ֲאֶׁשר־ָאַה֨ א ֶאת־ִּבְנָך֙ ֶאת־ְיִחֽ אֶמר ַקח־ָנ֠ ֹ֡ ֶרץ ַהֹּמִרָּי֑ה  ַוּי ְלָ֔ך ֶאל־ֶא֖

יָך ׃  ר ֵאֶלֽ ים ֲאֶׁש֖ר ֹאַמ֥ ָהִר֔ ה ַעל ַאַח֣ד ֶהֽ  ַּיַחֹבׁש֙ 3ְוַהֲעֵל֤הּו ָׁשם֙ ְלֹעָל֔ ֶקר ַוֽ ם ַּבֹּב֗ ם ַאְבָרָה֜  ַוַּיְׁשֵּכ֨

ח ֶאת־ְׁשֵנ֤י ְנָעָריו֙ ִאּ֔תוֹ ְוֵא֖ת ִיְצָח֣ק ְּב֑נוֹ ַוְיַבַּקע֙ ֲעֵצ֣י ֹע ֶלְך ֶאל־ַהָּמ֖קוֹם ֶאת־ֲחֹמ֔רוֹ ַוִּיַּק֞ ֣ ָקם ַוֵּי֔ ה ַוָּי ָל֔

ים ׃  ַמר־֥לוֹ ָהֱאֹלִהֽ ֥ ְרא ֶאת־ַהָּמ֖קוֹם 4ֲאֶׁשר־ָאֽ א ַאְבָרָה֧ם ֶאת־ֵעיָנ֛יו ַוַּי י ַוִּיָּׂש֨  ַּבּ֣יוֹם ַהְּׁשִליִׁש֗

ק ׃  ם־ַהֲח֔מוֹר ַוֲאִנ֣י 5ֵמָרֹחֽ יו ְׁשבּו־ָלֶכ֥ם ֹּפה֙ ִעֽ ם ֶאל־ְנָעָר֗ אֶמר ַאְבָרָה֜ ֹ֨ ה  ַוּי ַער ֵנְלָכ֖ה ַעד־ֹּכ֑ ְוַהַּנ֔

ם ׃  ְׁשַּתֲחֶו֖ה ְוָנׁ֥שּוָבה ֲאֵליֶכֽ ח ְּבָי֔דוֹ 6ְוִנֽ ֶׂשם֙ ַעל־ִיְצָח֣ק ְּב֔נוֹ ַוִּיַּק֣ ה ַוָּי֨ ם ֶאת־ֲעֵצ֣י ָהֹעָל֗ ח ַאְבָרָה֜  ַוִּיַּק֨

ו ׃  ם ַיְחָּדֽ ַּמֲאֶכֶ֑לת ַוֵּיְל֥כּו ְׁשֵניֶה֖ אֶמר ִיְצ7ֶאת־ָהֵאׁ֖ש ְוֶאת־ַהֽ ֹ֨ י  ַוּי ֹ֣אֶמר ָאִב֔ ק ֶאל־ַאְבָרָה֤ם ָאִביו֙ ַוּי ָח֜

ה ׃  ים ְוַאֵּי֥ה ַהֶּׂש֖ה ְלֹעָלֽ אֶמר ִהֵּנ֤ה ָהֵאׁש֙ ְוָהֵ֣עִצ֔ ֹ֗ י ְבִנ֑י ַוּי ֣ ִּנֽ ֹ֖אֶמר ִהֶּנ ים 8ַוּי ם ֱאֹלִה֞ אֶמר֙ ַאְבָרָה֔ ֹ֨  ַוּי

ו ׃ ם ַיְחָּדֽ ַמר־֣לוֹ 9 ִיְרֶאה־ּ֥לוֹ ַהֶּׂש֛ה ְלֹעָל֖ה ְּבִנ֑י ַוֵּיְל֥כּו ְׁשֵניֶה֖ ֮ ֲאֶׁש֣ר ָאֽ ל־ַהָּמקוֹם אּו ֶאֽ  ַוָּיֹב֗

 ַּיֲעֹקד֙ ֶאת־ִיְצָח֣ק ְּב֔נוֹ ַוָּיֶׂ֤שם ֹאתוֹ֙  ְך ֶאת־ָהֵעִצ֑ים ַוֽ  ַּיֲעֹר֖ ַח ַוֽ ֶבן ָׁש֤ם ַאְבָרָהם֙ ֶאת־ַהִּמְזֵּב֔ ָהֱאֹלִהים֒ ַוִּי֨

ים ׃  ַעל ָלֵעִצֽ ַח ִמַּמ֖ ט ֶאת־ְּבֽנוֹ  ַוִּיְׁשַל֤ח ַאְבָרָהם֙ ֶא10ַעל־ַהִּמְזֵּב֔ ַּמֲאֶכֶ֑לת ִלְׁשֹח֖ ח ֶאת־ַהֽ ת־ָי֔דוֹ ַוִּיַּק֖

יו ַמְלַאְ֤ך 11׃  א ֵאָל֜  ִני ׃ 'ה ַוִּיְקָר֨ ֹ֖אֶמר ִהֵּנֽ ֹ֖אֶמר ַאְבָרָה֣ם׀ ַאְבָרָה֑ם ַוּי ִים ַוּי אֶמר 12 ִמן־ַהָּׁשַמ֔ ֹ֗  ַוּי

ַעׂש ֖לוֹ ְמ֑אּוָמה  ַער ְוַאל־ַּת֥ א ַאל־ִּתְׁשַל֤ח ָיֽ ְדָך֙ ֶאל־ַהַּנ֔ ֹ֥ ָּתה ְול א ֱאֹלִהים֙ ַא֔ י־ְיֵר֤ ְעִּתי ִּכֽ י׀ ַעָּת֣ה ָיַד֗ ִּכ֣

ִּני ׃  ז 13ָחַׂשְ֛כָּת ֶאת־ִּבְנָ֥ך ֶאת־ְיִחיְדָ֖ך ִמֶּמֽ ר ֶנֱאַח֥ ִיל ַאַח֕ יו ַוַּיְרא֙ ְוִהֵּנה־ַא֔ ם ֶאת־ֵעיָנ֗ א ַאְבָרָה֜  ַוִּיָּׂש֨

ַחת ְּבֽנוֹ ׃ ַּבְּסַבְ֖ך ְּבַקְרָנ֑יו ַוֵּיֶ֤לְך ַאְבָרָהם֙  ִיל ַוַּיֲעֵל֥הּו ְלֹעָל֖ה ַּת֥ ח ֶאת־ָהַא֔ א ַאְבָרָה֛ם 14ַוִּיַּק֣  ַוִּיְקָר֧

ה ׃  ר ְיהָו֖ה ֵיָרֶאֽ ם־ַהָּמ֥קוֹם ַה֖הּוא ְיהָו֣ה׀ ִיְרֶא֑ה ֲאֶׁשר֙ ֵיָאֵמ֣ר ַהּ֔יוֹם ְּבַה֥ ְך ְיהָו֖ה 15ֵׁשֽ א ַמְלַא֥  ַוִּיְקָר֛

יָת֙ 16ִים ׃ ֶאל־ַאְבָרָה֑ם ֵׁשִנ֖ית ִמן־ַהָּׁשָמֽ י ַיַען ֲאֶׁש֤ר ָעִׂש֨ ְעִּתי ְנֻאם־ְיהָו֑ה ִּכ֗ י ִנְׁשַּב֖ אֶמר ִּב֥ ֹ֕  ַוּי

ָך ׃  ְכָּת ֶאת־ִּבְנָ֥ך ֶאת־ְיִחיֶדֽ א ָחַׂש֖ ֹ֥ ה ְול ה ַאְרֶּב֤ה 17ֶאת־ַהָּדָב֣ר ַהֶּז֔ י־ָבֵרְ֣ך ֲאָבֶרְכָ֗ך ְוַהְרָּב֨  ִּכֽ

ִים ְוַכ֕ח ת־ַזְרֲעָך֙ ְּככוְֹכֵב֣י ַהָּׁשַמ֔ יו ׃ ֶאֽ ַער ֹאְיָבֽ ת ַׁש֥  18וֹל ֲאֶׁש֖ר ַעל־ְׂשַפ֣ת ַהָּי֑ם ְוִיַרׁ֣ש ַזְרֲעָ֔ך ֵא֖

י ׃  ְעָּת ְּבֹקִלֽ ֶקב ֲאֶׁש֥ר ָׁשַמ֖ ל ּגוֵֹי֣י ָהָאֶ֑רץ ֵע֕ יו 19ְוִהְתָּבֲר֣כּו ְבַזְרֲעָ֔ך ֹּכ֖  ַוָּיָׁ֤שב ַאְבָרָהם֙ ֶאל־ְנָעָר֔

ו ֶאל־ְּבֵא֣ר מּו ַוֵּיְל֥כּו ַיְחָּד֖ ַבע ׃ַוָּיֻק֛ ם ִּבְבֵא֥ר ָׁשֽ    ָׁשַ֑בע ַוֵּיֶׁ֥שב ַאְבָרָה֖

  

 ?)ביום השני של החג(מדוע נבחרה פרשת העקדה להיקרא בבית הכנסת בראש השנה . 1
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)1486(ובני פיקו דלה מירנדולה 'ג/ מתוך הנאום על כבוד האדם   1

  

שבידיו , החופשיבהתאם לרצונך , תוכל לקבוע בעצמך את טבעך, שהינך חופשי ממגבלות, אתה...

בראנו . כדי שתוכל להשקיף ממנו ביתר קלות על היקום כולו, שמנוך במרכז העולם. הפקדנו אותך

כדי שתוכל לעצב את עצמך בכל צורה , לא בן תמותה ולא בן אלמוות, אותך לא שמימי ולא ארצי

ר לדרגות יהיה בכוחך להידרד. באופן חופשי ומכובד יותר כבורא וכיוצר של עצמך, שבה תבחר

, ויהיה באפשרותך להיוולד מחדש בצורות העליונות, אלא של חיות הפרא, החיים הנחותות ביותר

  .בכוח שיפוטה של נשמתך, יותאלוה

  

2 .  

 ?ת העולם והאדם יש בין שני הקטעיםאיזה הבדל בתפיס  .א

מה מקומו של אלוהים בגישתו של ? דתי- האם הטקסט של מירנדולה הוא אנטי  .ב

  ?מירנדולה

  

  

  

  

                                                 
  .32' עמ, מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת, )עורך( ארבל 'ב 1


