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 בראשית פרק כח
ֶלן  קֹום ַויָׁ ַגע ַבמָׁ ה: )יא( ַוִיפְּ נָׁ רָׁ ֶלְך חָׁ ַבע ַויֵּ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב ִמבְּ )י( ַויֵּצֵּ

יו  ַרֲאֹשתָׁ קֹום ַויֶָׁשם מְּ י ַהמָׁ נֵּ ַאבְּ א ַהֶשֶמש ַוִיַקח מֵּ ם ִכי בָׁ שָׁ
ה  צָׁ ב ַארְּ ם ֻמצָׁ ה ֻסלָׁ ִהנֵּ קֹום ַההּוא: )יב( ַוַיֲחֹלם וְּ ַכב ַבמָׁ ַוִישְּ

ִדים בֹו:  ֹירְּ י ֱאֹלִהים ֹעִלים וְּ ֲאכֵּ ה ַמלְּ ִהנֵּ ה וְּ מָׁ יְּ מָׁ רֹאשֹו ַמִגיַע ַהשָׁ וְּ
ִביָך  ם אָׁ הָׁ רָׁ י ַאבְּ ק ֱאֹלהֵּ קֹוָׁ יו ַויֹאַמר ֲאִני יְּ לָׁ ב עָׁ ק ִנצָׁ קֹוָׁ ה יְּ ִהנֵּ )יג( וְּ

אֹלהֵּ  ֶעָך: וֵּ ַזרְּ ה ּולְּ ֶננָׁ ָך ֶאתְּ ֶליהָׁ לְּ ב עָׁ ה ֹשכֵּ ֶרץ ֲאֶשר ַאתָׁ אָׁ ק הָׁ חָׁ י ִיצְּ
ה  בָׁ ֶנגְּ ה וָׁ ֹפנָׁ צָׁ ה וְּ מָׁ דְּ קֵּ ה וָׁ תָׁ יָׁמָׁ ַרצְּ ֶרץ ּופָׁ אָׁ ֲעָך ַכֲעַפר הָׁ יָׁה ַזרְּ הָׁ )יד( וְּ
ְך  ֹנִכי ִעמָׁ ה אָׁ ִהנֵּ ֶעָך: )טו( וְּ ַזרְּ ה ּובְּ מָׁ ֲאדָׁ ֹחת הָׁ פְּ ל ִמשְּ ָך כָׁ ֲרכּו בְּ ִנבְּ וְּ
ה ַהזֹאת ִכי לֹא  מָׁ ֲאדָׁ ְך ַוֲהִשֹבִתיָך ֶאל הָׁ לֵּ ֹכל ֲאֶשר תֵּ ִתיָך בְּ ַמרְּ ּושְּ
ְך: )טז( ַוִייַקץ  ִתי לָׁ ת ֲאֶשר ִדַברְּ ִשיִתי אֵּ ָך ַעד ֲאֶשר ִאם עָׁ בְּ ֶאֱעזָׁ

ֹנִכי לֹא  אָׁ קֹום ַהֶזה וְּ ק ַבמָׁ קֹוָׁ ן יֵּש יְּ כֵּ תֹו ַויֹאֶמר אָׁ נָׁ ַיֲעֹקב ִמשְּ
ִתי עְּ דָׁ ין ֶזה ִכי ִאם יָׁ קֹום ַהֶזה אֵּ א ַהמָׁ א ַויֹאַמר ַמה נֹורָׁ : )יז( ַוִיירָׁ

ם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר ַוִיַקח  כֵּ ִים: )יח( ַוַישְּ מָׁ ֶזה ַשַער ַהשָׁ ית ֱאֹלִהים וְּ בֵּ
ה ַוִיֹצק ֶשֶמן ַעל   בָׁ ּה ַמצֵּ יו ַויֶָׁשם ֹאתָׁ ַרֲאֹשתָׁ ם מְּ ֶאֶבן ֲאֶשר שָׁ ֶאת הָׁ

ּה:  ם לּוז רֹאשָׁ אּולָׁ ל וְּ ית אֵּ קֹום ַההּוא בֵּ ם ַהמָׁ א ֶאת שֵּ רָׁ )יט( ַוִיקְּ
ֶיה  אֹמר ִאם ִיהְּ ה: )כ( ַוִיַדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר לֵּ ִראֹשנָׁ ִעיר לָׁ ם הָׁ שֵּ

ַתן ִלי  נָׁ ְך וְּ ֹנִכי הֹולֵּ ַרִני ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר אָׁ מָׁ ִדי ּושְּ ֱאֹלִהים ִעמָׁ
ֹבש: ) ִבי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִללְּ ית אָׁ לֹום ֶאל בֵּ שָׁ ִתי בְּ ַשבְּ כא( וְּ

ה  בָׁ ִתי ַמצֵּ ֶאֶבן ַהזֹאת ֲאֶשר ַשמְּ הָׁ אֹלִהים: )כב( וְּ ק ִלי לֵּ קֹוָׁ יָׁה יְּ הָׁ וְּ
ְך: ֶרנּו לָׁ ר ֲאַעשְּ ֹכל ֲאֶשר ִתֶתן ִלי ַעשֵּ ית ֱאֹלִהים וְּ ֶיה בֵּ  ִיהְּ

 רש"י 
י יצחק על ידי שבשביל שרעות בנות כנען בעינ - ויצא יעקב)י( 

אביו הלך עשו אל ישמעאל, הפסיק הענין בפרשתו של יעקב 
וכתיב )לעיל כח ו( וירא עשו כי ברך וגו', ומשגמר חזר לענין 

לא היה צריך לכתוב אלא  - ויצא יעקב מבאר שבע הראשון:
וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר יציאתו, אלא מגיד שיציאת 

עיר הוא צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק ב
הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיוה 
פנה הדרה וכן )רות א ז( ותצא מן המקום, האמור בנעמי 

לא  - ויפגע במקוםיא( ) יצא ללכת לחרן: - וילך חרנה ורות:
הזכיר הכתוב באיזה מקום אלא במקום הנזכר במקום אחר, 

הוא הר המוריה שנאמר בו )לעיל כב ד( וירא את המקום 
כמו )יהושע טז ז( ופגע ביריחו, )שם יט יא(  -ויפגע  מרחוק:

ופגע בדבשת. ורבותינו פירשו לשון תפלה כמו )ירמיה ז טז( 
הכתוב ולא  ואל תפגע בי, ולמדנו שתקן תפלת ערבית. ושנה

כתב ויתפלל, ללמדך שקפצה לו הארץ, כמו שמפורש בפרק 
היה לו לכתוב ויבא  - כי בא השמש גיד הנשה )חולין צא ב(:

השמש. כי בא השמש, משמע ששקעה לו חמה פתאום שלא 
עשאן כמין מרזב  - וישם מראשותיו בעונתה כדי שילין שם:

ריבות זו סביב לראשו שהיה ירא מפני חיות רעות. התחילו מ
עם זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת 

 עלי יניח, מיד עשאן הקדוש ברוך הוא אבן אחת, וזהו 
לשון מיעוט באותו מקום שכב, אבל ארבע  - וישכב במקום ההוא שנאמר )פסוק יח( ויקח את האבן אשר שם מראשותיו:

עולים תחלה ואחר כך יורדים,  - עולים ויורדים)יב(  בתורה: עשרה שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק
ואלהי  לשמרו: - נצב עליו)יג(  מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללותו:

ני, משום שנאמר אף על פי שלא מצינו במקרא שייחד הקדוש ברוך הוא שמו על הצדיקים בחייהם לכתוב אלהי פלו - יצחק
)איוב טו טו( הן בקדושיו לא יאמין, כאן ייחד שמו על יצחק לפי שכהו עיניו וכלוא היה בבית, והרי הוא כמת, ויצר הרע פסק 

וחזקת,  - ופרצת)יד(  קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו, רמז לו שתהא נוחה ליכבש לבניו: - שכב עליה ממנו:
 אם משמש בלשון כי: - עד אשר אם עשיתי לפי שהיה ירא מעשו ומלבן: - אנכי עמך)טו(  פרוץ:כמו )שמות א יב( וכן י

לצרכך ועליך, מה שהבטחתי לאברהם על זרעו, לך הבטחתיו ולא לעשו, שלא אמרתי לו כי יצחק יקרא לך זרע,  - דברתי לך
, משמשים לשון על, וזה יוכיח, שהרי עם יעקב אלא כי ביצחק, ולא כל יצחק. וכן כל לי ולך ולו ולהם הסמוכים אצל דיבור

אמר רבי  - כי אם בית אלהים)יז(  שאילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה: - ואנכי לא ידעתי)טז(  לא דיבר קודם לכן:
אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרא הסולם הזה עומד בבאר שבע ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש, שבאר שבע עומד 

של יהודה, וירושלים בצפונה בגבול שבין יהודה ובנימין, ובית אל היה בצפון של נחלת בנימין בגבול שבין בנימין בדרומה 
ובין בני יוסף, נמצא סולם שרגליו בבאר שבע וראשו בבית אל מגיע אמצע שיפועו נגד ירושלים. וכלפי שאמרו רבותינו 

בלא לינה, ועוד אמרו יעקב קראה לירושלים בית אל וזו לוז היא שאמר הקדוש ברוך הוא צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר 
ולא ירושלים ומהיכן למדו לומר כן. אומר אני שנעקר הר המוריה ובא לכאן, וזהו היא קפיצת הארץ האמורה בשחיטת 

ית המקדש חולין )חולין צא ב(, שבא בית המקדש לקראתו עד בית אל, וזהו ויפגע במקום. ]ואם תאמר וכשעבר יעקב על ב
מדוע לא עכבו שם, איהו לא יהיב לביה להתפלל במקום שהתפללו אבותיו, ומן השמים יעכבוהו, איהו עד חרן אזל 

כדאמרינן בפרק גיד הנשה )חולין צא ב(, וקרא מוכיח וילך חרנה, כי מטא לחרן אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו 
תרגום מה דחילו אתרא הדין.  - מה נורא בית אל וקפצה לו הארץ[: אבותי ולא התפללתי בו, יהב דעתיה למהדר וחזר עד

מקום תפלה לעלות תפלתם השמימה. ומדרשו שבית  - וזה שער השמים דחילו שם דבר הוא, כמו סוכלתנו, וכסו למלבש:
אם ישמור לי הבטחות הללו שהבטיחני  - אם יהיה אלהים עמדי)כ(  המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה:

ונתן לי  כמו שאמר לי )פסוק טו( ושמרתיך בכל אשר תלך: - ושמרני להיות עמדי, כמו שאמר לי )פסוק טו( והנה אנכי עמך:
כמו שאמר )פסוק טו( כי לא אעזבך, והמבקש לחם הוא קרוי נעזב, שנאמר )תהלים לז כה( ולא ראיתי צדיק  - לחם לאכול

שלם מן החטא, שלא  - בשלום כמו שאמר לי )פסוק טו( והשיבותיך אל האדמה: - ושבתי)כא(  זרעו מבקש לחם:נעזב ו
שיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף, שלא ימצא פסול בזרעי, כמו שנאמר )פסוק טו(  - והיה ה' לי לאלהים אלמד מדרכי לבן:

כך  - והאבן הזאת)כב(  היות לך לאלהים ולזרעך אחריך:אשר דברתי לך, והבטחה זו הבטיח לאברהם, שנאמר )שם יז ז( ל
כתרגומו אהי  -והאבן הזאת אשר שמתי מצבה וגו'  תפרש וי"ו זו של והאבן, אם תעשה לי את אלה, אף אני אעשה זאת:

ב פלח עלה קדם ה' וכן עשה בשובו מפדן ארם, כשאמר לו )לקמן לה א( קום עלה בית אל, מה נאמר שם )שם יד( ויצב יעק
 מצבה וגו' ויסך עליה נסך:
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 בראשית פרק יב פסוק ו
ֶרץ: אָׁ ז בָׁ ַנֲעִני אָׁ ַהכְּ לֹון מֹוֶרה וְּ ֶכם ַעד אֵּ קֹום שְּ ֶרץ ַעד מְּ אָׁ ם בָׁ רָׁ  ַוַיֲעֹבר ַאבְּ

 
 רש"י 

להתפלל  - עד מקום שכם נכנס לתוכה: - ויעבר אברם בארץ
הוא שכם,  - אלון מורה על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם:

הראהו הר גריזים והר עיבל ששם קבלו ישראל שבועת 
היה הולך וכובש את ארץ  - והכנעני אז בארץ התורה:

ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את 
הארץ לבניו, שנאמר )בראשית יד יח( ומלכי צדק מלך שלם, 
לפיכך )פסוק ז( ויאמר ה' אל אברהם לזרעך אתן את הארץ 

 אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם:הזאת, עתיד 

 רמב"ן 
אומר לך כלל תבין אותו  - ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם

בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב, והוא ענין 
גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה, ואמרו )תנחומא ט( כל 

מה שאירע לאבות סימן לבנים, ולכן יאריכו הכתובים בספור 
המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב החושב 

אין בהם תועלת, וכולם  בהם כאלו הם דברים מיותרים
באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לנביא 
ודע כי  משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו:

 כל גזירת עירין כאשר תצא מכח גזירה אל פועל דמיון, תהיה 
היה ככלותך לקרוא את הגזרה מתקיימת על כל פנים. ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות כמאמר ירמיהו שצוה לברוך ו

דברי הספר הזה תקשור עליו אבן והשלכתו אל תוך פרת ואמרת ככה תשקע בבל וגו' )ירמיה נא סג סד(. וכן ענין אלישע 
יז(, ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר חץ תשועה לה' וחץ תשועה בארם. ונאמר שם )פסוק  -בהניחו זרועו על הקשת )מ"ב יג טז 

אלהים ויאמר להכות חמש או שש פעמים אז הכית את ארם עד כלה ועתה שלש פעמים תכה את יט( ויקצוף עליו איש ה
ולפיכך החזיק הקדוש ברוך הוא את אברהם בארץ ועשה לו דמיונות בכל העתיד להעשות בזרעו, והבן זה. ואני  ארם:

עיר שכם, כן זה שם המקום  היא - ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם מתחיל לפרש הענינים בפרט בפסוקים בעזרת השם:
ההוא. ושכם בן חמור על שם עירו נקרא. וכתב רש"י נכנס לתוכה עד מקום שכם להתפלל על בני יעקב כשיבואו מן השדה 

עצבים. ונכון הוא. ואני מוסיף כי החזיק אברהם במקום ההוא תחלה, וקודם שנתן לו את הארץ, נרמז לו מזה כי בניו יכבשו 
 -ודם היותם זוכים בו, וקודם היות עון יושב הארץ שלם להגלותם משם. ולכן אמר והכנעני אז בארץ המקום ההוא תחלה ק

וכאשר נתן לו הקדוש ברוך הוא הארץ במאמר, אז נסע משם ונטע אהל בין בית אל ובין העי, כי הוא המקום אשר כבש 
הפרשה, לומר, כי אברם בא בארץ כנען ולא להורות על ענין  - ויתכן שהזכיר הכתוב והכנעני אז בארץ יהושע בתחלה:

הראהו השם הארץ אשר יעדו, ועבר עד מקום שכם, והכנעני הגוי המר והנמהר אז בארץ, ואברם ירא ממנו ולכן לא בנה 
מזבח לה', ובבואו במקום שכם באלון מורה נראה אליו השם ונתן לו הארץ, וסרה יראתו כי כבר הובטח בארץ אשר אראך, 

זהו במקום שכם. ונקרא גם כן "אלוני מורה" כמו שכתוב )דברים יא ל(  - ואלון מורה בח לה' לעבדו בפרהסיא:ואז בנה מז
מול הגלגל אצל אלוני מורה. ושם הר גריזים והר עבל בשכם וקרוב לירדן, שבאו שם בתחילת ביאתם בארץ. אבל "אלוני 

י בכל מקום שיאמר הכתוב "אלוני ממרא", שם "ממרא" ודע כ ממרא" הוא מקום אשר הוא בארץ חברון רחוק מן הירדן:
הוא על איש אמורי שהמקום ההוא שלו, כמו שנאמר )להלן יד יג( והוא שוכן באלוני ממרא האמורי אחי אשכול ואחי ענר. 
 וכל "אלון מורה" "ואלוני מורה" נקרא המקום ההוא על שם איש ששמו "מורה", אבל זה כנעני הוא מארץ הכנעני היושב

בערבה. וכשיזכיר הכתוב ממרא סתם, הוא שם העיר, כמו שנאמר )להלן לה כז( ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית 
הארבע היא חברון, על פני ממרא היא חברון )להלן כג יט(. כי האיש אשר לו אלוני נקרא על שם העיר. וכן שכם בן חמור 

יהודה אתרא הוא דשמיה ממרא, ועל דעתיה דרבי נחמיה גברא  כשם העיר שכם. ובבראשית רבה )מב ח( על דעתיה דרבי
 הוא דשמיה ממרא:
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