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 .1בראשית פרק יב ,א-ט
ַארצְך ומִ םּֽ ֹולַ ְדתְ ך ומִ ֵ ֵּ֣בית ִ
ָאבִ֑יך אֶ ל־הָ ָ ָ֖א ֶרץ אֲ ֶ ֶׁ֥שר
(א) ו ַֹּ֤י ֹאמֶ ר ה' אֶ ל־ַאב ָ ְָ֔רם לְֶך־לְך מֵ ְ
מך ו ֶהְ ֵיָ֖ה ב ְָר ָכ ּֽה( :ג) וַאֲ ָב ֲּֽרכָה
ַאר ֶא ּֽ ָ
ך( :ב) ו ְֶאֶֽעֶ שְ ך לְ ֣גֹוי ג ָ֔דֹול וַאֲ ָב ֶ֣רכְך֔ וַאֲ ג ְַד ָלה שְ ֶ ִ֑
ְ
ָאא ֹר ו ְ ִנב ְְר ֣כו בְךָ֔ ָ֖כ ֹל מִ שְ פְ ֶׁ֥ח ֹת הָ אֲ דָ ָמֶֽה( :ד) וַיֵ ֣לֶ ְך ַאב ְָָ֗רם כַאֲ שֶֶׁ֨ ר ִד ֶבֶּ֤ר
מְ ָ ֵּ֣ב ְר ֶָ֔כיך ומְ ַקלֶ לְ ך ֹ֑
אֵ לָ יו ָ֔ה' וַיֵ לֶ ְך אִ ָ֖תֹו ִ֑לֹוט ו ְַאב ָ ְָ֗רם בֶן־חָ ֵ ֹּ֤מש שָ נִים ו ְשִ ב ִ ְֵּ֣עים שָ ָָ֔נה ְבצֵאתֹו מֵ חָ ָרּֽן( :ה) וַי ַ ִ֣קח
שר ָר ָ֔כשו וְאֶ ת־הַ מֶ פֶ ש
ַאב ְָרם אֶ ת־שָ ַ ַ֨רי אִ שְ ּ֜תֹו ו ְאֶ ֵּ֣
ת־לֹוט בֶן־ָאחִָ֗ יו ו ְאֶ ת־כָל־ ְרכושָ ם אֲ ֶ ֣
אֲ שֶ ר־עָ ֣שו בְחָ ָ ִ֑רן וַיֵצ ְָ֗או ָל ֶלכֶת ַ ֵּ֣א ְרצָה ְכ ַ֔נעַ ן וַי ָָ֖ב ֹאו ַ ֶׁ֥א ְרצָה כְנָ ּֽעַ ן( :ו) וַיַעֲ ֹּ֤ב ֹר ַאב ְָרם בָאָָ֔ ֶרץ
מֹורה ו ְַה ּֽ ְכנַעֲ נִ י ָ ֶׁ֥אז ב ָָא ֶֶֽרץ( :ז) וַי ָ ֵֹּ֤רא ה' אֶ ל־ַאב ָ ְָ֔רם ו ַֹּ֕י ֹאמֶ ר
ַ֚עַ ד מְ ֵּ֣קֹום שְ ֶ֔כם ַ ָ֖עד אֵ ֵּ֣לֹון ֶ ֹ֑
לְ ֶַׁ֨ז ְרעֲ ֔ך אֶ ֵתן אֶ ת־הָ ָ ֣א ֶרץ הַ ִ֑ז ֹאת ו ִַֹּ֤יבֶן שָ ם מִ ְז ֵָ֔בחַ ל ַָ֖ה' הַ מ ְִר ֶ ֶׁ֥אה אֵ ָלֶֽיו( :ח) וַיַעְ תֵַ֨ ק מִ שָּ֜ ם
ֶן־שם מִ ְז ֵבחַ ַל ֶָֽ֔ה'
ֶֽית־אל ו ֵַיֵּ֣ט ָאהֳ ֹ֑לה ֵב
הָ הָָ֗ ָרה מִ ֶקדֶ ם ל ְֵב
ֶֽית־אל מִ יָם ו ְהָ ַ ֵּ֣עי מִ קֶָ֔ דֶ ם ו ַיִ ֶֽב ָ ֹּ֤
ֵ ֹּ֤
ֵ ָ֖
ִןע ַאב ָ ְָ֔רם הָ ֶׁ֥לֹוְך וְנָסֹועַ הַ מֶ ּֽגְבָ ה :פ
ְשם הֶֽ '( :ט) וַי ַ ֣
וַיִקְ ָ ָ֖רא ב ֵ ֶׁ֥
 .2ספר בראשית פרק כב
ֹלהים נִןָ ה אֶ ת ַאבְ ָרהָ ם וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו ַאבְ ָרהָ ם וַ יֹאמֶ ר
יְהי ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לֶה וְ הָ אֱ ִ
(א) וַ ִ
יִצחָ ק וְ לְֶך לְ ָך אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ם ִֹריָה
ידָך אֲ ֶשר ָאהַ בְ ָת אֶ ת ְ
ִה ֵמנִי(:ב) וַ יֹאמֶ ר ַקח נָא אֶ ת בִ נְָך אֶ ת י ְִח ְ
וְ הַ ֲעלֵהּו ָשם לְ ֹעלָה עַ ל ַאחַ ד הֶ הָ ִרים אֲ ֶשר אֹמַ ר אֵ לֶיָך:
 .3בראשית פרק יא ,כד-לב
ת־ת ַּֽרח( :כה) וַי ִ ְֵּ֣חי נ ָָ֗חֹור ַאחֲ ֵרי הֹול ִֵּ֣ידֹו אֶ ת־
ָ
(כד) וַי ִ ְֵּ֣חי נ ָָ֔חֹור ֵ ֶׁ֥תשַ ע ו ְעֶ שְ ִ ָ֖רים שָ ָנֹ֑ה ו ַיָ֖ ֹולֶד אֶ
י־ת ַרח שִ ב ִ ְֵּ֣עים שָ ָנֹ֑ה
תֶָ֔ ַרח תְ ַשֶֽע־עֶ שְ ֵ ֶׁ֥רה שָ ָנָ֖ה ומְ ַ ֵּ֣את שָ ָנֹ֑ה ו ַיֶׁ֥ ֹולֶד ב ִָנָ֖ים ו ָבנֶֹֽות :ס (כו) ַוֶֽי ְחִ ֶ ָ֖
הֹוליד אֶ ת־ַאב ָ ְָ֔רם
ו ַיֹולֶד אֶ ת־ַאב ָ ְָ֔רם אֶ ת־נ ָָ֖חֹור ו ְאֶ ת־הָ ָרֶֽן( :כז) ו ְאֵ לֶה תֹול ְֵּ֣ד ֹת תֶָ֔ ַרח ַ֚תֶ ַרח ִ ֵּ֣
ֵ
הֹוליד אֶ ת־לֶֹֽוט( :כח) ו ַָיֵּ֣מָ ת הָ ָ ָ֔רן עַ
ָאביו ב ְֶא ֶרץ
ל־פְנָ֖י ֶ ֵּ֣ת ַרח ִ ֹ֑
אֶ ת־נ ָָ֖חֹור ו ְאֶ ת־הָ ָ ֹ֑רן ו ְהָ ָ ָ֖רן ִ ֶׁ֥
מֹולַ ְדתֹו בְאור כַשְ ִד ּֽים( :כט) וַיִקַַ֨ ח ַאב ָ ְָ֧רם וְנָחֹור ל ֶ ָָ֖הם נ ִ ָֹ֑שים ֵ ֹּ֤שם ֵאֶֽשֶ ת־ַאב ְָרם שָ ָ ָ֔רי
ו ֵ ְֹּ֤שם ֵאֶֽשֶ ת־נָחֹור מִ ְל ָָ֔כה בַת־הָ ָ ֶׁ֥רן אֲ ִבֶֽי־מִ ל ָ ְָ֖כה ַו ֶֽאֲ ִ ֶׁ֥בי י ִסְ ָכֶֽה( :ל) ו ַתְ ִ ֶׁ֥הי שָ ַ ָ֖רי עֲ קָ ָ ֹ֑רה ֵ ֶׁ֥אין ָ ָ֖לה
ת־לֹוט בֶ ן־הָ ָרן בֶ ן־בְנ֔ ֹו וְאֵ ת שָ ַ ֣רי כַלָ ֔תֹו ֵ ָ֖אשֶ ת
ו ָָלֶֽד( :לא) וַי ֶׁ֨ ִַקח תֶֶּ֜ ַרח אֶ ת־ַאב ָ ְ֣רם בְנָ֗ ֹו וְאֶ ֶּ֤
ַאב ָ ְֵּ֣רם בְנֹ֑ ֹו וַ ֵיצ ְֶׁ֨או אִ תֶָּ֜ ם מֵ ֣אור כַשְ ָ֗ ִדים ָל ֶלכֶת ַ ֵּ֣א ְרצָה ְכ ַ֔נעַ ן וַי ֶָׁ֥ב ֹאו עַ ד־חָ ָרן ו ֵַיֶׁ֥שְ בו ָשֶֽם:
אתי ִם שָ ָנֹ֑ה ו ַָיֶׁ֥מָ ת ֶ ָ֖ת ַרח בְחָ ָרּֽן :ס
(לב) וַיִהְ יֵּ֣ ו י ְמֵ י־תֶָ֔ ַרח חָ ֵ ֶׁ֥מש שָ ִנָ֖ים ומָ ַ ֵּ֣
 .4יהושע פרק כד ,א-ג
ְטי י ִשְ ָר ֵ ָ֖אל שְ ֶכִ֑מָ ה וַיִקְ ָרא ְלזִקְ ֵַ֨ני י ִשְ ָראֵּ֜ ל ול ְָראשָָ֗ יו
ְהֹושעַ אֶ ת־כָל־שִ ב ֵ ֶׁ֥
(א) וַיֶאֱ ָ֧ס ֹף י ֺ
ְש ֹפְ טָ יו ול ְֵּ֣ש ֹטְ ָ ָ֔ריו ו ַיִ ֶֽתְ יַצ ְָ֖בו לִפְנֵ ֶׁ֥י הָ אֱ ִ
ּֽה־ָאמר
להֶֽים( :ב) ו ַַ֨י ֹאמֶ ר י ְהֹושֺּ֜ עַ אֶ ל־כָל־הָ עָָ֗ ם כ ֹ
ַ֣
ול ֶֽ
ְעבֶר הַ מָהָָ֗ ר י ָשְ ֹּ֤בו אֲ בֶֹֽותֵ יכֶם ֵמ ֔
ת ַרח אֲ ִבי ַאב ְָר ָהם וַאֲ ִב֣י נ ִָ֑חֹור
ּֽעֹולָ ם ֶ ֶּ֪
להי י ִשְ ָראֵ ל ב ֵ ֣
ה' אֱ ֵ ֵּ֣
וַיַעַ בְדו אֱ ִ
אֹותֹו
ָאֹולְך ָ֖
ִיכם אֶ ת־ַאב ְָרהָ ם מֵ ֵ ֣עבֶ ר הַ מָהָ֔ ר ו ֵ ֶׁ֥
ֹלהים אֲ חֵ ִרּֽים( :ג) ָָ֠ואֶ קַ ח אֶ ת־אֲ ב ֶ ֹּ֤
ן־לֹו אֶ ת־יִצ ְָחֶֽק:
ַָארבֶה אֶ ת־ז ְַר ָ֔עֹו ָו ֶֽאֶ תֶ ָ֖
ָל־א ֶרץ כְנָ ִ֑עַ ן וארב ו ְ
ְבכ ֶ ֣
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 .5רש"י בראשית פרק יב
מארצך  -והלא כבר יצא משם עם אביו ובא עד לחרן ,אלא כך אמר לו התרחק עוד משם
וצא מבית אביך:
 .6אבן עזרא בראשית פרק יב פסוק א
(א) לך לך השם צוה לאברהם ועודנו באור כשדים ,שיעזוב ארצו ומקום מולדתו גם בית
אביו .והטעם שידע השם ,שתרח אחר שיצא ללכת אל ארץ כנען ישב בחרן.
 .7רמב"ן בראשית פרק יב
מארצך וממולדתך  -כתב רש"י והלא כבר יצא משם עם אביו ובא עד חרן ,אלא כך
אמר לו הקדוש ברוך הוא ,התרחק עוד מבית אביך .ורבי אברהם פירש וכבר אמר השם
אל אברם לך לך מארצך ,כי הדבור הזה היה בעודנו באור כשדים ,ושם צוהו לעזוב
ארצו ומולדתו ובית אביו אשר שם .ואיננו נכון ,כי אם היה כן היה אברם עיקר הנסיעה
מבית אביו במצות האלהים ,ותרח אביו ברצון נפשו הלך עמו ,והכתוב אמר (לעיל יא
לא) ויקח תרח את אברם בנו ,יורה כי אברם אחרי אביו ובעצתו יצא מאור כשדים
ללכת ארצה כנען ,ועוד כי הכתוב שאמר (יהושע כד ג) וָאֶ ַקח אֶ ת אֲ בִ יכֶם אֶ ת ַאבְ ָרהָ ם
מֵ עֵ בֶ ר הַ נָהָ ר וָאוֹלְֵך אוֹתוֹ בְ כָ ל אֶ ֶרץ כְ נָעַ ן ,היה ראוי שיאמר "ואקח את אביכם את
אברהם מאור כשדים ואולך אותו בכל ארץ כנען" ,כי משם לוקח ושם נצטוה בזה:
ועוד יקשה עליהם ,כי אברהם בצוותו את אליעזר לקחת אשה לבנו אמר לו כי אל ארצי
ואל מולדתי תלך (להלן כד ד) ,והוא הלך אל ארם נהרים אל עיר נחור (שם כד י) ,אם כן
היא ארצו ומולדתו ,ושם נאמר (בפסוק לח) אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ,כי
שם בית אביו ומשפחתו שהיא מולדתו ,לא כאשר השתבש רבי אברהם לומר אל ארצי
חרן ,ומולדתי אור כשדים .והנה הוא האומר כאן כי באור כשדים נאמר לו לך לך
מארצך וממולדתך ומבית אביך ,והנה לו ארצות רבות:
אבל העיקר כבר ידעת אותו ממה שכתבנו בסדר שלפני זה (יא כח) ,כי חרן היא ארצו,
ושם מולדתו ,והיא ארץ אבותיו מעולם ,ושם נצטוה לעזוב אותם .וכך אמרו בבראשית
רבה (לט ח) לך לך ,אחת מארם נהרים ואחת מארם נחור:
וטעם להזכיר "ארצך ומולדתך ובית אביך" ,כי יקשה על האדם לעזוב ארצו אשר הוא
יושב בה ושם אוהביו ורעיו וכל שכן כשהוא ארץ מולדתו ששם נולד ,וכל שכן כשיש שם
כל בית אביו ,ולכך הוצרך לומר לו שיעזוב הכל לאהבתו של הקדוש ברוך הוא:
אל הארץ אשר אראך  -היה נודד והולך מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר ,עד שבא אל
ארץ כנען ואמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת ,אז נתקיים "אל הארץ אשר אראך",
ואז נתעכב וישב בה .ומה שאמר ויצאו ללכת ארצה כנען ,לא להתישב בה ,כי עדיין לא
ידע כי על הארץ ההיא נצטוה ,אלא שאחז צדיק דרכו דרך ארץ כנען ,כי כן היה בדעתו
יְהי כַאֲ ֶשר ִה ְתעּו א ִֹתי
ובדעת אביו גם מתחלה בצאתם מאור כשדים .ומפני זה אמר וַ ִ
ֹלהים ִמבֵ ית ָאבִ י (להלן כ יג) ,כי היה תועה כשה אובד:
אֱ ִ
ויתכן לומר כי אברהם מבראשונה ידע כי ארץ כנען היא נחלת ה' ובה יתן ה' חלקו,
והאמין כי "אל הארץ אשר אראך" ירמוז לו על ארץ כנען ,או על כולה ,או על אחת מכל
הארצות האל ,ושם פניו אל כלל ארץ כנען ,כי שם הארץ אשר יראנו באמת:
 .8ספר דברים פרק כו
יְהי
(ה) וְ עָ נִיתָ וְ ָאמַ ְר ָת לִ פְ נֵי ה' אֱ ֹלהֶ יָך אֲ ַר ִםי אֹבֵ ד ָאבִ י וַ י ֵֶרד ִמ ְצ ַריְ מָ ה וַ ָיגָר ָשם בִ ְמתֵ י ְמעָ ט וַ ִ
ָשם לְ גוֹי גָדוֹל עָ צּום וָ ָרב:
 .9רמב"ן בראשית פרק יב:ב
והנה זאת הפרשה לא בארה כל הענין ,כי מה טעם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא עזוב
ארצך ואיטיבה עמך טובה שלא היתה כמוהו בעולם ,מבלי שיקדים שהיה אברהם עובד
2

אלהים או צדיק תמים ,או שיאמר טעם לעזיבת הארץ ,שיהיה בהליכתו אל ארץ אחרת
קרבת אלהים... .אבל הטעם ,מפני שעשו אנשי אור כשדים עמו רעות רבות על אמונתו
בהקב"ה ,והוא ברח מהם ללכת ארצה כנען ונתעכב בחרן ,אמר לו לעזוב גם אלו
ולעשות כאשר חשב מתחלה ,שתהיה עבודתו לו וקריאת בני האדם לשם ה' בארץ
הנבחרת ,ושם יגדל שמו ויתברכו בו הגוים ההם ,לא כאשר עשו עמו באור כשדים שהיו
מבזין ומקללים אותו ,ושמו אותו בבור או בכבשן האש .ואמר לו שיברך מברכיו ואם
יחיד מקללו יואר ,וזה טעם הפרשה .אבל התורה לא תרצה להאריך בדעות עובדי
עבודה זרה ולפרש הענין שהיה בינו ובין הכשדים באמונה ,כאשר קצרה בענין דור אנוש
וסברתם בעבודה זרה שחדשו:
 .01רמב"ן בראשית פרק כג פסוק ב
...אבל לפי המדרש צריכין אנו לומר כי אברהם ושרה בזמן העקידה היו דרים בחברון
ושם נצטוה ,ומה שאמר ביום השלישי וישא אברהם את עיניו (לעיל כב ד) ,כי לא נגלה
לו ההר חמד אלהים עד היום השלישי ,והיה בשני הימים הולך בסביבי ירושלים ולא
היה הרצון להראות לו ,ואברהם אחר העקידה לא שב למקומו לחברון ,אבל הלך תחלה
אל באר שבע מקום האשל שלו לתת הודאה על נסו ,ושם שמע במיתת שרה ובא .ומי
שאמר מהר המוריה בא ומי שאמר מבאר שבע בא הכל טעם אחד:
 .00רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק א הלכה ג
כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והיה
תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו ,כי
אי אפשר שיסבב את עצמו ,ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר אלא מושקע באור כשדים
בין עובדי כוכבים הטפשים ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים והוא עובד עמהם ולבו
משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה ,וידע שיש שם
אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו ... ,ובן
ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו ,כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני
אור כשדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה ושיבר
הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי
להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים ,וראוי לאבד ולשבר כל
הצורות כדי שלא יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו.
כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן ,והתחיל לעמוד
ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי
לעבוד ,והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ
כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם ,וכיון שהיו העם מתקבצין אליו
ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד
שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה
וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו,
 .21רמב"ן בראשית פרק יב:י
ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני
פחדו פן יהרגוהו ,והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו ,כי יש
באלהים כח לעזור ולהציל .גם יציאתו מן הארץ ,שנצטווה עליה בתחילה ,מפני הרעב,
עון אשר חטא ,כי האלהים ברעב יפדנו ממות .ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות
בארץ מצרים ביד פרעה .במקום המשפט שמה הרשע והחטא:
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 .21בראשית פרק יב
(י) וַי ִ ְֶׁ֥הי ָר ָ ָ֖עב ב ָ ָֹ֑א ֶרץ ו ַ ֵַ֨י ֶרד ַאב ָ ְֹּ֤רם מִ צ ְַרי ְמָ ה לָגֵּ֣ ור שָָ֔ ם ִכֶֽי־כ ֵ ֶָׁ֥בד הָ ָר ָ ָ֖עב ב ָָא ֶֶֽרץ ... :ולְַאב ָ ְֶׁ֥רם
י־לֹו צ ֹאן־ובָקָ ר ו ַחֲ מ ִ ָֹ֔רים ו ַעֲ בָדִ ים ושְ פ ָָ֔ח ֹת ו ַאֲ ת ָֹ֖נ ֹת וגְמַ ִלֶֽים(... :כ) וַי ַ ְֶׁ֥צו
בורה ַוֶֽי ְהִ ֹּ֤
יטיב בַעֲ ָ ֹ֑
הֵ ִ ָ֖
עָ ָליו פַ ְר ָ֖ע ֹה אֲ נָ ִ ֹ֑שים ַוֶֽי ְשַ ל ְֶׁ֥חו א ֹתֹו ו ְאֶ ת־אִ שְ ָ֖תֹו וְאֶ ת־כָל־אֲ שֶ ר־לּֽ ֹו:
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(א) וַיַעַ ל ַאב ָ ְַ֨רם מִ םִ צ ַ ְּ֜רי ִם ֠הוא ו ְאִ שְ ָ֧תֹו וְכָל־אֲ שֶ ר־לֹו ו ְֶׁ֥לֹוט עִ ָ֖םֹו הַ מֶ ּֽגְבָ ה( :ב) ו ְַאב ָ ְָ֖רם כ ֵָב֣ד
בַכסֶ ף ו ַבז ָָה ּֽב( :ג) וַיֵלְֶך לְמַ ןָ עָָ֔ יו מִ ֶ ָ֖מגֶב ו ְעַ ֵ
ֶֽית־אל עַ ד־הַ םָ ָ֗קֹום אֲ שֶ ר־
ד־ב
ֵ ֹ֑
מְ ִ֑א ֹד בַםִ קְ ֶֶ֕נה ֶ
ר־עשָ ה ָ ָ֖שם
הַָ֨ י ָה ָ ֹּ֤שם ָאֶֽהֳ לה בַתְ חִ ָ֔ ָלה ֵ ֶׁ֥בין ֵב
ובין הָ ָעֶֽי( :ד) אֶ ל־מְ קֹום הַ םִ ְז ֵָ֔בחַ אֲ שֶ ָ ֶׁ֥
ֶֽית־אל ֵ ֶׁ֥
ֵ ָ֖
ְשם הֶֽ '( :ה) וְגַם־ל ְָ֔לֹוט הַ ה ֵ ָֹ֖לְך אֶ ת־ַאב ָ ְֹ֑רם הָ ָיֶׁ֥ה צ ֹאן־וב ָ ָָ֖קר
ב ִָראש ָֹנֹ֑ה וַיִקְ ָ ֶׁ֥רא ָשם ַאב ָ ְָ֖רם ב ֵ ֶׁ֥
ָשבֶת
ָשבֶת י ַחְ ָ ֹ֑דו ִכֶֽי־הָ ָיֹּ֤ה ְרכושָ ם ָ ָ֔רב ו ְֶׁ֥לא ָיֶֽכ ְָ֖לו ל ֶ ֶׁ֥
ו ְא ֹהָ ִלֶֽים( :ו) ו ְלא־נ ָ ֶָׁ֥שא א ָֹתם הָ ָ ָ֖א ֶרץ ל ֶ ֵּ֣
י ַחְ ָדֶֽו:
(ח) ו ַַ֨י ֹאמֶ ר ַאב ָ ְּ֜רם אֶ ָ֗
ובין ר ֶ ֹֹ֑עיך ִכֶֽי־
ובין ר ַ ָֹ֖עי ֵ ֵּ֣
ל־לֹוט ַאל־ ַָ֨נא תְ ִ ֹּ֤הי מְ ִריבָה בֵינִ ֵּ֣י ובֵי ֶָ֔נך ֵ ֶׁ֥
ַאחים אֲ נָ ֶֽחְ נו( :ט) הֲ ֹּ֤לא כָל־הָ אָ ֶרץ לְפָ ֶָ֔ניך הִ ָ ֶׁ֥פ ֶרד ָנָ֖א מֵ עָ ָ ֹ֑לי אִ ם־הַ שְ ֣מ ֹאל וְאֵ ימִ֔ נָה
אֲ נ ִ ֶָׁ֥שים ִ ָ֖
א־לֹוט אֶ ת־עֵ י ָָ֗ניו וַי ְַרא אֶ ת־כָל־כ ַ ִֵּ֣כר הַ י ְַר ָ֔ ֵדן ִ ֶׁ֥כי כ ָ ָֺ֖לה
וְאִ ם־הַ י ִָמין וְאַ שְ מְ ִא ּֽילָ ה( :י) וַיִשָ ֵּ֣
מַ שְ ֶ ֹ֑קה ל ֵ
ִפְנֵּ֣י׀ שַ ֵ ֵּ֣חת ָ֗ה' אֶ ת־סְ ד ֹם ו ְאֶ ת־עֲ מ ָ ָֹ֔רה ְכגַן־ה' כ ֶ ְֵּ֣א ֶרץ מִ צ ַ ְָ֔רי ִם ב ֹאֲ ָ ָ֖כה צֶֹֽעַ ר( :יא)
ר־לֹו ָ֗לֹוט ַ֚אֵ ת כָל־כ ַ ִֵּ֣כר הַ י ְַר ָ֔ ֵדן וַי ַ ִֶׁ֥ןע ָ֖לֹוט מִ ֶ ִ֑ק ֶדם וַי ָ ִֵּ֣פ ְר ָ֔דו ִ ָ֖איש מֵ ַ ֶׁ֥על ִ
ָאחֶֽיו:
וַיִבְחַ ֵּ֣
וראֵָ֔ ה מִ ן־הַ םָ ָ֖קֹום אֲ שֶ ר־
ד־לֹוט ֵמֶֽעִ ָ֔םֹו ָ ֵּ֣שא ָנֹּ֤א עֵ ינֶיך ְ
ָאמר אֶ ל־ַאב ָ ְָ֗רם ַאחֲ ֵרי הִ ָפ ֶֶֽר ֵּ֣
(יד) ַו ֶֽה' ַ ֵּ֣
אַ ָ ֵּ֣תה ָ ֹ֑שם צָפ ֹנָה וָנֶ גְבָ ה ו ֵָק ְדמָ ה וָיָ ּֽםָ ה( :טו) ִ ָ֧כי אֶ ת־כָל־הָ ָ ֶּ֪א ֶרץ אֲ שֶ ר־אַ ָתה ר ֶֹאה לְ ך֣
ד־עֹול ּֽם( :טז) ו ְשַ מְ ִ ֶׁ֥תי ֶא ּֽת־ז ְַרעֲ ך כַעֲ ַפ֣ר הָ ָ ִ֑א ֶרץ אֲ ֶ ֵּ֣שר׀ אִ
אֶ תְ נֶ ִ֑מָה וּֽלְ ז ְַרעֲ ך עַ
ם־יוכל אִָ֗ יש
ָ
ַ ֵּ֣
ָאר ָכה ולְ ָרחְ ָבִ֑ה ִכי
לִמְ נֹות אֶ ת־עֲ ַ ֵּ֣פר הָ אָָ֔ ֶרץ גַ ֶֽם־ז ְַרעֲ ךָ֖ י ִםָ נֶ ֶֽה( :יז) ֚קום הִ תְ הַ ֵ ֣לְך בָ אָ֔ ֶרץ לְ ְ
ֶן־שם מִ ז ֵ ְָ֖בחַ
לְ ך אֶ תְ נֶ ּֽמָה( :יח) וַיֶאֱ ַ ֵּ֣הל ַאב ָ ְָ֗רם וַיָב ֹא ו ַיֵ שֶ ב בְאֵ לנֵ ֶׁ֥י מַ מְ ֵ ָ֖רא אֲ ֶ ֵּ֣שר בְחֶ ב ְֹ֑רֹון ו ַיִ ֶֽב ָ ֶׁ֥
ַלֶֽהֶֽ ' :פ
 .05תרגום אונקלוס בראשית פרק יג פסוק ט
(ט) הלא כל ארעא קדמך אתפרש כען מלותי אם את לצפונא אנא לדרומא ואם את
לדרומא אנא לציפונא (ואצפנך):
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