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 ארץ המוריה  –עקידת יצחק (ג) 
The Akedah3: The Land of Moriah  

 
  יט -בראשית כב:א )1

ים ֱאלִֹה֔ ה ְוָה֣ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ י ַאַחר ַהּדְ ִֽני: (ב)    (א) ַוְיִה֗ אֶמר ִהּנֵ יו ַאְבָרָה֖ם ַוּיֹ֥ אֶמר ֵאָל֔ ֖ה ֶאת־ַאְבָרָה֑ם ַוּיֹ֣ אֶמר ַקח־ ִנּסָ ַוּיֹ֡

ְוֶלְך־ְלָך֔   ק  ֶאת־ִיְצָח֔   ְבּתָ ר־ָאַה֙ ֲאׁשֶ יְדָך֤  ֶאת־ְיִחֽ  ְנָך ֶאת־ּבִ א  ַהּמִֹרָּי֑ה ָנ֠ ֶרץ  ד    ֶאל־ֶא֖ ַאַח֣ ל  ַע֚ ה  ְלעָֹל֔  ם ׁשָ ְוַהֲעֵל֤הּו 

ֵנ֤י ח ֶאת־ׁשְ ֞ ַּיֲחבֹׁש ֶאת־ֲחמֹ֔רֹו ַוִּיּקַ ֶקר ַוֽ ּבֹ֗ ם ּבַ ם ַאְבָרָה֜ ּכֵ֨ יָך: (ג) ַוַּיׁשְ ר ֵאֶלֽ ר אַֹמ֥ ֖ ים ֲאׁשֶ ָהִר֔ ק    ֶהֽ ת ִיְצָח֣ ֹו ְוֵא֖ ְנָעָריו ִאּת֔

ֶלְך ֶא  ה ַוָּיָ֣קם ַוֵּי֔ ע ֲעֵצ֣י עָֹל֔ ֑נֹו ַוְיַבּקַ א ַאְבָרָה֧ם ֶאת־ ּבְ ָ֨ י ַוִּיׂשּ ִליׁשִ֗ ְ ּ֣יֹום ַהׁשּ ים: (ד) ּבַ ַמר־֥לֹו ָהֱאלִֹהֽ ר־ָאֽ ֖קֹום ֲאׁשֶ ל־ַהּמָ

ְראֵעיָנ֛יו   ֵנְל   ַוַּי֥ ַער  ְוַהּנַ֔ י  ַוֲאִנ֣ ם־ַהֲח֔מֹור  ִעֽ  ּפֹה בּו־ָלֶכ֥ם  ׁשְ יו  ֶאל־ְנָעָר֗ ם  ַאְבָרָה֜ אֶמר  ַוּיֹ֨ ק: (ה)  ֵמָרחֹֽ ֖קֹום  ָכ֖ה  ֶאת־ַהּמָ

֔נֹוַעד־ּכֹ֑  ק ּבְ ם ַעל־ִיְצָח֣ ׂשֶ ה ַוָּי֙ ם ֶאת־ֲעֵצ֣י ָהעָֹל֗ ח ַאְבָרָה֜ ֨ ָבה ֲאֵליֶכֽם: (ו) ַוִּיּקַ ֲחֶו֖ה ְוָנׁשּו֥ ּתַ ׁשְ ׁש    ה ְוִנֽ ָי֔דֹו ֶאת־ָהֵא֖ ח ּבְ ֣ ַוִּיּקַ

ק ֶאל־ַאְבָרָה֤ם ָאִב  אֶמר ִיְצָח֜ ו: (ז) ַוּיֹ֨ ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ֲאֶכֶ֑לת ַוֵּיְל֥כּו ׁשְ ּמַ ֤ה  ְוֶאת־ַהֽ אֶמר ִהּנֵ י ְבִנ֑י ַוּיֹ֗ ֽ ּ֣נִ אֶמר ִהּנֶ י ַוּיֹ֖ אֶמר ָאִב֔ יו ַוּיֹ֣

ים   ם ֱאלִֹה֞ אֶמר ַאְבָרָה֔ ה ְלעָֹלֽה: (ח) ַוּיֹ֙ ֖ ֶ ים ְוַאֵּי֥ה ַהׂשּ ֵעִצ֔ ֹוָהֵאׁש ְוָה֣ ו:    ִיְרֶאה־ּל֥ ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ִנ֑י ַוֵּיְל֥כּו ׁשְ ה ְלעָֹל֖ה ּבְ ֛ ֶ ַהׂשּ

ל־ַה  אּו ֶאֽ ַּיֲעקֹד (ט) ַוָּיבֹ֗ ְך ֶאת־ָהֵעִצ֑ים ַוֽ ַּיֲערֹ֖ ח ַוֽ ְזּבֵ֔ ֤ם ַאְבָרָהם ֶאת־ַהּמִ ֶבן ׁשָ ַמר־֣לֹו ָהֱאלִֹהי֒ם ַוִּי֨ ר ָאֽ ֣ קֹו֘ם ֲאׁשֶ  ֶאת־ּמָ

ח ֶא  ֖ ַל֤ח ַאְבָרָהם ֶאת־ָי֔דֹו ַוִּיּקַ ים: (י) ַוִּיׁשְ ַעל ָלֵעִצֽ ֖ ח ִמּמַ ְזּבֵ֔ ם אֹתֹו ַעל־ַהּמִ ֔נֹו ַוָּיׂ֤שֶ ק ּבְ ט ֶאת־ ִיְצָח֣ חֹ֖ ֲאֶכֶ֑לת ִלׁשְ ּמַ ת־ַהֽ

ִֽני: (יב)  אֶמר ִהּנֵ ם׀ ַאְבָרָה֑ם ַוּיֹ֖ אֶמר ַאְבָרָה֣ ִים ַוּיֹ֖ ַמ֔ ָ ְך ֙ה' ִמן־ַהׁשּ יו ַמְלַא֤ א ֵאָל֜ ֽנֹו: (יא) ַוִּיְקָר֨ ַל֤ח ָיְֽדָך   ּבְ ׁשְ אֶמר ַאל־ּתִ ַוּיֹ֗

ה ָיַד֗  ֣ י׀ ַעּתָ ֣ ַעׂש ֖לֹו ְמ֑אּוָמה ּכִ ֥ ַער ְוַאל־ּתַ י  ֶאל־ַהּנַ֔ אְעּתִ י־ְיֵר֤ ֽ י:   ּכִ ּנִ ֽ ְנָך֥ ֶאת־ְיִחיְדָך֖ ִמּמֶ ְכּתָ ֶאת־ּבִ ֛ א ָחׂשַ ה ְולֹ֥ ּתָ ֱאלִֹהים ַא֔

יו   ם ֶאת־ֵעיָנ֗ א ַאְבָרָה֜ ָ֨ ִיל ַוּיַ   ַוַּיְרא (יג) ַוִּיׂשּ ח ֶאת־ ָהַא֔ ֣ ַקְרָנ֑יו ַוֵּיֶ֤לְך ַאְבָרָהם ַוִּיּקַ ְך ּבְ ַב֖ ּסְ ז ּבַ ר ֶנֱאַח֥ ִיל ַאַח֕ ה־ַא֔ הּו  ְוִהּנֵ ֲעֵל֥

֥קֹום ַה֖הּוא   ם־ַהּמָ ֽ ם ׁשֵ א ַאְבָרָה֛ ֽנֹו: (יד) ַוִּיְקָר֧ ַחת ּבְ ֥ הְלעָֹל֖ה ּתַ ר ַהּ֔יֹום    ֣ה'׀ ִיְרֶא֑ ר ֵיָאֵמ֣ ה ֲאׁשֶ ר ֖ה' ֵיָרֶאֽ ַה֥ א  ּבְ : (טו) ַוִּיְקָר֛

 ֖ ּבַ י ִנׁשְ ֥ אֶמר ּבִ ִים: (טז) ַוּיֹ֕ ָמֽ ָ ִנ֖ית ִמן־ַהׁשּ ְך ֖ה' ֶאל־ַאְבָרָה֑ם ׁשֵ ה  ַמְלַא֥ ָב֣ר ַהֶּז֔ יָת ֶאת־ַהּדָ ֤ר ָעׂשִ֙ ַען ֲאׁשֶ י ַי֚ י ְנֻאם־֑ה' ּכִ֗ ְעּתִ

כֹוְכ  ת־ַזְרֲעָך ּכְ ֤ה ֶאֽ ה ַאְרּבֶ ְך ֲאָבֶרְכָך֗ ְוַהְרּבָ֨ י־ָבֵר֣ ֽ ָך: (יז) ּכִ ְנָך֥ ֶאת־ ְיִחיֶדֽ ְכּתָ ֶאת־ּבִ ֖ א ָחׂשַ ר  ְולֹ֥ ֖ ִים ְוַכ֕חֹול ֲאׁשֶ ַמ֔ ָ י ַהׁשּ ֵב֣

ְויִ  ַהָּי֑ם  ַפ֣ת  ּבְ ַעל־ׂשְ ְעּתָ  ַמ֖ ׁשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶקב  ֵע֕ ֶרץ  ָהָא֑ ּגֹוֵי֣י  ל  ּכֹ֖ ְבַזְרֲעָך֔  ֲר֣כּו  ְוִהְתּבָ (יח)  יו:  אְֹיָבֽ ַער  ֥ ׁשַ ת  ֵא֖ ַזְרֲעָך֔  ׁש  י:  ַר֣     קִֹלֽ

ב ַאְבָרָה֖ם ּבִ  ַבע ַוֵּיׁ֥שֶ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ו ֶאל־ּבְ ֖ מּו ַוֵּיְל֥כּו ַיְחּדָ יו ַוָּיֻק֛ ב ַאְבָרָהם ֶאל־ְנָעָר֔ ַבע: (יט) ַוָּיׁ֤שָ ֽ ר ׁשָ   ְבֵא֥
 

    יד, כב בראשית עזרא אבן )2

  : הדברים באלה בהר ד' יראהוטעם 
    ב, א  דברים עזרא אבן )3

),  ו,  יב'  ברא(  בארץ  אז  והכנעני),  כב,  לא  דברים(  משה  ויכתוב   גם,  עשר  השנים  סוד  תבין   ואם .  בערבה,  במדבר,  הירדן   בעבר
  .האמת תכיר)  יא, ג  דברים, (ברזל  ערש ערשו והנה), יד , כב שם(  יראה' ד  בהר

    



  ישראל הצעיר דמ"ש  עיונים בספר בראשית  – פרקי האבות   לחמ"י עגשנת 

 

ז"ל  לע"נ יהודה אריה בן פסח ובתיה, שפרה בת אברהם אבא ולאה דבורה, יששכר דב בן אהרן יוסף ומירל  

  
43 

pa
ge

   
   

   
  

 
re
by

itz
@
gm

ai
l.c
om

  

    יח, כד ב"שמו )4

ִו֖ד ַוָּיבֹא־ָג֥ד ּ֣יֹום ֶאל־ּדָ אֶמר ַה֑הּוא  ּבַ ם ֲעֵלה   ֗לֹו  ַוּיֹ֣ ֙ה  ָהֵק֤ ח '  ַלֽ ֶרן ִמְזּבֵ֔ ֹג֖ ְוָנה ּבְ י ֲאַר֥  :ַהְיֻבִסֽ
  
 
    א , ג ב"דהי )5

ה ַוָּיֶ֣חל לֹמֹ֗ ית־֙ה  ִלְב֤נֹות   ׁשְ ם' ֶאת־ּבֵ ַלִ֔ י֣רּוׁשָ ַהר  ּבִ ה ּבְ ֹוִרָּי֔ ר  ַהּמ֣ ֥ ה ֲאׁשֶ יד ִנְרָא֖ יהוּ  ְלָדִו֣     ָאִב֑
֤ר ְמ֣קֹום ֵהִכין  ֲאׁשֶ יד ּבִ ִו֔ ֶרן ּדָ ֹג֖ י ָאְרָנ֥ן  ּבְ   :ַהְיבּוִסֽ

  
    ה-א, ד עזרא )6

ְמ֔עוּ )  א( י   ַוִּֽיׁשְ ה   ָצֵר֥ ן  ְיהּוָד֖ י־ְבֵנ֤י   ּוִבְנָיִמ֑ ֽ ל  ּבֹוִנ֣ים  ַהּגֹוָלה   ּכִ י '  ַל֖ה   ֵהיָכ֔ ל  ֱאלֵֹה֥ ָרֵאֽ וּ )  ב: (ִיׂשְ ׁש֨ ל  ַוִּיּגְ ֶב֜ ְוֶאל־   ֶאל־ְזֻרּבָ
י ֣ ָא֗בֹות  ָראׁשֵ ם  ִנְבֶנ֣ה  ָלֶהם   ַוּיֹאְמ֤רוּ   ָהֽ ֶכ֔ י  ִעּמָ ֣ ם  ּכִ ים  ֲאַנְ֣חנוּ   ְו֣לֹו׀  ֵלֽאלֵֹהיֶכ֑ם  ִנְד֖רֹוׁש   ָכֶכ֔ ֶלְך   ַחּדֹן   ֵאַס֤ר  ִמיֵמי   זְֹבִח֗   ֶמ֣
ּור ֔ ֲעֶל֥ה  ַאׁשּ נוּ   ַהּמַ ה  אָֹת֖ (ּפֹֽ ם  ַוּיֹאֶמר )  ג:  ל   ָלֶה֨ ֶב֜ ּוע   ְזֻרּבָ ר  ְוֵיׁש֗ ָא֨ ֤י  ּוׁשְ ָאבֹות   ָראׁשֵ ל   ָהֽ ָרֵא֔ א־ָלֶ֣כם  ְלִיׂשְ נוּ   לֹֽ   ָוָל֔

ִית  ִלְב֥נֹות  ֖ ינוּ   ּבַ י   ֵלאלֵֹה֑ ְחנוּ   ּכִ ַחד  ֲאַנ֨ ה   ַי֜ ֙ה   ִנְבֶנ֗ י'  ַלֽ ל  ֱאלֵֹה֣ ָרֵא֔ ר   ִיׂשְ ֣ ֲאׁשֶ נוּ   ּכַ ֔ ֶלְך   ִצּוָ ֖ ֹוֶרׁש   ַהּמֶ ס  ּכ֥ ָרֽ ֶלְך־ּפָ   ַוְיִהי )  ד: (ֶמֽ
ֶרץ ים  ַעם־ָהָא֔ ֖ י   ְמַרּפִ ה  ְיֵד֣ ים  ַעם־ְיהּוָד֑ ְמַבֲהִל֥ ם   ּוֽ ים)  ה: (ִלְבֽנֹות  אֹוָת֖ ים  ֲעֵליֶה֛ם   ְוסְֹכִר֧ ם  ְלָהֵפ֣ר   יֹוֲעִצ֖ ל־   ֲעָצָת֑ ּכָ

י ֹוֶרׁש  ְיֵמ֗ ֶלְך  ּכ֚ ס ֶמ֣ ַר֔ ְרָיֶ֥וׁש  ְוַעד־ַמְל֖כּות  ּפָ ס  ּדָ ָרֽ ֶלְך־ּפָ   : ֶמֽ
  

 
    ו , יב בראשית )7

ר  ֶרץ  ַאְבָרם  ַוַּיֲעבֹ֤ ָא֔ ד  ּבָ ם ְמ֣קֹום ַע֚ ֶכ֔ ה ֵא֣לֹון ַע֖ד  ׁשְ י  מֹוֶר֑ ַנֲעִנ֖ ּכְ ז ְוַהֽ ֶרץ ָא֥ ָאֽ   :ּבָ
  
  בראשית יב, ו בתורת השומרונים )8

  והכעי אז בארץ עד אלון מוראויעבור אברם בארץ עד מקום שכם 
  
    ל-כט, יא דברים )9

ה ֤י  ְוָהָי֗ יֲאָך   ּכִ יךָ '  ֣ה   ְיִבֽ ֶרץ  ֱאלֶֹה֔ ה  ֶאל־ָהָא֕ ֥ ר־ַאּתָ ה  ֲאׁשֶ ּמָ ֖ ּה   ָבא־ׁשָ ֑ ּתָ ה  ְלִרׁשְ ֤ ָרָכה   ְוָנַתּתָ ר  ַעל־   ֶאת־ַהּבְ ים   ַה֣ ִרִז֔   ּגְ
ָלָל֖ה  ר  ְוֶאת־ַהּקְ ה:  ֵעיָבֽל  ַעל־ַה֥ ּמָ ֵעֶ֣בר  ֲהלֹא־ֵה֜ ן   ּבְ ֗ ֲחֵרי   ַהַּיְרּדֵ ֶרְך   ַאֽ ֶמׁש   ְמ֣בֹוא  ּדֶ֚ ֶ֔ ֶרץ   ַהׁשּ ֶא֙ י   ּבְ ַנֲעִנ֔ ּכְ ב ַהּיֹ  ַהֽ ֖   ׁשֵ

ֲעָרָב֑ה ל  ֚מּול ּבָ ְלּגָ֔ ֶצל ַהּגִ ה ֵאלֹוֵנ֥י  ֵא֖   : מֶֹרֽ
  

  ל תורת השומרונים -דברים יא, כט )10

  הרגרזים  על   הברכה  את  ותתה  לרשתה  שמה  בא  אתה  אשר  הארץ  אל  אלהיך  ה'  יביאך  כי  והיה
 שב והי  הכעי  בארץ  השמש  מבוא  דרך  אחרי  הירדן  בעבר  הם  הלא  .עיבל  הר  על  הקללה   ואת

  .ורא מול שכםמן אלו  אצל הגלגל מול בערבה
  
    ה , יב דברים )11

י ֞קֹום ּכִ֠ ם־ֶאל־ַהּמָ ר ִאֽ ר־ִיְבַח֨ ֵהיֶכם '  ֤ה  ֲאׁשֶ ם ֱאלֹֽ ְבֵטיֶכ֔ ל־ׁשִ ּום ִמּכָ ֖מֹו ָלׂש֥ ֑ם  ֶאת־ׁשְ ְכ֥נֹו ׁשָ וּ  ְלׁשִ ה  ּוָב֥אָת   ִתְדְרׁש֖ ּמָ ֽ   : ׁשָ
  

  דברים יב:ה בתורת השומרונים )12

המקום   אל  אם  בחר כי  שבטיכם    אשר  מכל  אלהיכם  שם    לשיםה'  שמו  תדרשו    לשכיואת 
  ובאתם שמה. 

  
  ורת השומרוניםב:ב בתבראשית כ )13

 שם   והעלהו  הארוהמ  ארץ   אל  לך  ולך  יצחק  את   אהבת  אשר  יחידך  את  בך  את  א  קח  ויאמר
 .אליך אמר אשר ההרים אחד  על לעלה


