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בראשית פרק לג

רש"י

(טז) וישב ביום ההוא עשו לדרכו  -עשו לבדו וארבע מאות
ירה( :יז) וְ ַי ֲעקֹב נָּסַ ע
(טז) וַ יָּשָּ ב בַ יֹום הַ הּוא עֵ ָּשו ְל ַד ְרּכֹו שֵ עִ ָּ
איש שהלכו עמו נשמטו מאצלו אחד אחד .והיכן פרע להם
סֻ ּכ ָֹּתה וַ יִבֶ ן לֹו בָּ יִ ת ּו ְל ִמ ְקנֵהּו עָּ שָּ ה סֻ ּכֹת עַ ל ּכֵן ָּק ָּרא ֵשם
הקדוש ברוך הוא ,בימי דוד ,שנאמר (ש"א ל יז) כי אם ארבע
הַ מָּ קֹום סֻ ּכֹות :ס (יח) ַויָּב ֹא ַי ֲעקֹב שָּ לֵם עִ יר ְשכֶם אֲ שֶ ר בְ ֶא ֶרץ
ּכְ נַעַ ן ְבבֹאֹו ִמ ַפ ַדן אֲ ָּרם ַו ִי ַחן ֶאת פְ נֵי הָּ עִ יר( :יט) וַ י ִֶקן ֶאת חֶ לְ ַקת מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים( :יז) ויבן לו בית -
שהה שם שמונה עשר חדש ,קיץ וחורף וקיץ .סכות קיץ ,בית
הַ שָּ דֶ ה אֲ שֶ ר נ ָָּּטה שָּ ם ָּאהֳ לֹו ִמיַד בְ נֵי חֲ מֹור אֲ בִ י ְשכֶם בְ מֵ ָּאה
חורף ,סכות קיץ( :יח) שלם  -שלם בגופו ,שנתרפא מצליעתו.
ְק ִשיטָּ ה( :כ) וַ יַצֶ ב שָּ ם ִמזְ בֵ חַ וַ י ְִק ָּרא לֹו ֵאל אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָּר ֵאל:
שלם בממונו ,שלא חסר כלום מכל אותו דורון .שלם
בתורתו ,שלא שכח תלמודו בבית לבן :עיר שכם  -כמו לעיר ,וכמוהו (רות א יט) עד בואנה בית לחם :בבאו מפדן ארם -
כאדם האומר לחבירו יצא פלוני מבין שיני אריות ובא שלם ,אף כאן ויבא שלם מפדן ארם ,מלבן ומעשו שנזדווגו לו בדרך:
(יט) קשיטה  -מעה .אמר רבי עקיבא כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למעה קשיטה (ותרגומו חורפן ,טובים ,חריפים בכל
מקום ,כגון עובר לסוחר)( :כ) ויקרא לו אל אלהי ישראל  -לא שהמזבח קרוי אלהי ישראל ,אלא על שם שהיה הקדוש ברוך
הוא עמו והצילו קרא שם המזבח על שם הנס ,להיות שבחו של מקום נזכר בקריאת השם ,כלומר מי שהוא אל הוא הקדוש
ברוך הוא הוא לאלהים לי ששמי ישראל ,וכן מצינו במשה (שמות יז טו) ויקרא שמו ה' נסי ,לא שהמזבח קרוי ה' ,אלא על
שם הנס קרא שם המזבח ,להזכיר שבחו של הקדוש ברוך הוא ,ה' הוא נסי .ורבותינו דרשוהו שהקב"ה קראו ליעקב אל.
ודברי תורה (ירמיה כג כט) כפטיש יפוצץ סלע ,מתחלקים לכמה טעמים ,ואני ליישב פשוטו ושמועו של מקרא באתי:
יהושע פרק כד פסוק לב

וְ ֶאת עַ צְ מֹות יֹוסֵ ף אֲ שֶ ר הֶ עֱלּו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ִמ ִמצְ ַריִם ָּק ְברּו ִב ְשכֶם בְ חֶ ל ְַקת הַ ָּש ֶדה אֲ ֶשר ָּקנָּה ַי ֲעקֹב ֵמ ֵאת ְבנֵי חֲ מֹור אֲ ִבי ְשכֶם בְ מֵ ָּאה
ְק ִשיטָּ ה וַ יִ ְהיּו ִל ְבנֵי יֹוסֵ ף ְלנַחֲ לָּ ה:
בראשית פרק יב

(ה) וַיִ ַקח ַאבְ ָּרם ֶאת שָּ ַרי ִא ְשּתֹו וְ ֶאת לֹוט בֶ ן ָּא ִחיו וְ ֶאת ָּּכל ְרכּושָּ ם אֲ ֶשר ָּר ָּכשּו וְ ֶאת ַהנֶפֶ ש אֲ ֶשר עָּ שּו ְב ָּח ָּרן וַ י ְֵצאּו לָּ לֶ כֶ ת ַא ְרצָּ ה
מֹורה וְ ַהּכְ ַנ ֲענִי ָּאז בָּ ָּא ֶרץ( :ז) ַוי ֵָּרא יְקֹוָּ ק ֶאל ַא ְב ָּרם
ּכְ נַעַ ן וַ ָּיבֹאּו ַא ְרצָּ ה ּכְ נָּעַ ן( :ו) ַו ַי ֲעבֹר ַאבְ ָּרם בָּ ָּא ֶרץ עַ ד ְמקֹום ְשכֶם עַ ד ֵאלֹון ֶ
ֹאמר לְזַ ְרעֲָך ֶא ֵּתן ֶאת ָּה ָּא ֶרץ הַ ז ֹאת וַ יִ בֶ ן ָּשם ִמזְ בֵ ַח לַיקֹוָּק הַ נ ְִר ֶאה ֵא ָּליו( :ח) וַ יַעְ ֵּתק ִמ ָּשם ָּה ָּה ָּרה ִמ ֶק ֶדם לְבֵ ית ֵאל וַ יֵט ָּאהֳ ֹלה
וַי ֶ
יִק ָּרא ְב ֵשם יְקֹוָּק( :ט) וַ י ִַסע ַא ְב ָּרם ָּהלֹוְך וְ נָּסֹועַ ַהנֶגְ בָּ ה:
בֵ ית ֵאל ִמיָּם וְ ָּהעַ י ִמ ֶקדֶ ם ַו ִיבֶ ן שָּ ם ִמזְ בֵ חַ לַיקֹוָּק וַ ְ
רש"י

רמב"ן

(ה) אשר עשו בחרן  -שהכניסן תחת כנפי השכינה ,אברהם
מגייר את האנשים ,ושרה מגיירת הנשים ,ומעלה עליהם
הכתוב כאלו עשאום .ופשוטו של מקרא עבדים ושפחות
שקנו להם ,כמו (שם לא א) עשה את כל הכבוד הזה( ,במדבר
כד יח) וישראל עושה חיל ,לשון קונה וכונס( :ו) ויעבר אברם
בארץ  -נכנס לתוכה :עד מקום שכם  -להתפלל על בני יעקב
כשיבאו להלחם בשכם :אלון מורה  -הוא שכם ,הראהו הר
גריזים והר עיבל ששם קבלו ישראל שבועת התורה :והכנעני
אז בארץ  -היה הולך וכובש את ארץ 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 הזאת ,עתיד אני
להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם( :ז) ויבן שם מזבח  -על
בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל( :ח) ויעתק משם -
אהלו :מקדם לבית אל  -במזרחה של בית אל .נמצאת בית
אל במערבו ,והוא שנאמר בית אל מים :אהלו  -אהלה כתיב,
בתחלה נטה את אהל אשתו ואחר כך את שלו :ויבן שם
מזבח  -נתנבא שעתידין בניו להכשל שם על עון עכן והתפלל
שם עליהם( :ט) הלוך ונסוע  -לפרקים ,יושב כאן חדש או
יותר ונוסע משם ונוטה אהלו במקום אחר ,וכל מסעיו
הנגבה ללכת לדרומה של ארץ ישראל והוא לצד ירושלים
שהיא בחלקו של יהודה ,שנטלו בדרומה של ארץ ישראל הר
המוריה שהיא נחלתו:

(ו) ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם  -אומר לך כלל תבין
אותו 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 בהם כאלו הם דברים מיותרים אין בהם תועלת,
וכולם באים ללמד על העתיד ,כי כאשר יבוא המקרה לנביא
משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו :ודע כי
כל גזירת עירין כאשר תצא מכח גזירה אל פועל דמיון ,תהיה
הגזרה מתקיימת על כל פנים .ולכן יעשו הנביאים מעשה
בנבואות כמאמר ירמיהו שצוה לברוך והיה ככלותך לקרוא
את דברי הספר הזה תקשור עליו אבן והשלכתו אל תוך פרת
ואמרת ככה תשקע בבל וגו' (ירמיה נא סג סד) .וכן ענין
אלישע בהניחו זרועו על הקשת (מ"ב יג טז  -יז) ,ויאמר
אלישע ירה ויור ויאמר חץ תשועה לה' וחץ תשועה בארם.
ונאמר שם (פסוק יט) ויקצוף עליו איש האלהים ויאמר
להכות חמש או שש פעמים אז הכית את ארם עד כלה ועתה
שלש פעמים תכה את ארם :ולפיכך החזיק הקדוש ברוך הוא
את אברהם בארץ ועשה לו דמיונות בכל העתיד להעשות
בזרעו ,והבן זה .ואני מתחיל לפרש הענינים בפרט בפסוקים
בעזרת השם :ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם  -היא עיר
שכם ,כן זה שם המקום ההוא .ושכם בן חמור על שם עירו
נקרא .וכתב רש"י נכנס לתוכה עד מקום שכם להתפלל על
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רמב"ן [המשך]

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 המקום ההוא תחלה קודם היותם זוכים בו ,וקודם היות עון יושב הארץ שלם להגלותם
משם .ולכן אמר והכנעני אז בארץ  -וכאשר נתן לו הקדוש ברוך הוא הארץ במאמר ,אז נסע משם ונטע אהל בין בית אל ובין
העי ,כי הוא המקום אשר כבש יהושע בתחלה :ויתכן שהזכיר הכתוב והכנעני אז בארץ  -להורות על ענין הפרשה ,לומר ,כי
אברם בא בארץ כנען ולא 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 ,ואז בנה מזבח לה' לעבדו בפרהסיא :ואלון מורה  -זהו במקום שכם .ונקרא גם כן "אלוני מורה"
כמו שכתוב (דברים יא ל) מול הגלגל אצל אלוני מורה .ושם הר גריזים והר עבל בשכם וקרוב לירדן ,שבאו שם בתחילת
ביאתם בארץ .אבל "אלוני ממרא" הוא מקום אשר הוא בארץ חברון רחוק מן הירדן :ודע כי בכל מקום שיאמר הכתוב
"אלוני ממרא" ,שם "ממרא" 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 כשם העיר שכם .ובבראשית רבה (מב ח) על דעתיה דרבי יהודה אתרא הוא דשמיה ממרא ,ועל
דעתיה דרבי נחמיה גברא הוא דשמיה ממרא:
בראשית פרק יג

(ג) וַ יֵלְֶך לְמַ סָּ עָּ יו ִמ ֶנגֶב וְ עַ ד בֵ ית ֵאל עַ ד הַ מָּ קֹום אֲ שֶ ר הָּ יָּה שָּ ם ָּאהֳ ֹלה בַ ְּת ִחלָּה בֵ ין בֵ ית ֵאל ּובֵ ין ָּהעָּ י( :ד) ֶאל ְמקֹום ַה ִמזְ בֵ ַח אֲ שֶ ר
שנָּה ַוי ְִק ָּרא שָּ ם ַא ְב ָּרם ְבשֵ ם יְקֹוָּק:
עָּ ָּשה ָּשם בָּ ִרא ֹ
מלכים א פרק יב פסוק כד

ּכֹה ָּאמַ ר יְ קֹוָּק ל ֹא ַתעֲלּו וְ ל ֹא ִתלָּחֲ מּון עִ ם אֲ חֵ יכֶם בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל שּובּו ִאיש ְלבֵ יתֹו ּכִ י ֵמ ִא ִּתי ִנ ְהיָּה ַה ָּדבָּ ר ַהזֶה וַיִ ְש ְמעּו ֶאת ְדבַ ר יְקֹוָּ ק
וַ יָּשֻ בּו לָּלֶכֶת ּכִ ְדבַ ר יְק ָֹּוק:
נחמיה פרק ב

וָּאבֹוא ֶאל
מנִי ַוי ֵַרע לָּהֶ ם ָּרעָּ ה גְ דֹלָּה אֲ שֶ ר בָּ א ָּא ָּדם ְלבַ ֵקש טֹובָּ ה ִל ְבנֵי י ְִש ָּר ֵאל( :יא) ָּ
טֹוביָּה הָּ עֶ בֶ ד ָּהעַ ֹ
חרֹנִי וְ ִ
(י) וַיִ ְשמַ ע סַ נְ בַ לַ ט הַ ֹ
לִבי לַ עֲשֹות
ֹלהי נ ֵֹתן ֶאל ִ
יְרּושָּ לָּ ִם וָּ אֱ ִהי שָּ ם י ִָּמים ְשֹלשָּ ה( :יב) ו ָָּּאקּום ַליְ לָּה אֲ נִי וַאֲ נ ִָּשים ְמעַ ט עִ ִמי וְ ל ֹא ִהג ְַד ִּתי ְל ָּא ָּדם ָּמה אֱ ַ
לִירּושָּ לָּ ִם ּובְ הֵ ָּמה ֵאין עִ ִמי ּכִ י ִאם הַ בְ הֵ מָּ ה אֲ שֶ ר אֲ נִ י ֹרכֵב בָּ ּה( :יג) ו ֵָּאצְ ָּאה ְב ַשעַ ר ַהגַיא לַ יְ לָּה וְ ֶאל פְ נֵי עֵ ין ַה ַּתנִ ין וְ ֶאל ַשעַ ר
ּושעָּ ֶריהָּ אֻ ּכְ לּו בָּ ֵאש( :יד) ו ֶָּא ֱעבֹר ֶאל ַשעַ ר ָּהעַ יִן וְ ֶאל ְב ֵרכַת
הָּ ַא ְשפֹת וָּ אֱ ִהי שֹבֵ ר ְבחֹומֹת ְירּושָּ ַל ִם אֲ שֶ ר המפרוצים הֵ ם פְ רּוצִ ים ְ
חֹומה וָּ ָּאשּוב ו ָָּּאבֹוא ְב ַשעַ ר ַהגַיְא וָּ ָּאשּוב:
הַ מֶ לְֶך וְ ֵאין ָּמקֹום ַל ְבהֵ מָּ ה ַל ֲעבֹר ַּת ְח ָּּתי( :טו) וָּאֱ ִהי עֹלֶ ה בַ נַחַ ל ַליְ לָּה וָּאֱ ִהי שֹבֵ ר בַ ָּ
הּודים וְ ַלּכֹהֲ נִים וְ ַלח ִֹרים וְ ַל ְס ָּגנִים ּולְ י ֶֶתר ע ֵֹשה ַה ְמלָּא ָּכה עַ ד ּכֵ ן ל ֹא ִה ַג ְד ִּתי:
(טז) וְ הַ ְסגָּנִים ל ֹא י ְָּדעּו ָּאנָּה ָּהלַכְ ִּתי ּומָּ ה אֲ נִ י ע ֶֹשה וְ לַ ְי ִ
יְרּושלַ ִם וְ ל ֹא
ָּ
חֹומת
יה ִנ ְצתּו בָּ ֵאש לְכּו וְ נ ְִבנֶה ֶאת ַ
ּושעָּ ֶר ָּ
(יז) וָּאֹומַ ר אֲ לֵהֶ ם ַא ֶּתם ר ִֹאים הָּ ָּרעָּ ה אֲ שֶ ר אֲ נ ְַחנּו בָּ ּה אֲ שֶ ר יְ רּושָּ ַל ִם חֲ ֵרבָּ ה ְ
ֹאמרּו נָּקּום ּובָּ נִ ינּו וַ יְ חַ זְ קּו
ֹלהי אֲ שֶ ר ִהיא טֹובָּ ה עָּ לַי וְ ַאף ִד ְב ֵרי ַה ֶמלְֶך אֲ ֶשר ָּא ַמר לִי וַי ְ
נִהיֶה עֹוד חֶ ְרפָּה( :יח) וָּ ַאגִ יד לָּהֶ ם ֶאת יַד אֱ ַ
ְ
ֹאמרּו ָּמה ַה ָּדבָּ ר הַ זֶה
חרֹנִ י וְ ט ִֹביָּה ָּהעֶ בֶ ד ָּהעַ מֹונִ י וְ גֶשֶ ם ָּהעַ ְר ִבי ַו ַילְעִ גּו לָּ נּו וַ יִבְ זּו עָּ לֵ ינּו וַי ְ
יְדֵ יהֶ ם לַּטֹובָּ ה :פ (יט) וַיִ ְשמַ ע סַ נְבַ לַט ַה ֹ
אֲ שֶ ר ַא ֶּתם ע ִֹשים ַהעַ ל הַ ֶמלְֶך ַא ֶּתם מ ְֹר ִדים:
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