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ספר שמואל ב'

ח"ב  -ירושלים בספר בראשית
 .1בראשית רבה פרשה נו ד"ה י ויקרא אברהם
יִק ָרא ַא ְב ָרהָ ם ֵׁשם
ַאבְ ָרהָ ם ָק ָרא אֹותֹו ִי ְר ֶאה ,שֶ נֶאֱ מַ ר :וַ ְ
הַ מָ קֹום הַ הּוא ה' י ְִר ֶאהֵׁ .שם ָק ָרא אֹותֹו שָ ֵׁלם ,שֶ נֶאֱ מַ ר
ּומלְכִ י צֶ דֶ ק ֶמלְֶך שָ ֵׁלםָ ,אמַ ר הַ ָקדֹוש בָ רּוְך
(בראשית יד ,יח) ַ :
קֹורא אֲ ִני אֹותֹו י ְִר ֶאה כְ שֵׁ ם שֶ ָק ָרא אֹותֹו ַאבְ ָרהָ ם,
הּוא ִאם ֵׁ
קֹורא אֲ נִ י אֹותֹו שָ ֵׁלם,
ֵׁ
שֵׁ ם ָאדָ ם צַ ִדיק ִמ ְת ָרעֵׁ ם ,וְ ִאם
קֹורא אֹותֹו
ֵׁ
ַאבְ ָרהָ ם ָאדָ ם צַ ִדיק ִמ ְת ָרעֵׁ םֶ ,אלָא הֲ ֵׁרינִ י
יְרּושָ לַיִ ם כְ מֹו שֶ ָק ְראּו ְשנֵׁיהֶ ם ,י ְִר ֶאה שָ ֵׁלם ,יְרּושָ לַ ִים.
Avraham called it "Yireh", as it says "and Avraham called the
name of the place Ad-nai Yireh." Shem called it Shalem, as it says
"And Malchitzedek, the king of Shalem..."(Genesis 14:18) The
Holy One of Blessing said "If I call it Yireh, as Avraham called it,
then Shem, who was a righteous man, will become angry; and if I
call it Shalem, Abraham, who was a righteous man, will be angry.
Instead, I call it Yerushalayim [Jerusalem], as they called it
together: Yireh Shalem. Jerusalem.

 .2בראשית פרק כב
ֹלהים נִסָ ה ֶאת ַאבְ ָרהָ ם
(א) וַיְ ִהי ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ ֵׁא ֶלה וְ הָ אֱ ִ
וַי ֹּאמֶ ר ֵׁאלָ יו ַאבְ ָרהָ ם וַי ֹּאמֶ ר ִהנֵׁנִ י( :ב) וַ י ֹּאמֶ ר ַקח נָא ֶאת
בִ נְָך ֶאת יְ ִח ְידָך אֲ שֶ ר ָאהַ ְב ָת ֶאת ִיצְ חָ ק וְ לְֶך ְלָך ֶאל ֶא ֶרץ
הַ מ ִֹּריָּה וְ הַ ֲעלֵׁהּו שָ ם ְלעֹּלָ ה עַ ל ַאחַ ד ֶההָ ִרים אֲ שֶ ר אֹּמַ ר
ֵׁאלֶיָך( :ג) ַוי ְַש ֵׁכם ַא ְב ָרהָ ם בַ ב ֶֹּקר ַויַחֲ בֹּש ֶאת חֲ מֹּרֹו וַ י ִַקח
ֶאת ְשנֵׁי נְעָ ָריו ִאתֹו וְ ֵׁאת ִי ְצ ָחק בְ נֹו ַויְבַ ַקע עֲצֵׁ י ֹּעלָה וַ י ָָקם
ֹלהים( :ד) בַ יֹום
וַ יֵׁלֶ ְך ֶאל הַ מָּ קֹום אֲ שֶ ר ָאמַ ר לֹו הָ אֱ ִ
לִישי וַ יִ ָשא ַא ְב ָר ָהם ֶאת עֵׁ ינָיו ַוי ְַרא ֶאת הַ מָּ קֹום
הַ ְש ִ
מֵׁ ָרחֹּק( :ה) וַ י ֹּאמֶ ר ַאבְ ָרהָ ם ֶאל נְעָ ָריו ְשבּו ָלכֶם פֹּה עִ ם
הַ חֲ מֹור וַאֲ נִ י וְ ַהנַעַ ר ֵׁנ ְלכָה עַ ד כֹּה וְ נ ְִש ַתחֲ וֶה וְ נָשּובָ ה אֲ לֵׁיכֶם:
(ו) וַ ִי ַקח ַאבְ ָרהָ ם ֶאת עֲצֵׁ י ָה ֹּעלָה ַויָשֶ ם עַ ל ִי ְצ ָחק בְ נֹו ַו ִי ַקח
בְ יָדֹו ֶאת הָ ֵׁאש וְ ֶאת הַ מַ אֲ ֶכלֶ ת ַו ֵׁי ְלכּו ְשנֵׁיהֶ ם י ְַחדָ ו( :ז)
וַי ֹּאמֶ ר יִ צְ ָחק ֶאל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ יו וַי ֹּאמֶ ר ָא ִבי ַוי ֹּאמֶ ר ִה ֶננִי בְ נִ י
וַי ֹּאמֶ ר ִהנֵׁה הָ ֵׁאש וְ ָהעֵׁ צִ ים וְ ַאיֵׁה הַ שֶ ה ְל ֹּעלָה( :ח) וַי ֹּאמֶ ר
ֹלהים י ְִר ֶאה לֹו ַהשֶ ה ְל ֹּע ָלה בְ ִני וַ ֵׁי ְלכּו ְשנֵׁיהֶ ם
ַאבְ ָרהָ ם אֱ ִ
ֹלהים ַו ִיבֶ ן
י ְַחדָ ו( :ט) ַו ָיבֹּאּו ֶאל הַ מָּ קֹום אֲ שֶ ר ָאמַ ר לֹו הָ אֱ ִ
שָ ם ַאבְ ָרהָ ם ֶאת הַ ִמזְ בֵׁ ַח וַ ַי ֲערְֹּך ֶאת הָ עֵׁ צִ ים ַו ַי ֲעקֹּד ֶאת
יִ צְ חָ ק ְבנֹו וַ יָשֶ ם אֹּתֹו עַ ל הַ ִמזְ בֵׁ חַ ִממַ עַ ל לָ עֵׁ צִ ים( :י) וַ יִ ְש ַלח
ַאבְ ָרהָ ם ֶאת יָדֹו ַו ִי ַקח ֶאת ַהמַ אֲ ֶכלֶת ִל ְשחֹּט ֶאת בְ נֹו( :יא)
וַ י ְִק ָרא ֵׁאלָ יו מַ ל ְַאְך ְיקֹוָק ִמן ַהשָ מַ ִים וַי ֹּאמֶ ר ַא ְב ָר ָהם
ַאבְ ָרהָ ם וַ י ֹּאמֶ ר ִה ֵׁננִי( :יב) וַ י ֹּאמֶ ר ַאל ִת ְש ַלח י ְָדָך ֶאל ַהנַעַ ר
ֹלהים ַא ָתה
וְ ַאל ַתעַ ש לֹו ְמאּומָ ה כִ י עַ ָתה יָדַ עְ ִתי כִ י י ְֵרא אֱ ִ
ידָך ִממֶ נִי( :יג) וַ ִישָ א ַאבְ ָר ָהם
וְ ל ֹּא חָ שַ כְ ָת ֶאת בִ ְנָך ֶאת יְ ִח ְ
ֶאת עֵׁ ינָיו ַוי ְַרא וְ ִהנֵׁה ַאיִל ַאחַ ר נֶאֱ חַ ז בַ ְסבַ ְך בְ ַק ְרנָיו וַ ֵׁי ֶלְך
ַאבְ ָרהָ ם וַ י ִַקח ֶאת הָ ַא ִיל וַ ַי ֲעלֵׁהּו ְלעֹּלָ ה ַתחַ ת ְבנֹו( :יד)
וַיִק ָרא ַאבְ ָרהָ ם שֵׁ ם הַ מָּ קֹום הַ הּוא ְיקֹוָק י ְִר ֶאה אֲ שֶ ר
ְ
י ֵָׁאמֵׁ ר ַהיֹום בְ הַ ר יְקֹוָ ק י ֵָּר ֶאה:

 .3דברים פרק יב
ֹֹּלתיָך ְבכָל ָמקֹום אֲ ֶשר ִת ְר ֶאה:
(יג) ִהשָ ֶמר ְלָך ֶפן ַת ֲעלֶה ע ֶ
(יד) כִ י ִאם בַ מָּ קֹום אֲ ֶשר ִי ְבחַ ר יְקֹוָק ְב ַא ַחד ְשבָ ֶטיָך שָ ם
ֹֹּלתיָך וְ ָשם ַת ֲע ֶשה כֹּל אֲ ֶשר ָאנֹּכִ י ְמצַ ּוֶ ךָ:
ַת ֲעלֶה ע ֶ
 .4דברים פרק טז
כּורָך ֶאת פְ נֵׁי ה'
(טז) שָ לֹוש פְ עָ ִמים בַ ָשנָה י ֵָּר ֶאה כָל זְ ְ
ּוב ַחג ַה ָשבֻעֹות
_ֹלהיָך בַ מָּ קֹום אֲ ֶשר י ְִב ָחר ְב ַחג ַה ַמּצֹות ְ
אֱ ֶ
יקם:
ּובְ חַ ג הַ סֻ כֹות וְ ל ֹּא י ֵָּר ֶאה ֶאת פְ נֵׁי ה' ֵׁר ָ
 .5בראשית פרק יד
(יז) ַויֵׁצֵׁ א ֶמלְֶך ְסדֹּם ל ְִק ָראתֹו ַאחֲ ֵׁרי שּובֹו ֵׁמ ַהכֹות ֶאת
כְ דָ ְר ָלעֹּמֶ ר וְ ֶאת ַה ְמ ָלכִ ים אֲ ֶשר ִאתֹו ֶאל עֵׁ ֶמק ָשוֵׁה הּוא עֵׁ מֶ ק
לֶחם וָ יָיִ ן וְ הּוא
הֹוציא ֶ
הַ מֶ ֶלְך( :יח) ּומַ לְ כִ י צֶ דֶ ק מֶ לֶ ְך שָּ לֵ ם ִ
ֹּאמר
כֹּהֵׁ ן ְל ֵׁא_ל עֶ ְליֹון( :יט) ַויְבָ ְרכֵׁ הּו וַ י ַ
קנֵה שָּ מַ יִ ם וָּ ָּא ֶרץ:
בָ רּוְך ַא ְב ָרם לְ ֵא_ל עֶ לְ יֹון ֹּ
(כ) ּובָ רּוְך ֵא_ל עֶ לְ יֹון אֲ שֶ ר ִמגֵן צָּ ֶריָך בְ יָּדֶ ָך
ַוי ִֶתן לֹו ַמע ֲֵׁשר ִמכֹּל( :כא) וַ י ֹּאמֶ ר ֶמ ֶלְך ְסדֹּם ֶאל ַאבְ ָרם ֶתן
ֹּאמר ַא ְב ָרם ֶאל ֶמלְֶך ְסדֹּם
לִי ַה ֶנפֶש וְ ָה ְרכֻש ַקח ָלְך( :כב) וַי ֶ
קנֵה שָּ מַ יִ ם וָּ ָּא ֶרץ( :כג) ִאם
הֲ ִרימ ִֹּתי י ִָדי ֶאל ה' ֵאל עֶ לְ יֹון ֹּ
ִמחּוט וְ עַ ד ְשרֹוְך נַעַ ל וְ ִאם ֶא ַקח ִמכָל אֲ ֶשר לְָך וְ ל ֹּא ת ֹּאמַ ר
אֲ נִי הֶ ע ֱַש ְר ִתי ֶאת ַא ְב ָרם( :כד) ִבלְעָ ַדי ַרק אֲ ֶשר ָאכְ לּו
ּומ ְמ ֵׁרא
הַ נְעָ ִרים וְ ֵׁחלֶק ָהאֲ נ ִָשים אֲ ֶשר ָהלְכּו ִא ִתי עָ נֵׁר ֶא ְשכֹּל ַ
הֵׁ ם י ְִקחּו ֶחל ְָקם:
 .6יהושע פרק י
(א) ַוי ְִהי כִ ְשמֹּעַ אֲ ֹּדנִי צֶ דֶ ק מֶ לְֶך יְרּושָּ ַל ִם כִ י לָכַד יְהֹושֻ עַ
ֶאת הָ עַ י ...
 .7רד"ק יהושע פרק י פסוק א
(א) אדני צדק  -כל מלכי ירושלים היו נקראים בזמן ההוא
מלכי צדק או אדני צדק כמו שנאמר ומלכי צדק מלך
שלם הוא ירושלם כמו שכתוב ויהי בשלם סכו ונקראו כן
בעבור ירושלם שהוא מקום צדק:
 .8ישעיהו פרק א
שנָה וְ ֹּיעֲצַ יְִך כְ בַ ְת ִחלָה ַאחֲ ֵׁרי כֵׁ ן
(כו) וְ ָא ִשיבָ ה שֹּפְ ַטיְִך כְ בָ ִרא ֹּ
י ִָק ֵׁרא ָלְך עִ יר הַ צֶ דֶ ק ִק ְריָה נֶאֱ ָמנָה( :כז) צִ יֹון ְב ִמ ְשפָ ט
יה בִ צְ דָּ ָּקה:
ִתפָדֶ ה וְ ָשבֶ ָ
 .9ירמיהו פרק לג
לְדוִ ד צֶ ַמח ְצ ָּד ָּקה
יח ָ
(טו) בַ י ִָמים ָה ֵׁהם ּובָ עֵׁ ת ַה ִהיא ַא ְצ ִמ ַ
וְ עָ שָ ה ִמ ְשפָ ט ּוצְ דָּ ָּקה בָ ָא ֶרץ( :טז) בַ י ִָמים ָה ֵׁהם ִתּוָ ַשע
יִק ָרא לָּה יְק ָֹּוק
ְהּודה וִ ירּושָּ ַל ִם ִת ְשכֹון ָלבֶ ַטח וְ זֶה אֲ ֶשר ְ
י ָ
צִ ְד ֵקנּו:
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 .10בראשית פרק כח

(י) וַ יֵׁצֵׁ א ַי ֲעקֹּב ִמבְ ֵׁאר שָ בַ ע וַ יֵׁלֶ ְך חָ ָרנָה( :יא) וַ יִ פְ גַע
בַ מָּ קֹום וַ יָלֶ ן שָ ם כִ י בָ א הַ שֶ מֶ ש וַ יִ ַקח מֵׁ ַאבְ נֵׁי הַ מָּ קֹום
וַ יָשֶ ם ְמ ַראֲ ש ָֹּתיו וַ יִ ְשכַ ב בַ מָּ קֹום הַ הּוא( :יב) וַ יַחֲ ֹלם
וְ ִהנֵׁה סֻ לָ ם מֻ ּצָ ב ַא ְרצָ ה וְ ר ֹּאשֹו מַ גִ יעַ הַ שָ מָ יְ מָ ה
ֹלהים עֹּלִ ים וְ י ְֹּר ִדים בֹו( :יג) וְ ִהנֵׁה
וְ ִהנֵׁה מַ לְ אֲ כֵׁ י אֱ ִ
יְ קֹוָ ק נִ ּצָ ב עָ לָ יו וַ י ֹּאמַ ר אֲ נִ י יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵׁ י ַאבְ ָרהָ ם
ָאבִ יָך וֵׁ אֹלהֵׁ י יִצְ חָ ק הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ָתה שֹּכֵׁב עָ לֶ יהָ
לְ ָך ֶא ְת ֶננָה ּולְ זַ ְרעֶ ָך( :יד) וְ הָ יָה זַ ְרעֲָך כַ עֲפַ ר הָ ָא ֶרץ
ּופָ ַרצְ ָת יָמָ ה וָ ֵׁק ְדמָ ה וְ צָ ֹּפנָה וָ נֶגְ בָ ה וְ נִ בְ רֲ כּו בְ ָך כָל
ִמ ְשפְ חֹּת הָ אֲ דָ מָ ה ּובְ זַ ְרעֶ ָך( :טו) וְ ִהנֵׁה ָאנֹּכִ י עִ מָ ְך
ּושמַ ְר ִתיָך בְ כֹּל אֲ שֶ ר ֵׁתלְֵׁך וַ הֲ ִשב ִֹּתיָך ֶאל הָ אֲ דָ מָ ה
ְ
יתי ֵׁאת אֲ שֶ ר
הַ ז ֹּאת כִ י ל ֹּא ֶאעֱזָ בְ ָך עַ ד אֲ שֶ ר ִאם עָ ִש ִ
ִדבַ ְר ִתי לָ ְך:
יקץ ַי ֲעקֹּב ִמ ְשנָתֹו וַי ֹּאמֶ ר ָאכֵׁ ן יֵׁש יְ קֹוָ ק בַ מָּ קֹום
(טז) וַ יִ ַ
נֹורא
ירא וַ י ֹּאמַ ר מַ ה ָ
הַ זֶ ה וְ ָאנֹּכִ י ל ֹּא יָדָ עְ ִתי( :יז) וַ יִ ָ
ֹלהים וְ זֶ ה שַ עַ ר
הַ מָּ קֹום הַ זֶ ה ֵׁאין זֶ ה כִ י ִאם בֵ ית אֱ ִ
הַ שָּ מָּ יִם( :יח) וַ י ְַשכֵׁ ם ַי ֲעקֹּב בַ ב ֶֹּקר וַ יִ ַקח ֶאת הָ ֶאבֶ ן
אֲ שֶ ר שָ ם ְמ ַראֲ ש ָֹּתיו וַ יָשֶ ם א ָֹּתּה מַ ּצֵׁ בָ ה וַ יִ צֹּק שֶ מֶ ן עַ ל

 .14ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מה
 ...ואשר לא התבאר בתורה ולא נזכר בפרט ,אבל רמז
אליו ואמר אל המקום אשר יבחר ה' וגו' ,יש בו אצלי
שלש חכמות
האחת מהן ,שלא יחזיקו בו האומות וילחמו עליו
מלחמה חזקה כשידעו שזה המקום מן הארץ הוא
תכלית התורה.
והשנית ,שלא יפסידוהו מי שהוא בידם עתה
וישחיתוהו בכל יכלתם.
והשלישית ,והיא החזקה שבהם ,שלא יבקש כל שבט
היותו בנחלתו ולמשול בו ,והיה נופל עליו מן
המחלוקת והקטטה כמו שנפל בבקשת הכהונה ,ולזה
באה המצוה שלא יבנה בית הבחירה אלא אחר הקמת
מלך שיצוה לבנותו ותסתלק המחלוקת.

עמוד 74

ר ֹּאשָ ּה( :יט) וַ יִ ְק ָרא ֶאת שֵׁ ם הַ מָּ קֹום הַ הּוא בֵ ית ֵאל
שנָה:
לָרא ֹּ
וְ אּולָ ם לּוז שֵׁ ם הָ עִ יר ִ
 .11רש"י שם
ויפגע במקום – לא הזכיר הכתוב באיזה מקום ,אלא
בַ מקום הנזכר במקום אחר ,וזה הר המוריה ,שנאמר
בו :ויראא המקום מרחוק (בראשית כ״ב:ד׳).
 .12רשב"ם שם
ויפגע במקום – אירע לו דרכו במקום אחד חוץ מעיר
לוז.
 .13רד"ץ הופמן
עם זאת נראה לנו ש״במקום״ בא כאן תחת שם
פרטי .היתה זו העיר לוז ,אשר עתידה לקבל את השם
בית־אל ,בשל המאורע החשוב שהכתוב עומד לספרו.
לכן אין שם העיר מוזכר כאן .בתור לוז אין לה כל
חשיבות בהקשר זה ,ואילו השם בית־אל טרם ייקרא
עליה.

Guide to the Perplexed, III:45
For three practical reasons the name of the place is not
distinctly stated in the Law, but indicated in the phrase
"To the place which the Lord will choose" (Deut.
12:11, etc.).
First, if the nations had learnt that this place was to be
the center of the highest religious truths, they would
occupy it, or fight about it most perseveringly.
Secondly, those who were then in possession of it
might destroy and ruin the place with all their might.
Thirdly, and chiefly, every one of the twelve tribes
would desire to have this place in its borders and under
its control; this would lead to divisions and discord,
such as were caused by the desire for the priesthood.
Therefore it was commanded that the Temple should
not be built before the election of a king who would
order its erection, and thus remove the cause of discord.

